
ROZPORZĄDZENIE Nr 3 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 2 marca 2009 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego. 

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z 
późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Ustanawia się pomniki przyrody wymienione w załączniku do rozporządzenia, zwane dalej „po-
mnikami", stanowiące okazałych rozmiarów drzewa i skupiska drzew. 

2. Nazwy i położenie pomników określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2.1. Szczególnym celem ochrony pomników jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, 
naukowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochronę w granicach lokalizacji. 

2. Ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy 
niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa. 

§ 3. W stosunku do pomników, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość: 

1) dokonywania zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chi-
rurgii drzew w stosunku do tworów przyrody żywej; 

2) dokonywania zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu w stosunku do tworów 
przyrody nieożywionej. 

§ 4. W stosunku do pomników wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub na-
prawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
rów wodno - błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i 
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjo-
nalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

10) umieszczania tablic reklamowych.  

§ 5. Nadzór nad pomnikami sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 

176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. oraz z 2008r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237. 
 

Wojewoda Mazowiecki: 
Jacek Kozłowski 

 
 



 
 

Załącznik 
do rozporządzenia nr 3 

Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 2 marca 2009r. 

 
Lp. Położenie Obiekt 

poddany 
ochronie 

Nazwa obiektu Obwód 
(cm) 

Wys. 
(m) 

Rodzaj 
skały/ 

minerału 

Inne 

 Powiat Gmina/ 
dzielnica 

Miejscowość Bliższa lokalizacja Nazwa gatunkowa 
polska 

Nazwa gatunkowa 
łacińska 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 garwoliński Garwolin Zawady Działka nr ewid. 6459 
(obok dworku) 

grupa drzew Dąb szypułkowy Quercus robur 310 20 - - 

Lipa drobnolistna 
(2 szt.) 

Tilia cordata 353; 440 23; 20 - Lipy Króla 
Sobieskie-

go 

2 garwoiiński Garwolin - Nadleśnictwo Garwolin, 
Leśnictwo Huta Garwo-
lińska, oddz. 1a, 5b 

grupa drzew Dąb szypułkowy  
(4 szt.) 

Quercus robur 360; 295; 
278; 426 

22 - - 

3 garwoliński Garwolin - Nadleśnictwo Garwolin, 

Leśnictwo Huta Garwo-
lińska, 

oddz. 8 m 

grupa drzew Dąb szypułkowy  
(6 szt.) 

Quercus robur 250 - 395 20-25 - - 

4 garwoliński Garwolin - Nadleśnictwo Garwolin, 
Leśnictwo Huta oddz.17b 
(park przy osadzie leśnej) 

drzewo Platan klonolistny Platanus acerifolia 292 24 - - 

5 garwoliński Górzno Górzno Działka nr ewid.159 
(zabytkowy zespół 
parkowo - pałacowy) 

drzewo Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 576 20 - - 

6 garwoliński Maciejowice Podzamcze Działka nr ewid. 13/5 
(teren zabytkowego 
parku) 

grupa drzew Dąb czerwony Quercus rubra 410 32 - - 

Lipa drobnolistna Tilia cordata 444 35 - - 

7 garwoliński Maciejowice Podzamcze Działka nr ewid. 13/5 
(teren zabytkowego 
parku) 

grupa drzew Dąb czerwony Qłuercus rubra 410 32 - - 

Lipa drobnolistna Tilia cordata 444 35 - - 

8 garwoliński Maciejowice Podzamcze Działka nr ewid. 102/2 
(Teren szkółki zadrze-
wieniowej) 

drzewo Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 126 12 - - 

9 garwoliński Miastków 
Kościelny 

Zwola 
Poduchowna 

Działka nr ewid. 85 (na 
cmentarzu kościelnym) 

grupa drzew Jesion wyniosły  
(3 szt.) 

Fraxinus excelsior 315; 368; 
300 

24; 18; 22 - - 

Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 450 24 - - 

10 garwoliński Trojanów Trojanów Działka nr ewid. 1075/25 
(zabytkowy park obok 
dworu) 

grupa drzew Lipa drobnolistna 
(3 szt.) 

Tilia cordata 340; 460; 
300 

23 - - 

11 garwoliński Trojanów Dębówka Działka nr ewid. 371/7 
(Dom Pomocy Społecz-
nej Zgromadzenia Sióstr 
Albertynek-w parku 
zabytkowym) 

drzewo Lipa drobnolistna Tilia cordata 424 23 - - 

12 garwoliński Wilga Celejów Działka nr ewid. 988/7 
(teren parku zabytkowe-
go) 

grupa drzew Dąb szypułkowy  
(3 szt.) 

Quercus robur 380 - 630 12-26 - - 

Jesion wyniosły  
(2 szt.) 

Fraxinus excelsior 230 - 760 25-30 - - 

13 garwoliński Wilga Ośrodek 
wypoczynko-
wy 

Teren ośrodka 

wypoczynkowego - oddz. 

124 c, 127 h 

drzewo Dąb szypułkowy Quercus robur 515 19 - - 

14 garwoliński Żelechów Żelechów Działka nr ewid. 455/15 
(teren parku zabytkowe-
go) 

grupa drzew Lipa drobnolistna 
(2 szt.) 

Tilia cordata 570; 480 26; 22 - - 

Platan klonolistny Platanus acerifolia 240 25 - - 

 
 
 


