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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1, ust. 2, ust. 3a i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustanawia się  pomnikiem przyrody nieożywionej głaz narzutowy, położony na terenie Parku 
w Regułach, na działce ewid. nr 481/2, obręb Reguły, gmina Michałowice. 

2. Głaz narzutowy wymieniony w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości 
przyrodniczej, krajobrazowej, edukacyjnej i georóżnorodności. 

3. Opis, wymiary i położenie głazu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 
2 do uchwały. 

§ 2.  

1. W stosunku do pomnika przyrody, o których mowa w § 1, 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 naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół pomnika; 

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

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi w sąsiedztwie pomnika; 

6) umieszczania tablic reklamowych. 

2. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się ochronę czynną 
w postaci: 

1) wykonywania działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i realizacji celów 
ochrony; 

2) obowiązek wykonywania zabiegów zabezpieczających; 

3) obowiązek oznakowania pomnika. 
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§ 3.  

Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Michałowice. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Położenie Powiat pruszkowski 

Gmina Michałowice 

Miejscowość Reguły 

Bliższa lokalizacja Dz. ewid. nr 481/2 

Obiekt poddany ochronie Głaz narzutowy 

Długość (m) 2,5 

Szerokość (m) 1,7 

Wysokość (m)Objętość 1,8 

Objętość (m3) 4 

Ciężar(t) 11 

Obwód (m) 7 

Typ petrograficzny Skała magmowa głębinowa - granit Småland 

Wiek (l) Co najmniej 1,2 mld 

Pochodzenie Region Småland, południowo – wschodnia 
Szwecja 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia .................... 2022 r.
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      Głaz narzutowy 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia .................... 2022 r.
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UZASADNIENIE 

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy ustanowienia nowego pomnika w przyrody w postaci 
głazu narzutowego w Regułach. Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione z uwagi na 
konieczność realizowania przez gminę Michałowice zadania własnego w postaci ochrony przyrody 
(art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
559 ze zm.) oraz konieczności kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju w wykonywaniu 
władzy publicznej (art. 5 Konstytucji RP). 
Niniejszy projekt po uchwaleniu będzie zarówno aktem prawa miejscowego jak i aktem 
stosowania prawa. Materialnoprawna podstawa do jego podjęcia jest zawarta w przepisie art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916; dalej: 
u.o.p.). Kompetencja rady gminy do podjęcia takiej uchwały wynika z przepisu art. 44 ust. 1 u.o.p. 
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 u.o.p. pomnikami przyrody można ustanowić m.in. pojedyncze 
twory przyrody nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej i krajobrazowej. 
Obiekty takie muszą odznaczać się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
tworów tego rodzaju. 
Głaz przewidziany do objęcia ochroną przyrodniczą znajduje się w parku w Regułach. Dokładną 
lokalizację i właściwości głazu określają załączniki do projektu uchwały. Głaz znalazł się na terenie 
Gminy Michałowice w sposób naturalny. Obiekt został przetransportowany przez lądolód 
skandynawski w czasie zlodowacenia warty kompleksu środkowopolskiego, które trwało 185-130 
tysięcy lat temu. Do 2019 r. znajdował się pod ziemią. Wydobyto go w 2019 r., w czasie prac 
prowadzonych w ciągu DW 719 i dopiero w 2022 r. umiejscowiono w obecnym miejscu. Głaz jest 
skałą wielomineralną. Składa się z wielu minerałów skałotwórczych – różowawego ortoklazu, 
biało-szarego plagioklazu, przeźroczystego kwarcu i czarnego biotytu. 
Stanowiące załącznik do projektu uchwały opracowanie, sporządzone przez prof. dr hab. Marię 
Górską-Zabielską, wskazuje na następujące płaszczyzny dla których ma on znaczenie: sfera 
edukacyjna, funkcja kulturowa, funkcja konserwatorska, funkcja estetyczna, funkcja 
(geo)turystyczna, funkcja prośrodowiskowa i funkcja wychowawcza. Autorka opracowania wprost 
wskazuje na konieczność objęcia obiektu ochroną przyrodniczą. 
W świetle przepisów u.o.p. szczególne znaczenia mają sfery edukacyjna funkcja prośrodowiskowa. 
Przedmiotowy głaz jest świadectwem historycznych przekształceń regionu. Aktualnie stał się także 
elementem krajobrazu parku w Regułach. Dlatego też należy uznać, że spełnione są ustawowe 
przesłanki do objęcia obiektu ochroną przyrodniczą. 
Przepisy projektu uchwały wypełniają upoważnienie ustawowe wynikające z przepisów u.o.p. W 
szczególności określają zakazy obowiązujące w stosunku do pomnika przyrody i nakazy czynnej 
ochrony.  
Należy także zauważyć, że przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały wywoła istotne skutki 
społeczne w postaci zachowania dziedzictwa lokalnego, uczynienia z głazu obiektu o wartościach 
edukacyjnych i ustanowienia punktu o walorach turystycznych. Ustanowienie pomnika przyrody 
będzie dla samorządu gminy podstawą do rozwijania działalności edukacyjnej i promocyjnej 
dotyczącej naturalnego dziedzictwa Gminy Michałowice.  
Przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały nie wywołuje skutków finansowych w postaci 
konieczności zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia mieniem komunalnym. 
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