
 

 

 

UCHWAŁA Nr …./LXXIII/22 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ……..2022 r. 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku o interwencję w sprawie 

agresywnego psa rasy amstaff. 

 

Na podstawie art. 242 § 1 i 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2022.2000 t.j)  w związku z 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.) Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Wniosek z dnia 13 września 2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia 

14.09.2022 r. zarejestrowany pod nr 11793.2022) o interwencję w sprawie agresywnego psa 

rasy amstaff., Rada Miasta Milanówka postanawia przekazać zgodnie z właściwością 

Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku i przesłania 

wnioskodawcy odpisu uchwały, na adres wskazany we wniosku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Piotr Napłoszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  

Nr …./LXXIII /22 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ………… 2022 r. 

  

Uzasadnienie 

W dniu 14 września 2022 r. do Rady Miasta Milanówka wpłynął wniosek Pani (....) 

(data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka w dniu 14 września 2022 r. zarejestrowany pod  

nr 117937.2022) o interwencję w sprawie agresywnego psa rasy amstaff. Przewodniczący Rady 

Miasta Milanówka przekazał skargę do zbadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpoznała 

skargę na posiedzeniu w dniu 03.10.2022 r. Zgodnie z art. 243 kodeksu postępowania 

administracyjnego jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, 

obowiązany jest przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się 

równocześnie wnioskodawcę. Mając na uwadze wyrok o sygnaturze III SA/Gd 109/19 wydany przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia 21 marca 2019 roku w przypadku rady gminy, 

która jest organem kolegialnym, przekazanie sprawy właściwemu organowi może nastąpić wyłącznie 

w formie uchwały. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na 35 posiedzeniu, 

które odbyło się w dniu 03.10.2022 r. postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka 

przekazanie wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka -  jako organowi 

właściwemu do załatwienia sprawy.   

W myśl art. 77 ustawy Kodeks wykroczeń (Dz.U . 2022. 2151.t.j) Kto nie zachowuje zwykłych lub 

nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, 

grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.  Uprawnione do interwencji w przypadku naruszenia 

powyższych przepisów są Policja lub Straż Miejska (Podstawa prawna: – Ustawa z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572 t.j.) zaś  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o strażach gminnych ( Dz. U.2021.1763 t.j) nadzór nad działalnością  Straży Miejskie, będącej 

umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, sprawuje 

wójt, burmistrz (prezydent miasta).  

Z uwagi na powyższe, złożony wniosek nie pozostaje w wyłącznej kompetencji organu stanowiącego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka wskazała, że zgodnie z art. 243 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022.2000 t.j)  

jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać go właściwemu organowi, 

zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawcę 

 


