
 

UCHWAŁA Nr 320/XL/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego 

zabezpieczenia drzew na terenie inwestycji prowadzonej w wilii „Waleria” 

 

 

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

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 7 

ust. 1 pkt 15 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Wniosek Ligi Ochrony Przyrody z dnia 21.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta dnia 21.12.2020 r. zarejestrowany pod numerem 12169.2020) w sprawie 

zabezpieczenia drzew na terenie inwestycji prowadzonej w wilii „Waleria” oraz  

w bezpośrednim jej sąsiedztwie, 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 

 

Kamil Bialik 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 320/XL/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Pismem z dnia 21 grudnia 2020 r. Liga Ochrony Przyrody złożyła 

do Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka oraz Przewodniczącego Komisji Ładu 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska wniosek dotyczący zabezpieczenia drzew 

na terenach gminnych przy inwestycji prowadzonej w wilii „Waleria” oraz 

w bezpośrednim jej sąsiedztwie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na 20 posiedzeniu, które odbyło się w dniu  

27 stycznia 2021 r. postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka przekazanie 

wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka jako organowi 

właściwemu do załatwienia sprawy.  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzanie gminnym zasobem komunalnym 

należy do działań organu wykonawczego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Milanówka jest 

zasadne. 

 


