
UCHWAŁA Nr 305/XXXVIII/20 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej podjęcia starań 

o wykreślenie lub zrewidowanie obszaru ochrony krajobrazowej w Milanówku. 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Petycję złożoną przez Pana (...) z dnia 18 listopada 2020 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta w dniu 18 listopada 2020 r. zarejestrowaną pod numerem 11090.2020) 

w sprawie podjęcia starań o wykreślenie lub zrewidowanie obszaru ochrony 

krajobrazowej w Milanówku przekazać zgodnie z właściwością do Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego.  

 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do wykonania uchwały 

oraz do przesłania Wnoszącemu odpisu uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

Pismo złożoną przez Pana (...) z dnia 18 listopada 2020 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta w dniu 18 listopada 2020 r. zarejestrowane pod numerem 11090.2020) 

w sprawie podjęcia starań o wykreślenie lub zrewidowanie obszaru ochrony 

krajobrazowej w Milanówku, należy taktować jako petycję o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej w sprawie likwidacji bądź zmniejszenia obszaru chronionego 

krajobrazu. 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – obejmujący prawie cały obszar miasta 

Milanówka (z wyjątkiem jego zachodniego skrawka, na którym znajdowała się: Fabryka 

Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM S.A.18 i Jedwab Polski Sp. z o.o., 

pomiędzy ul. Warszawską, Brzozową, Dębową, Jesionową, Królewską, Nowowiejską, 

Książenicką, a linią odsuniętą o około 20-50 metrów od rzeki Rokitnicy). Obszar ten 

został utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Mieszkaniec w swojej petycji podniósł, iż w związku z art. 118 ustawy o ochronie 

przyrody, prowadzenie inwestycji na obszarze chronionego krajobrazu jest albo 

niemożliwe albo bardzo utrudnione, z uwagi na konieczność składania wniosków  

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o uzyskanie decyzji środowiskowej. 

Mieszkaniec wskazuje, że sąsiednia gmina jest pozbawiona takich ograniczeń, co jego 

zdaniem znacząco poprawia możliwości inwestycyjne. Podnosi także, że mało kto 

przestrzega restrykcji związanych z obszarem chronionego krajobrazu, oraz  

że ustanowienie obszaru chronionego jest wynikiem zmian legislacyjnych, a nie 

przemyślanego planowania. 

Z wyższej wymienionych powodów Wnoszący domaga się podjęcia starań  

o wykreślenie lub zrewidowanie obszaru ochrony krajobrazowej w Milanówku. 

W tym stanie faktycznym pismo należy taktować jako petycję o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej w sprawie likwidacji bądź zmniejszenia obszaru chronionego 

krajobrazu. 

Jednakże zgodnie z art. 23 ust. 2 zdanie 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 j.t.) 

Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze 

uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu bezpowrotnej utraty 

wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. 

3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają 

uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska. 

W tym stanie faktycznym Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu, które 

odbyło się w dniu 18 grudnia 2020 r. biorąc pod uwagę właściwość Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego do załatwienia niniejszej petycji wynikającą  

z przytoczonego przepisu postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka 

przekazanie petycji zgodnie z właściwością. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Milanówka jest zasadne. 


