
Projekt 
 

 

UCHWAŁA Nr ……../XI/2019 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia .................... 2019 r. 
 

 

 

 

w sprawie przekazania wniosku 

 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Miasta Milanówka według właściwości, do załatwienia 

wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 05.09.2019 r. (data wpływu 

do  Urzędu Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09714.2019) w sprawie 

zaprzestania stosowania i wydawania zgody na stosowanie metody ZRID w mieście. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka do przekazania wniosku 

i zawiadomienia wnioskodawcy o przekazaniu wniosku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

  



UZASADNIENIE 

 

Dotyczy wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 05.09.2019 r. (data 

wpływu do  Urzędu Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09714.2019) 

w sprawie zaprzestania stosowania i wydawania zgody na stosowanie metody ZRID 

w mieście. 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku w dniu 5 września 2019 r. 

zwróciło się o udostepnienie wniosku oraz decyzji dotyczącej wycinki drzew w ul. Staszica. 

Poza tym, Stowarzyszenie wniosło o współdziałanie i uzgadnianie spraw wycinki drzew 

w mieście przez Referat Technicznej Obsługi Miasta z Referatem Ochrony Środowiska.     

Drugim wnioskiem również z dnia 5 września 2019 r. Stowarzyszenie wniosło  o zaprzestanie 

stosowania przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o wyjaśnienie, czy 

stosowanie przepisów tej ustawy jest zgodne z prawem w takim mieście jak Milanówek.  

Ponieważ  Rada Miasta Milanówka jest organem uchwałodawczym, to wnioski  

powinny  podlegać rozpoznaniu przez organ wykonawczy, którym jest burmistrz. 

Do kompetencji burmistrza, jako kierownika urzędu  należy  określanie organizacji 

i współdziałania referatów w Urzędzie Miasta.  Realizacja inwestycji drogowych stosownie 

do przepisów ustawy o drogach publicznych należy do zarządcy drogi, którym w przypadku 

gmin jest burmistrz. Także do  kompetencji burmistrza należą sprawy z zakresu wycinki 

drzew – na podstawie przepisów ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego wniosek podlega 

rozpatrzeniu przez organy, zgodnie z ich kompetencjami. Zgodnie z art.  243. k.p.a.   „Jeżeli 

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

w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku 

zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.”  

W związku z  powyższym, skoro w/w sprawy podlegają  kompetencjom burmistrza, 

to należy złożone wnioski przekazać według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 


