
 

U C H W A Ł A Nr  150/XII/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi  Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 05.09.2019 r. 

(data wpływu do  Urzędu Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09716.2019) 

w sprawie wycinki drzew w ul. Staszica 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 231 i art. 236 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 

skargę Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 05.09.2019 r. (data wpływu do  Urzędu 

Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 09716.2019) w sprawie zakończonego 

postępowania dotyczącego decyzji nr 32/2018 z dnia 10.12.2018 r. w sprawie wycinki drzew 

w ul. Staszica. 

 

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

i zawiadomienia o sposobie jej załatwienia. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Stanowisko w sprawie skargi Stowarzyszenia  Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku 

(zarejestrowane pod nr  09714.2019 i 09716.2019) w sprawie zakończonego postępowania 

dotyczącego decyzji nr 32/2018 z 10.12.2018 r. w sprawie wycinki drzew w ul. Staszica  

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku w pierwszym akapicie pisma 

z 5.09.2019r. zwróciło się o udostepnienie wniosku oraz decyzji dotyczącej wycinki drzew  

w ul. Staszica. Przedmiotowy wniosek należy w ocenie rady potraktować jako znajdujący swoje 

oparcie w treści ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081), który został skierowany do Burmistrza Miasta 

Milanówka i w odpisie do Rady Miasta Milanówka.  

W dalszej części pisma z 5.09.2019 r.  Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku 

sformułowało zarzuty dotyczące wydanej 10.12.2018 roku decyzji nr 32/2018 w sprawie 

zezwolenia na wycinkę drzew w pasie drogi ul. Staszica. Stowarzyszenie zarzuciło organowi, 

„podjętą wycinkę zdrowych dorodnych i wartościowych drzew jako bezzasadną”. 

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 o ochronie przyrody. Zgoda 

na wycinkę była wydana po przeprowadzonych oględzinach w terenie przez pracownika 

Referatu Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego skarga podlega rozpatrzeniu 

przez organy, zgodnie z ich kompetencjami. Zgodnie z art.  236. k.p.a.   „W przypadkach 

określonych w art.233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony 

do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie, a w przypadkach 

określonych wart.235 –organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia 

nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.”  

W związku z  powyższym, złożoną skargę przekazać według właściwości Burmistrzowi Miasta 

Milanówka. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002081

