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Wymagane dokumenty i wnioski: 
1. Wypełniony wniosek o uznanie za pomnik przyrody  – formularz wniosku dostępny 

jest w Punkcie Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej : www.milanowek.pl; 
2. Do wniosku należy dołączyć dokładny szkic umożliwiający odnalezienie pomnika 

 w terenie, pożądana jest także dokumentacja fotograficzna. 
3. Numer ewidencyjny działki podaje Urząd Miasta i dołącza wycinek z mapy 

ewidencyjnej z dokładnym oznaczeniem miejsca położenia pomnika. 
4. W przypadku większej liczby drzew (np. aleja) do wniosku należy dołączyć spis 

pomiarów wszystkich drzew (oddzielnie dla prawej i lewej strony alei). 
5. Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy (zarówno osoby prywatne jak 

 i szkoły czy stowarzyszenia) osobiście lub korespondencyjnie. 
 

Ustawowy termin odbioru dokumentów:  
Najpóźniej w ciągu 2 miesięcy z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Do terminów 
określonych w przepisach nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub 
z przyczyn niezależnych od organu. 
Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Miasta, projekt uchwały 
podlega uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. Po dokonaniu 
uzgodnienia projekt uchwały przekazywany jest na najbliższą sesje Rady Miasta Milanówka. 
 
 

Tryb odwoławczy:  
Uchwala Rady Miasta podlega zaskarżeniu na podstawie art. 101  ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz.446) 
1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem 
podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po 
bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do 
sądu administracyjnego.  
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę 
oddalił.  
2a. Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu 
administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na 



to wyrażą pisemną zgodę.  
3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania 
spraw w postępowaniu administracyjnym.  
4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 94.  
  
 
 

Odbiór decyzji:  nie dotyczy  
Uwagi:  
We wniosku zostały podane propozycje rozmiarów drzew, kwalifikujących je do uznania za 
pomnik przyrody. 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta (budynek A, I piętro) lub w Punkcie 
Obsługi Interesanta (budynek C, parter) 
 
 

Podstawa prawna:   
1.  Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z póź zm.); 
2.  Ustawa z dnia 17.05.1990r. o podziale zadań i kompetencji w ustawach szczegółowych pomiędzy organy 

gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r., Nr 34, poz. 198 
z póź. zm.); 

3.   Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. 
poz,446.). 
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