
UCHWAŁA NR 336/XLIV/2022 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie petycji w sprawie ustanowienia 26 pomników przyrody w Lesie Młochowskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję z dnia 18 lipca 2022 r. (data wpływu: 1 sierpnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia 26 pomników 
przyrody w Lesie Młochowskim, postanawia się uznać za zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 336/XLIV/2022 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 20 października 2022 r. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu: 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (dalej: Komisja) po: 

- zapoznaniu się z petycją z dnia 18 lipca 2022 r. (data wpływu 1 sierpnia 2022 r.) w sprawie  ustanowienia 
26 pomników przyrody w Lesie Młochowskim, 

- wysłuchaniu autorów petycji, 

- uzyskaniu wyjaśnień Urzędu Miasta Podkowa Leśna z dnia 19 sierpnia i 7 września 2022 r., 

- wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Urzędu Miasta, 

- uzyskaniu opinii Nadleśnictwa Chojnów z dnia 25 lipca 2022 r., 

- otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna 

 postanawia uznać petycję za zasadną. 

Biorąc pod uwagę skutki społeczne jakie niesie ochrona drzew o szczególnych walorach 
przyrodniczych, spełniających kryteria określone w  art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 r., ustanowienie pomników przyrody w Lesie Młochowskim jest jak najbardziej 
zasadne. 

Mając powyższe na uwadze, wnosi się do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o pilne podjęcie przez 
Urząd Miasta procedury rozeznania rynku w zakresie przeprowadzenia ekspertyzy dendrologiczno-
geodezyjnej w odniesieniu do 26 wskazanych w petycji obiektów przyrodniczych. 

Ze względu na trwającą intensywną wycinkę w Lesie Młochowskim, prosimy o możliwie szybką 
informację zwrotną po zakończeniu procedury rozeznania rynku. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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