
    Milanów, 21 lutego  2017 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY MILANÓW 

 

o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały  w sprawie  określenia, że 

przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie 

stosuje się do innych drzew lub krzewów 

Na podstawie art.39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016.poz. 353 z późn. zm.),                   w 

związku z art. 83f ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody( Dz.U              

z 2016 r poz. 2134z późn. zm.) 

informuję 

o przystąpieniu przez Wójta Gminy Milanów do przygotowania projektu uchwały                     

w sprawie   określenia, że przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                   

o ochronie przyrody nie stosuje się do innych drzew lub krzewów. 

Niniejsze obwieszczenie  rozpoczyna procedurę, w której określone zostaną kryteria w 

oparciu o które usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić bez 

uzyskania zezwolenia.  

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Milanów  ul. 

Kościelna 11 A  od poniedziałku do piątku w godzinach 8 
00

 15 
30

 pokój Nr 18 , w którym 

jest ona wyłożona do wglądu.  

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości  składania uwag 

wniosków.  

Wnioski w przedmiotowym zakresie można przekazywać w terminie do 14 marca 2017 r.: 

- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Milanów, ul. Kościelna 11 A , 

-w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Milanów ul. Kościelna 11 A  od  

poniedziałku do piątku w godzinach 8 
00

 15 
30

 , pokój Nr 18.  

-w formie elektronicznej na adres e-mail gmina@.milanow.pl – bez konieczności 

opatrywania korespondencji podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz.U  z 2013r poz.262 ze zm).  

 Organ właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Milanów.  

Uwagi lub wnioski złożone po  14 marca 2017 r . pozostawia się bez rozpatrzenia. 
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