
PROJEKT 

 

  UCHWAŁA Nr .............. /19 

        Rady Miasta Milanówka 

   z dnia  ...................... 2019 roku 
 

w sprawie:  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 18/13 

obr. 05-12, położona przy ul. Wojska Polskiego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 25 ust. 1, 2 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) – Rada 

Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Milanówku, 

oznaczonej zgodnie z Decyzją Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11.01.2019 r. znak: 

GN.6831.22.2018.AK w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości jako dz. nr ew. 18/13  

w obrębie 05-12 o pow. 0,1620 ha, która to nieruchomość stanowi własność osób fizycznych. 

 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodnicząca 

 Rady Miasta Milanówka  

 

        Janina Moława 

 
 

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej  

w Decyzji Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11.01.2019 r. znak: GN.6831.22.2018.AK  

w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości jako dz. 18/13 obr. 05-12, położonej przy ul. Wojska 

Polskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód – 2”  

w Milanówku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 marca 2005 r.  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 12 maja 2005 r. Nr 106, poz. 3020) nieruchomość przeznaczona jest pod tereny dróg 

wewnętrznych (oznaczenie przeznaczenia na rysunku planu: „KDW-1”). 

Nabywanie nieruchomości pod drogi wewnętrzne winno być zawsze uzasadnione interesem 

publicznym, mierzonym zasadnością funkcjonowania takiej drogi jako drogi uzupełniającej w sposób 

istotny podstawowy układ komunikacyjny, wynikający z sieci dróg publicznych. 

Obecnie Gmina Milanówek jest właścicielem dz. nr ew. 17/5 obr. 05-12, przeznaczonej w ww. 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego również pod tereny dróg wewnętrznych (symbol: 

„KDW-1”) oraz dz. nr ew. 17/4, 17/3 obr. 05-12, przeznaczonych kolejno pod tereny dróg publicznych 

klasy drogi dojazdowej (symbol: „KD-3”) oraz tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej (symbol:  

„KD-2”). Zatem działki 17/5, 17/4, 17/3 stanowią ciąg gruntów wydzielonych pod drogi publiczne i drogi 

wewnętrzne, które funkcjonalnie nie są powiązane jeszcze z układem drogowym dróg publicznych tj.  

ul. Wojska Polskiego. Działka 18/13 stanowić będzie uzupełnienie ww. połączenia dając możliwość 

Gminie Milanówek urządzenia drogi publicznej i drogi wewnętrznej, tworzących wspólnie obsługę 

komunikacyjną terenów przewidzianych pod zabudowę, zgodnie z ww. miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego „Zachód – 2”. 

Mając na uwadze fakt, iż Gmina Milanówek jest już właścicielem części drogi wewnętrznej 

(symbol: „KDW-1”) tj. dz. nr ew. 17/5, jak również droga ta stanowić może naturalne uzupełnienie bardzo 

problematycznego układu drogowego terenów położonych na zachód od ul. Wojska Polskiego, zasadnym 

wydaje się nabycie przedmiotowej nieruchomości w celu logicznego i spójnego (z wcześniejszymi 

działaniami) utworzenia ciągu komunikacyjnego. Obecnie obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód – 2” przewiduje relatywnie mało połączeń w postaci 

dróg publicznych pomiędzy projektowanymi drogami o orientacji północ-południe z istniejącą drogą 

publiczną – ul. Wojska Polskiego. Jest to wynikiem istnienia dróg o bardzo ograniczonych parametrach 

technicznych, w zakresie szerokości pasa drogowego następujących ulic: ul. Bratnia, ul. Dowcip, ul. Rolna, 

ul. Piaskowa, ul. Jana III Sobieskiego, czy też ul. Świerkowa. Uzupełnienie układu połączeń o dodatkową 

drogę, o szerokości pasa drogowego 10 m, czyli odpowiadającej standardom dróg publicznych, daje 

potencjał nawet do przyszłej zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego jako drogi publicznej oraz nadania kategorii drogi publicznej. 

Wobec złożonej wstępnie deklaracji obecnych właścicieli o możliwości darowania Gminie 

Milanówek przedmiotowej nieruchomości, nabycie dz. 18/13 mogłoby odbyć się bez udziału czynnika 

finansowego po stronie Gminy. Oczywistym jest natomiast, iż Gmina Milanówek winna liczyć się  

z potrzebą przyszłego zagospodarowania terenu jako drogi – wybudowania drogi oraz utrzymywania jej  

w charakterze drogi publicznej. 

Istotnym z punktu widzenia decyzji o przejęciu dz. 18/13 jest okoliczność konieczności 

ustanowienia na przedmiotowym gruncie, ale też na gruncie już należącym do Gminy Milanówek (dz. 17/5, 

17/4, 17/3), ekwiwalentnych, nieodpłatnych służebności gruntowych przejścia i przejazdu oraz służebności 

pozwalających na budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz właścicieli gruntów  

dz. 18/11, 18/12, 18/10, 18/8, 18/7, 18/5 lub właścicieli tych urządzeń, w taki sposób aby mogli oni 

korzystać z pozostałej części nieruchomości. Natomiast w powiązaniu z dodatkową potencjalną 

możliwością zniwelowania skutków odszkodowań z tytułu art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

powstałych w skutek Decyzji Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11.01.2019 r. znak: 



GN.6831.22.2018.AK w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości, kompleksowe rozwiązanie 

obsługi komunikacyjnej należy uznać za korzystne dla Gminy Milanówek. 

Podsumowując, niniejsza uchwała stanowi jeden z elementów szerszego uregulowania kwestii 

obsługi komunikacyjnej terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionych w uchwale działek. 

Konsekwentnie do niniejszej uchwały Rada Miasta Milanówka winna równolegle oraz w przyszłości 

podejmować decyzje m.in. o obciążeniu dz. 18/13, 17/4, 17/5, 17/3 stosownymi służebnościami. 

Adekwatnie do art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 25 ust. 1, 2 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) gmina może 

nabywać nieruchomości do Gminnego Zasobu Nieruchomości. 

Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z  2019 r.  poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nabywania i obciążania 

nieruchomości. Biorąc pod uwagę, iż nabycie nieruchomości pod drogę będzie w przyszłości wiązało się z 

poniesieniem określonego ciężaru finansowego, decyzja Rady Miasta Milanówka o nabyciu nieruchomości 

w drodze darowizny winna być rozumiana szerzej tj. jako czynność przekraczająca zwykły zarząd 

nieruchomością. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Piotr Obrębski 


