
 

 

 

UCHWAŁA Nr 278/XXXIV/20 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 16 października 2020 r. 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku o modyfikację planu i lokalizacji 

inwestycji drogowej u zbiegu ulic Kościelnej, Kościuszki oraz Piasta 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 242 § 1 i 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wniosek złożony przez mieszkańca Panią  (…) z dnia 21.08.2020 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta dnia 25.08.2020 r.) o modyfikację planu i lokalizacji inwestycji drogowej u zbiegu ulic 

Kościelnej i Kościuszki, Rada Miasta Milanówka postanawia przekazać w części do Burmistrza 

Miasta Milanówka, a w części do Zarządu Powiatu Grodziskiego. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Milanówka i Starostę Powiatu Grodziskiego do 

zawiadomienia Rady Miasta Milanówka o sposobie rozpatrzenia wniosku. 

 

§ 3. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przesłania wnioskodawcy odpisu 

uchwały, na adres wskazany we wniosku. 

§ 4. 

 

Powierzenie wykonania uchwały dokona Przewodniczący Rady Miasta Milanówka 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący 

     Rady Miasta Milanówka 

/-/ 

   Kamil Bialik 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 21 sierpnia 2020 r. Mieszkanka zwróciła się z prośbą o „modyfikację planu  

i lokalizacji inwestycji drogowej u zbiegu ulic Kościelnej i Kościuszki, który w obecnej postaci 

jest nie tylko sprzeczny jest z założeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

obowiązującego od 5 lat na mocy uchwały Nr 528/XLII/14 z dnia 6 listopada 2014 r. 

opublikowanego Dz. Urz. z 2015 r., poz. 961 z dnia 03.02.2015 r., ale również - na co chcemy 

zwrócić uwagę - po raz kolejny już spowodować ma zabranie części naszej działki przez 

miasto, co bezpośrednio kłóci się z zasadami współżycia i sprawiedliwości społecznej, 

narusza interes prawny właściciela oraz stoi w sprzeczności art.31 ust.3 Konstytucji RP oraz 

innymi powołanymi poniżej przepisami.” 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 30 września 2020 

r. postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka przekazanie wniosku według 

właściwości do Burmistrza Miasta Milanówka oraz do Zarządu Powiatu Grodziskiego, jako 

organom właściwym do załatwienia wniosku. 

Nie bez znaczenia pozostaje tu fakt, iż rzeczona we wniosku inwestycja prowadzona będzie 

na skrzyżowaniu dróg gminnych i powiatowych i zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087) w zakresie prowadzenia procesu 

inwestycyjnego z wniosku Gminy Milanówek, właściwym będzie Zarząd Powiatu 

Grodziskiego. Prowadzenie takiej inwestycji wymaga współpracy pomiędzy organami, a co za 

tym idzie konieczne będzie uzgodnienie zakresu planowanych prac, gdzie decydujący będzie 

miał podmiot zarządzający drogą. 

„Art. 25. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej 

kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami 

bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, 

należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii.  

2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi 

drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa  

i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca 

drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania. 

W tym stanie faktycznym wszelkie wnioski dotyczące planowanego zakresu prac powinny 

trafić zarówno do zarządcy drogi wyższej kategorii tj. Zarządu Powiatu Grodziskiego  

w części w jakiej będzie prowadził przebudowę ww. skrzyżowania,  jak i do Burmistrza Miasta 

Milanówka w części w jakiej prowadzi prace przy przygotowaniu dokumentacji projektowej. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji nadto postuluje przedstawienie w zawiadomieniu  

o sposobie załatwienia wniosku opinii o możliwości wprowadzenia projektu koncepcyjnego 

wyłożonego do publicznej wiadomości mieszkańców, celem wyrażenia opinii przed 

przygotowaniem ostatecznego projektu. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


