
PROJEKT

UCHWAŁA Nr ………/…………/20
Rady Miasta Milanówka

z dnia  ………………  2020 roku

w sprawie:  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

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

(t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające

ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990 nr 32

poz. 191)  – Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego do przeprowadzenia inwentaryzacji

mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy

Milanówek, w następującym składzie:

1.    ............................................................................  – przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

2.    ............................................................................

3.    ............................................................................

4.    ............................................................................

5.    ............................................................................

§ 2.

Komisja inwentaryzacyjna powołana jest w celu przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z

komunalizacją mienia na rzecz Gminy Milanówek, w tym wytypowania listy działek ewidencyjnych

przewidzianych do objęcia procedurą, sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych, sporządzenia kart

inwentaryzacyjnych oraz weryfikacji dokumentacji stwierdzającej prawo własności do nieruchomości

jakie przysługiwało Skarbowi Państwa w dniu 27 maja 1990r.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący
 Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik



UZASADNIENIE

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego podyktowane jest koniecznością
zainicjowania procedury tzw. komunalizacji wg przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Zgodnie
z przywołaną ustawą mienie stanowiące własność Skarbu Państwa, o ile spełniało zapisane w ustawie
kryteria, stało się w dniu 27 maja 1997r. własnością Gminy Milanówek. Potwierdzeniem tego faktu jest
jednakże dopiero ostateczna decyzja wojewody, mająca w tym przypadku charakter deklaratoryjny.

W ramach prowadzonej przez referat Gospodarki Nieruchomościami regulacji stanu prawnego
gruntów zajętych przez drogi publiczne wystąpiono do Starosty Grodziskiego o udostępnienie listy
działek ewidencyjnych stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa oraz oznaczonych w Ewidencji
Gruntów i Budynków użytkiem „dr”. Z uzyskanej w ten sposób listy 170 działek po zbadaniu przez
Komisję podstawy nabycia własności przez Skarb Państwa, co jest zagadnieniem kluczowym w
komunalizacji, zostanie wytypowany zbiór działek, dla których sporządzone zostaną spisy i karty
inwentaryzacyjne. Należy podkreślić, że zbiór ten ma charakter otwarty i będzie podlegać bieżącej
weryfikacji.  Uzyskana w ten sposób dokumentacja, po przedłożeniu jej Radzie Miasta Milanówka i
wyłożeniu do publicznego wglądu przez okres 30 dni zostanie przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu
na podstawie przepisów art. 17a przywołanej wyżej ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Procedura ta może
być wykonana jednorazowo (zbiorczo) lub iteracyjne dla wybranych grup a nawet pojedynczych działek.
Nie ma zatem konieczności wcześniejszego wytypowania wszystkich działek kwalifikujących się do
komunalizacji.

Zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych komisje inwentaryzacyjne mienia
komunalnego powoływane są uchwałą rady gminy.
Zgodnie z uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania
inwentaryzacji mienia komunalnego (Monitor Polski 1990 nr 30 poz. 235) rada gminy powołując komisję
inwentaryzacyjną określa jej skład i wybiera przewodniczącego komisji. Rada gminy może rozstrzygnąć o
wyborze zastępców przewodniczącego komisji lub ewentualnym podziale na zespoły (podkomisje) i
ustaleniu przewodniczących zespołów albo decyzje te pozostawić komisji do ustalenia w wewnętrznym
regulaminie pracy. Rada gminy może udzielić komisji uzupełniających wytycznych, np. określić kolejność
i hierarchię prac, a także zobowiązać podporządkowane jednostki do ustanowienia osób
odpowiedzialnych za współpracę z komisją, jakość przedstawionych dokumentów itp.

Przepisy nie precyzują liczebności komisji oraz wymagań jakie powinni spełniać jej członkowie. W
jej skład mogą być powołani zarówno Radni jak i pracownicy Urzędu Miasta Milanówka. Ze względów
praktycznych wskazane jest powołanie komisji o nieparzystej liczbie członków, liczącej co najwyżej 5
osób (minimalna liczba 3) . W załączeniu do projektu niniejszej uchwały znajduje się lista pracowników
Urzędu Miasta Milanówka wyrażających zgodę na powołanie ich w skład Komisji.

Wobec konieczności regulacji stanu prawnego gruntów zajętych przez drogi gminne, w
powiązaniu z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Milanówek oraz możliwościami pozyskania
finansowania zewnętrznego, powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego jest
uzasadnione.

Przygotował Marcin Bąk, ref. GN




