UCHWAŁA Nr ………/L/21
Rady Miasta Milanówka
z dnia ……………… 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na zniszczenie mienia ruchomego przy przebudowie ulicy
Krakowskiej w Milanówku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - Rada Miasta Milanówka
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Postanawia się przekazać według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka skargę
mieszkańca Milanówka z dnia 12.07.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 07.09.2021
r. zarejestrowaną pod numerem 08371.2021) rozpatrzenia skargi na zniszczenie mienia
ruchomego przy przebudowie ulicy Krakowskiej w Milanówku.
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przekazania skargi oraz
przesłania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
/-/
Jolanta Nowakowska
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Załącznik nr 1 do Uchwały
/ L/2021
Rady Miasta Milanówka z dnia

Uzasadnienie
Pismem z dnia 12 lipca 2021 roku (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 07.09.2021 r.
zarejestrowanym pod numerem 08371.2021), mieszkaniec Milanówka złożył skargę w związku
ze zniszczeniem mienia ruchomego przy realizacji robót budowlanych, przebudowy ulicy
Krakowskiej w Milanówku.
Skarżący zarzucili wykonawcy prac zniszczenie mienia w związku z wykonywany robotami
budowlanymi, polegającymi na nieuprawnionym przemieszczeniu samochodu i jego
zniszczeniu w trakcie holowania. Skarżący wskazali, iż wprowadzona organizacja ruchu nie
zabraniała parkowania auta we wskazanej lokalizacji, a roboty były prowadzone na zlecenie
Miasta Milanówka. Ulica Krakowska w remontowanym odcinku stanowi drogę gminną.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713), Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego. Natomiast zgodnie z art. 19 ustawy z 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t. ) – ust. 1 Organ administracji rządowej lub
jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi,
ust. 2. pkt 4 Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg gminnych - wójt
(burmistrz, prezydent miasta).
Do Komisji Skarg Wniosków i Petycji nie wypłynęło stanowisko organu wykonawczego, w
ustaleniu stanu faktycznego komisja opierała się na treści skargi oraz dokumentacji
przetargowej przebudowy drogi.
W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miasta
Milanówka przekazanie skargi według właściwości do Burmistrza Miasta Milanówka
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