
 

 

 

UCHWAŁA Nr 335/XLI /21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 1 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku mieszkańców ulicy Asnyka w Milanówku 

o objęcie ulicy planem inwestycji drogowych. 

 

Na podstawie art. 242 § 1 i 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2  

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) - Rada 

Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wniosek mieszkańców ulicy Asnyka w Milanówku w sprawie objęcia ul. Asnyka planem 

inwestycji drogowych, Rada Miasta Milanówka postanawia przekazać zgodnie z właściwością 

Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku i przesłania wnioskodawcy 

odpisu uchwały, na adres wskazany we wniosku. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 335/XLI/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 1 marca 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Pismem z dnia 9 stycznia 2021 r. mieszkańcy ul. Asnyka ( data wpływu do urzędu 25 stycznia 2021 r. 

złożyli do Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka oraz Burmistrza Miasta Milanówka wniosek 

dotyczący objęcia ul. Asnyka planem inwestycji drogowych oraz doraźne poprawienie stanu 

nawierzchni ulicy. Na złączonej do wniosku dokumentacji graficznej wykazano, iż nawierzchnia 

gruntowej drogi wymaga naprawy.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, dostrzegając prawo mieszkańców do bezpiecznego korzystania  

z dróg na terenie gminy Milanówek postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka 

przekazanie wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka, jako zarządcy drogi  

i organowi właściwemu do załatwienia sprawy. W toku rozpatrywania sprawy uwzględniono 

następujący stan prawny.  

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). 

Nadto należy wskazać, iż na terenie gminy nie powstał plan inwestycji drogowych w oparciu  

o przepisy stawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), tym sam jedynym planem jaki funkcjonuje w zakresie 

prowadzonych inwestycji jest Wieloletnia Prognoza Finansowa o której mowa w ustawie z dnia  

27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Dz.U.2019.869 j.t.). Zgodnie z ww. ustawą inicjatywa w sprawie 

sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy 

wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Milanówka jest zasadne. 

 

 


