
 

UCHWAŁA Nr 371/XLIII/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku w sprawie budowy infrastruktury 

drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Milanówka. 

 

 

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 15 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 Pana (…) z dnia 8 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka 

dnia 9.04.2021 r. zarejestrowany pod nr 3434.2021) w sprawie budowy infrastruktury 

drogowej, wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Milanówka oraz zabezpieczenia 

środków w budżecie Miasta na ten cel, 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 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 



 

Załącznik  

do uchwały Nr 371/XLIII/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu dnia 8 kwietnia 2021 r. drogą elektroniczną do Rady Miasta Milanówka wpłynął 

wniosek dotyczący budowy infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Milanówka oraz zabezpieczenia środków w budżecie Miasta na ten cel. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na 23 posiedzeniu, które odbyło się w dniu  

14 kwietnia 2021 r. postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka przekazanie 

wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka jako organowi właściwemu 

do załatwienia sprawy.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713), do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane 

z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Milanówek jest prowadzona, co do zasady 

jako działanie własne Gminy poprzez wprowadzenie do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej zadań inwestycyjnych. 

Wnioski dotyczące realizacji zadań proponowanych do uwzględnienia w projekcie 

budżetu powinny być przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich realizacji. Projekt 

budżetu tworzy Burmistrz, a zatem jest on organem, mającym kompetencje  rozpatrywać 

wnioski dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej, sposobu ich finansowania i uwzględniania 

w budżecie miasta. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż łączne potrzeby inwestycyjne gminy wielokrotnie 

przekraczają kwotę jaką gmina może pozyskać w wyniku zaciągania zobowiązań, co tym 

samym wyklucza ten sposób finasowania inwestycji, jako podstawę rozwoju gminy.  

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

 

 


