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UCHWAŁA Nr 380/XLIV/21  

Rady Miasta Milanówka  

z dnia 24 maja 2021 roku 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka i przekazania wniosku w 

sprawie kompleksowej przebudowy ul. Próżnej.  

 

 

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. 229 pkt 3 , art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 

1. Skargę z 9 marca 2021 r. na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącą nieudzielania  

w ustawowym terminie odpowiedzi na wniosek, Rada Miasta Milanówka uznaje za zasadną, w części 

dotyczącej wniosku w sprawie kompleksowej przebudowy ul. Próżnej postanawia przekazać wniosek 

zgodnie z właściwością do Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Milanówka do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania 

nieprawidłowości w załatwianiu spraw. 

 

3. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia o sposobie 

załatwienia skargi oraz wniosku. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

 Witold Mossakowski 
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 380/XLIV/21  

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 maja 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

Skarżący pismem z dnia 9 marca 2021 zarzuca Burmistrzowi Miasta Milanówka, iż nie załatwił w terminie 

wskazanym w art. 237 § 1 w zw. z art. 244 § 1 kpa, wniosku z dnia 01 lutego 2021 r. o wykonanie 

kompleksowej przebudowy ul. Próżnej w Milanówku, w postaci wykonania nawierzchni z mieszanki 

asfaltowej, kostki brukowej lub płyt betonowych. Nadto Skarżący wniósł o zobowiązanie Burmistrza 

Miasta Milanówek do rozpatrzenie złożonego wniosku i wykonania kompleksowej przebudowy ul. Próżnej 

w Milanówku, w postaci wykonania nawierzchni z mieszanki asfaltowej, kostki brukowej lub płyt 

betonowych. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji ustaliła następujący przebieg sprawy w oparciu o przesłaną skargę. 

Skarżący 20 października 2020 roku skierował wniosek do Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Milanówku, o przeprowadzenie prac, mających na celu doprowadzenie ulicy Próżnej  

w Milanówku do stanu „używalności". Z uwagi na brak jakiekolwiek reakcji Zakładu, w dniu 09 listopada 

2020 r., analogiczny wniosek skierował do Burmistrza Miasta Milanówka.  

Nie doczekawszy się żadnej odpowiedzi ze strony Burmistrza Miasta Milanówka, powyższy wniosek 

ponowił w dniu 18 listopada 2020 r. W związku z brakiem uzyskania jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony 

Burmistrza Miasta Milanówka, w dniu 02 stycznia 2021 r. po raz kolejny złożył wniosek, poszerzony 

o żądanie wykonania skutecznej naprawy ul. Próżnej, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych. 

W odpowiedzi na skargę Urząd Miasta Milanówka przesłał stanowisko tj. kopię pisma, w którym została 

udzielona odpowiedź na wcześniejsze pismo z dnia 1 lutego 2021 r. , wraz z informacją, iż pismo zostało 

wysłane dnia 23 marca 2021 r. i odebrane u odbiorcy dnia 26 marca 2021 r. 

Z treści zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku wynika, iż Urząd Miasta Milanówka nie dysponuje 

obecnie środkami finansowymi pozwalającymi wykonać przedmiotową inwestycję w roku 2021 r.  

Aby możliwe było wykonanie modernizacji w następnych latach potrzebne jest uchwalenie takiej 

inwestycji w budżecie Miasta przez Radę Miasta Milanówka. W trakcie prac nad przygotowaniem projektu 

uchwały budżetowej na następny rok Burmistrz Miasta Milanówka rozważy możliwość wprowadzenia 

powyższej ulicy, która nie została ujęta w Wieloletnim Planie Finansowym Miasta Milanówka. Należy 

 w tym miejscu jednakże zauważyć, iż modernizacji w pierwszej kolejności poddawane są drogi o istotnym 

znaczeniu komunikacyjno-tranzytowym i wysokim stopniu eksploatacji, a z uwagi na ograniczenia 

finansowe niemożliwe jest wykonanie takiej modernizacji na wszystkich drogach gruntowych  

w Milanówku.  

Zgonie z Art. 244. § 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1. Natomiast 

art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu miesiąca. 

W tym stanie faktycznym ustalono, iż doszło do załatwienia wniosku niezgodnie z przepisami w zakresie 

terminów załatwienia sprawy.  
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w części dotyczącej wniosku w sprawie kompleksowej przebudowy  

ul. Próżnej 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. 

 


