
 

UCHWAŁA Nr 396/XLV/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 

Milanówku sp. z o.o. w zakresie wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Kraszewskiego w Milanówku. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 231 oraz z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. W części skargi na działanie Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Milanówku 

sp. z o.o. w sprawie braku ukończenia inwestycji budowy kanalizacji na ul. Kraszewskiego w Milanówku 

wskazuje się Skarżącemu właściwy organ tj. Radę Nadzorczą Milanowskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Milanówku sp. z o.o.  

2. W części wniosku o ukończenie inwestycji budowy kanalizacji na ul. Kraszewskiego w Milanówku załatwia 

się wniosek negatywnie.  

3. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi i wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia o sposobie 

załatwienia skargi oraz wniosku.  

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr 396/XLV/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

Do Rady Miasta Milanówka wpłynęła, pismem (e-mail) z dnia 28 kwietnia 2021 roku skarga na działanie 

Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Milanówku sp. z o.o. dalej (MPWiK) oraz 

wniosek, w sprawie wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Kraszewskiego w Milanówku.  

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm. ), zwanej dalej „k.p.a.” przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub 

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 

praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Art. 228 k.p.a. stanowi, że skargę składa się do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

 ( )Organem rozpatrującym skargi na zarząd spółki komunalnej jest Rada nadzorcza spółki, jako jej organ 

nadzorczy, sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad działalnością spółki wykonywaną przez jej zarząd,  

we wszystkich dziedzinach prowadzonej działalności, natomiast gmina sprawuje wyłącznie nadzór 

właścicielski nad spółką i nie ma w stosunku do niej pozycji organu zwierzchniego ( ) (tak: rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lipca 2019 r. P-1.4131.439.2019.KN). 

Wobec powyższego, należy wskazać skarżącemu Radę Nadzorczą MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku, jako 

właściwy w sprawie rozpatrzenia skargi tj. organu sprawujący, zgodnie z art. 219 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, bezpośredni nadzór na działalnością spółki, w celu nadania mu dalszego biegu. 

Nadto nalży wskazać, iż w ocenie Rady Miasta Milanówka MPWIK nie było zobowiązane do prowadzenia tej 

inwestycji, gdyż zgodnie z Uchwałą nr 84/IX/19 RMM z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o.  

na lata 2019–2021 ul. Kraszewskiego nie znajduje się w planie inwestycyjnym spółki. 

Odnosząc się do części pisma zawierającego wniosek to zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym 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.  

Zasady, kryteria oraz kolejność inwestycji w zakresie budowy sieci wodno –kanalizacyjnej, nie została do tej 

pory określona, a prace nad takim planem powinny trwać w Urzędzie Miasta Milanówka. 

Budowa kanalizacji w ul. Kraszewskiego wymaga uprzedniej budowy kanalizacji w ul. Kwiatowej, która jest 

droga powiatową. Dopiero zawarcie porozumienia z powiatem i połącznie budowy sieci kanalizacyjnej  

w ul. Kwiatowej z remontem ww. ulicy pozwoli uniknąć dodatkowych nakładów związanych z odtworzeniem 

nawierzchni ww. ulicy. Tym samym aby niniejszy wniosek mógł zostać załatwiony pozytywnie wymaga 

uprzedniego działania organu wykonawczego i przygotowania porozumienia z Powiatem Grodziskim  

w zakresie budowy kanalizacji w ww. ulicy. 

Budowa kanalizacji w ul. Kraszewskiego nie znajduje się również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Milanówka i nie posiada zabezpieczenia finansowego. Z tych powodów wniosek należało załatwić 

negatywnie.  


