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UCHWAŁA Nr 398/XLV/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie braku prac 

utrzymaniowych na drogach gruntowych w Milanówku. 

 

 

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 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 11 maja 2021 r. na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącą braku prac 

utrzymaniowych na drogach gruntowych w Milanówku, Rada Miasta Milanówka uznaje za zasadną. 

 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia 

o sposobie załatwienia skargi. 

 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rady Miasta Milanówka.  

 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 
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Załącznik do uchwały Nr 398/XLV/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

Do Rady Miasta Milanówka wpłynęła skarga mieszkańców okręgu 3 w Milanówku z ulic Ruczaj, 

Sadowej i Sołeckiej z 11 maja 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 17.05.2021 r. 

zarejestrowana pod numerem 4687.2021) na Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie braku prac 

utrzymaniowych na drogach gruntowych w Milanówku.  

Mieszkańcy tych że ulic wskazali, iż od wielu miesięcy wyżej wymienione ulice są pomijane przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku (dalej ZGKIM) w zakresie 

jakichkolwiek prac utrzymaniowych. Przejazd nimi, z uwagi na ilość dołów i kolein, wymaga od 

użytkowników drogi nadzwyczajnej ostrożności. Wcześniejsze prace utrzymaniowe na tych drogach 

przez pracowników ZGKiM były prowadzone bez jakiegokolwiek nadzoru. Dodatkowo jakość 

prowadzonych prac świadczy o tym, że pracownicy dokonujący napraw w ramach bieżącego 

utrzymania dróg, nie mają odpowiedniego sprzętu, wiedzy i umiejętności do prowadzenia tego typu 

robót. Po opadach deszczów drogi te zmieniają się w grzęzawisko i przejazd nimi do naszych 

nieruchomości staje się praktycznie niemożliwy. Błoto, półmetrowe koleiny i brak pobocza 

powoduje, że nie można nawet przejść, czy przejechać rowerem. 

Wielokrotnie zgłoszenia do ZGKIM, poza obietnicami i narzekaniem albo na brak sprzętu, albo  

na brak pieniędzy, lub też na warunki atmosferyczne, nie przynosiły rezultatu w postaci 

doprowadzenia drogi do stanu przejezdności. 

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sprawy dróg 

gminnych należą do zadań własnych gminy. Z kolei art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. ze zm.) stanowi, iż zarządcą drogi gminnej jest wójt 

(burmistrz, prezydent miasta).  

Odrębnymi przepisami, które regulują w sposób jednoznaczny zasady zarządzania oraz 

dokonywania wydatków dotyczących dróg, są przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. Stosownie do art. 1 ustawy - drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej 

ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,  

z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogi 

publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na kategorie: drogi krajowe, drogi 

wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne (art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).  

Według art. 8 ust. 2 tej ustawy - drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych,  

w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, 

dojazdowe do obiektów użytkowych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, 

autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi. Niesporne jest  

w sprawie, że przedmiotowe drogi, nie są drogami publicznymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy  

o drogach, a zatem w świetle art. 8 ust. 1 tej ustawy jest to droga wewnętrzna. Zgodnie zaś z art. 8 

ust. 2 i ust. 3 powyższej ustawy, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie 

dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest 

droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.  
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Utrzymanie, budowa, modernizacja drogi wewnętrznej należy do kompetencji wójta gminy,  

co jednak nie oznacza prawnego obowiązku tego organu do podjęcia czynności remontowych takiej 

drogi w każdym czasie i na każde żądanie. Jest to bowiem zadanie fakultatywne z zakresu 

zarządzania i gospodarowania mieniem gminnym, którego realizacja wymaga uprzedniego 

zaplanowania określonych na ten cel środków w budżecie gminy, skoro zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 

ustawy o samorządzie gminnym jest to jedno z zadań własnych gminy, które w świetle ustaw 

szczególnych nie ma charakteru obowiązkowego. Również z dalszych przepisów ustawy o drogach 

publicznych, w tym wskazanego przez stronę art. 20, obowiązek taki nie wynika. Przepis ten zawiera 

katalog obowiązków należących do zarządcy drogi, lecz z uwagi na treść przepisu art. 19 należy 

przyjąć, iż są to obowiązki zarządów dróg publicznych. 

Nie mniej jednak, w powyższej sprawie nie wpłynęło stanowisko Burmistrza gminy, z którego 

wynikałoby jednoznacznie, iż podjęto działania naprawcze lub przygotowawcze umożliwiające 

utrzymanie drogi w należytym stanie technicznym. W powyższej sprawie zarządca drogi nie 

wykazał, iż środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg na rok budżetowy 2021 zostały 

wydatkowane oraz nie zwrócił się do Rady Miasta Milanówka o przyznanie dodatkowych środków.  

W tym stanie faktycznym Komisja skarg wniosków i petycji rekomenduje Radzie Miasta Milanówka 

przyjęcie skargi jako zasadnej.  

 

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

 


