UCHWAŁA Nr 426/XLIX/21
Rady Miasta Milanówka
z dnia 8 września 2021 r.
w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji mieszkańców Milanówka
dotyczącej uregulowania stanu prawnego gruntu w pasie kolektora ściekowego położonego
przy ul. Ludnej w Milanówku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co
następuje:

§ 1. 1. Petycję mieszkańców w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntu w pasie kolektora
ściekowego położonego przy ul. Ludnej w Milanówku przekazuje się Burmistrzowi Miasta
Milanówka, jako organowi właściwemu.
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.

§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według właściwości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Milanówka
Witold Mossakowski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 426/XLIX/21 Rady Miasta Milanówka
z dnia 8 września 2021 r
UZASADNIENIE
Do Rady Miasta Milanówka wpłynęła petycja mieszkańców Milanówka w sprawie
uregulowania gruntu w pasie kolektora ściekowego.
Mieszkańcy oczekują pilnego zainteresowania władz Miasta Milanówka podjęciem
skutecznych prac nad kompleksowym uregulowaniem gruntu znajdującego się w pasie
technologicznym kolektora sanitarnego położonego wzdłuż ul. Ludnej w Milanówku poprzez
np. „ (…) przedłużenie ul. Felicji Witkowskiej do ulic w Grodzisku Mazowieckim. (…)” Zdaniem
wnoszących petycję, inwestycja odciążyłaby ulicę Ludną, która od chwili wybudowania
autostrady A2 stała się drogą „przelotową” oraz zapobiegłaby ewentualnym sporom
z właścicielami nieruchomości bez zgody których, zajęto pas gruntu pod kolektor ściekowy.
Zgodnie z art. 7.1 pkt 2, 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym - zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Jednocześnie zgodnie z art.19 ust. 2 pkt
4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 j.t.)
Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg gminnych - wójt (burmistrz,
prezydent miasta). Realizacja wymienionych powyżej zadań pozostaje w kompetencjach
organu wykonawczego gminy.
Zgodnie z art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach adresat petycji, który jest
niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając
o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Powyższa petycja wpłynęła również do Burmistrza Miasta Milanówka i została
zarejestrowana pod nr 07327.2021.
W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Milanówka jest zasadne.

