
UCHWAŁA Nr …./LXXV/22 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego remontu drogi 

przy ul. Piotra Wysockiego w Milanówku. 

 

Na podstawie art. 242 § 1 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)  w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wniosek z dnia 10 października 2022 r.  (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

10.10.2022r. zarejestrowany pod numerem 12890.2022), dot. remontu drogi przy ul. Piotra 

Wysockiego w Milanówku, 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 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Piotr Napłoszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  

Nr …./LXXV/22 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

  

UZASADNIENIE 

W dniu 10.10.2022 r. do Rady Miasta Milanówka wpłynął wniosek Pani (....) 

(data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka 10.10.2022 r. zarejestrowany pod nr 12890.2022) 

dotyczący remontu ulicy Piotra Wysockiego w Milanówku. Przewodniczący Rady Miasta Milanówka 

przekazał skargę do zbadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która rozpoznała wniosek na 

posiedzeniu w dniu 22.11.2022 r. Zgodnie z art. 243 kodeksu postępowania administracyjnego 

jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest 

przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie 

wnioskodawcę. Mając na uwadze wyrok o sygnaturze III SA/Gd 109/19 wydany przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia 21 marca 2019 roku w przypadku rady 

gminy, która jest organem kolegialnym, przekazanie sprawy właściwemu organowi może 

nastąpić wyłącznie w formie uchwały. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji na 36 posiedzeniu, postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka 

przekazanie wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka jako organowi 

właściwemu do załatwienia sprawy. W myśl art. 19 ust. 1 oraz ust.2  Ustawy o drogach 

publicznych drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Drogi wojewódzkie, 

powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub 

gminy tej ustawy a jednostka samorządu, do właściwości której należą sprawy z zakresu 

planowania, budowy, modernizacji utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Oznacza 

to, że w odniesieniu do dróg gminnych funkcję tą sprawuje wójt, burmistrz lub  prezydent 

miasta. Do zarządcy drogi, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o drogach publicznych, należy 

m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, utrzymanie nawierzchni, 

chodników, wykonywanie interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających. 

Pojęcie "zadania w zakresie utrzymania drogi", którego definicję znajdujemy w przepisie art. 

4 pkt 10 wspomnianej Ustawy oznacza m.in. wykonanie robót remontowych, 

przywracających jej pierwotny stan oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, 

zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Z tego punktu widzenia 

zarządca drogi odpowiada nie tylko za to, aby w nawierzchni nie było dziur 

uniemożliwiających jazdę i doprowadzających do szkód w samochodach, ale także 

zobligowany jest do tego, aby dbać o stan drogi w szerokim ujęciu tej kwestii. Droga musi 

być bezpieczna dla jej użytkowników, niezależnie od warunków środowiskowych i 

pogodowych. Zarządca drogi, uwzględniając właśnie te czynniki, powinien podejmować takie 

działania, aby wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie doprowadzało do 

obniżenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Z uwagi na powyższe, złożony wniosek nie 

pozostaje w wyłącznej kompetencji organu stanowiącego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Milanówka wskazała, że zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.) 

jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać go właściwemu 

organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawcę 


