
UCHWAŁA Nr …./LXXV/22 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia wniosku dotyczącego złego stanu technicznego budynku „B” 

Urzędu Miasta Milanówka. 

 

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 19.09.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 19.09.2022 r. 

zarejestrowany pod numerem 11947.2022), dot. złego stanu technicznego budynku „B” 

Urzędu Miasta Milanówka, postanawia załatwić odmownie. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do 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 

 

Do Rady Miasta Milanówka w dniu 19.09.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

19.09.2022 r. zarejestrowany pod numerem 11947.2022), dot. zawiadomienia przez Radę 

Miasta Milanówka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w Grodzisku 

Mazowieckim o złym stanie technicznym budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka. Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku rozpoznania wniosku na 36 posiedzeniu w dniu 

22.11.2022 r. ustaliła, że w kwestii dotyczącej stanu technicznego budynku Urzędu Gminy 

Milanówka w PIBN prowadzone jest  już postępowanie wyjaśniające,  które zostało 

uruchomione w dniu 31. 08.2022 r. , w następstwie anonimowego pisma przekazanego do 

inspektoratu przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Dodatkowo ustalono również, że 

została wyznaczona kontrola w trybie art. 81-81 c budowlanego  dotycząca stanu 

technicznego budynku Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku. 

Mając na względzie powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła załatwić 

wniosek odmownie. 

 


