
 

UCHWAŁA Nr 314/XL/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia wniosku o zmianę granic gminy 

 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wniosek o zmianę granic gminy załatwić odmownie z przyczyn wskazanych 

w uzasadnieniu. 

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 

 

Kamil Bialik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 314/XL/21 Rady 

Miasta Milanówka z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 12 grudnia 2020 roku Pan Tomasz Majewski wniósł o korektę granic 

gminy Milanówek w zachodniej jej części od ul. Królewskiej w kierunku wsi Chrzanów 

Mały. Wnoszący widzi w rzeczonych terenach miejsce, gdzie mógłby skoncentrować 

się rozwój gospodarczy gminy Milanówek.  

Z przepisu 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  wynika, że wnioski składa się do 

organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. 

Zmiany granicy gminy dokonuje Rada Ministrów, na wniosek konkretnej rady gminy, 

co wynika z przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).  

Biorąc pod uwagę zasadę samostanowienia mieszkańców, a także brak możliwości 

sfinansowania przez gminę Milanówek infrastruktury technicznej na dotychczasowym 

terenie  wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.  

W związku z powyższym wniosek załatwia się odmownie. 


