
 

UCHWAŁA Nr 315/XL/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Pustej w Milanówku dotyczącej zmiany 

nazwy ulicy 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Petycję złożoną w sprawie zmiany nazwy ulicy ul. Pustej w Milanówku załatwić 

pozytywnie. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przygotowania projektu 

uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy oraz do przesłania Wnoszącemu odpisu uchwały 

w sprawie załatwienia niniejszej petycji. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik 
 

 

 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr 315/XL/21 Rady 

Miasta Milanówka z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Pismem z dnia 13 grudnia 2020 mieszkańcy ul. Pustej w Milanówku zwrócili się do Rady 

Miasta Milanówka o zmianę nazwy ulicy na ul. „Chmielną”. Wnoszący wskazali, iż obecna 

nazwa posiada negatywny wydźwięk, obniża prestiż oraz wypływa na postrzeganie ulicy 

w oczach mieszkańców.  

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, 

w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania 

w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 

wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie 

zadań i kompetencji adresata petycji. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu 

gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

Ulica Pusta uzyskała kategorię gminnej drogi publicznej na podstawie uchwały  

Nr 268/XXIV/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: nadania 

kategorii dróg gminnych drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka w obrębach 

od 05-01 do 05-21. 

Wobec okoliczności, iż w powyższej sprawie wpłynął zgodny wniosek mieszkańców, który 

de facto jest petycją o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez organ, gdyż 

przeprowadzenie uchwały w trybie inicjatywy obywatelskiej, przy tak małej ulicy, byłoby 

znacząco utrudnione, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu, które odbyło się 

w dniu 11 stycznia 2021 r. postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka pozytywne 

załatwienie petycji. 

 


