
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 245/XXVIII/17 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

 
 

w sprawie:  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka 

 

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka 

uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Skargę Pani J.M. z dnia 15 grudnia 2017 r. przekazaną przy piśmie Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 2 stycznia 

2017 r. - zarejestrowaną pod numerem 00022/2017) – Rada Miasta Milanówka uznaje  

za bezzasadną. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

        Przewodnicząca  

             Rady Miasta Milanówka 

           mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Dotyczy skargi z dnia 15 grudnia 2017 r. przekazanej przy piśmie Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta - 2 stycznia 2017 r. - zarejestrowanej 

pod numerem 00022/2017) na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie braku zapewnienia 

bezpieczeństwa na ul. Chopina w Milanówku przy organizacji objazdu ruchu drogowego. 

 

W odpowiedzi na skargę p. Joanny Miron z dnia 15.12.2016 r. w sprawie niewłaściwej 

organizacji tymczasowego objazdu ul. Chopina w Milanówku w związku z trwającymi 

pracami budowlanymi na ul. Ludnej polegającymi na budowie kanalizacji deszczowej wraz  

z kompleksowym remontem nawierzchni jedni oraz chodnika Burmistrz wyjaśnił,  

że wyznaczając objazd ul. Chopina wypełnione zostały wszelkie powinności wynikające  

z przepisów obowiązującego prawa. 

W związku z prowadzoną inwestycją na ul Ludnej został opracowany projekt tymczasowej 

organizacji ruchu, który uzyskał wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, w szczególności 

został on zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem - Starostę Powiatu Grodziskiego. 

Ulica Chopina jest ulicą równoległą do ulicy Ludnej, wobec czego ze względów 

lokalizacyjnych była jedną z trzech dróg (ulice: Kochanowskiego, Moniuszki, Chopina),  

na których była możliwość organizacji objazdu na czas budowy. Dodatkowym kryterium 

wyboru tej ulicy był jej najlepszy stan techniczny: posiada ona w części nawierzchnię 

bitumiczną oraz wprowadzona stała organizacja ruchu, zgodnie z którą obowiązuje 

ograniczenie prędkości do 30km/h (strefa ograniczenia prędkości). W ulicy zostały 

wybudowane również dwa progi zwalniające.  

Ponadto, wykraczając poza wymogi nakładane przez obowiązujące przepisy, w celu 

zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w dniu 12.10.2016 r. zostało wystosowane pismo 

(znak.TOM.7226.9.2016) do Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim 

z gorącą prośbą o przeprowadzenie regularnych kontroli przestrzegania przepisów w zakresie 

ruchu drogowego, w szczególności dotyczących prędkości. 
 

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Milanówka uznaje skargę za bezzasadną.  
 

 
 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił 

skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania 

skarżącego.  
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