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U C H W A Ł A Nr 91/IX/19 

 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy parkingu na odcinku 

ul. Brzozowa – ul. Smoleńskiego w Milanówku   

 

 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się,  

co następuje: 

 

 

§ 1. 

Postanawia się nie uwzględnić żądania zawartego w petycji dotyczącej budowy 

parkingu na odcinku ul. Brzozowa – ul. Smoleńskiego w Milanówku w części 

dotyczącej wyrażenia zgody na zwarcie porozumień partnerskich dotyczących 

projektu budowy parkingów Park & Ride w pozostałym zakresie przekazuje się 

petycję Burmistrzowi Milanówka jako organowi właściwemu.  

 

§ 2. 

Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według 

właściwości.     

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodnicząca  

     Rady Miasta Milanówka 
  

Janina Moława 
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Uzasadnienie 

W petycji z dnia 27 lutego 2019 roku skierowanej do Burmistrza Miasta Milanówka oraz  

do Rady Miasta Milanówka w sprawie budowy parkingów na 65 aut na odcinku ul. Brzozowej 

– ul. Smoleńskiego w Milanówku mieszkaniec wniósł sprzeciw dotyczący planowanej 

inwestycji. W petycji podniesiono żądania dotyczące gospodarki zielenią, organizacji ruchu,  

a także sposobu podejmowania decyzji zarzucając brak konsultacji z mieszkańcami. Petycja de 

facto zawiera również żądanie zaprzestania rzeczonej inwestycji.  

Petycja pozostaje w związku z uchwałą Nr 38/V/19Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących projektu 

budowy parkingów Park & Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020Na  

W treści uchwały Rada Miasta upoważniła Burmistrza Miasta Milanówka do zawarcia 

porozumień partnerskich dotyczących współdziałania w ramach partnerstwa z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie projektu budowy parkingów Park&Ride  

w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Wobec faktu wyrażenia zgody przez Radę Miasta Milanówka na zwarcie ww. porozumień,  

a co za tym idzie realizację inwestycji postanawia się nie uwzględnić żądania zawartego  

w petycji dotyczącej budowy parkingu na odcinku ul. Brzozowa – ul. Smoleńskiego  

w Milanówku. 

Jednocześnie w pozostałej części dotyczącej gospodarki zielenią, organizacji ruchu a także 

zarzutu braku konsultacji z mieszkańcami należy uznać, iż poruszone w petycji kwestie 

pozostają w kompetencji burmistrza.  

Zgodnie z art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  adresat petycji, który jest 

niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż  

w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, 

zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

2. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat 

petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, do pozostałych właściwych 

podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

W tym stanie faktycznym w części należało przekazać petycję do Burmistrza Miasta 

Milanówka. 

 


