
 

U C H W A Ł A Nr  151/XII/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Olszowej 

w Milanówku w związku z planami budowy drogi 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Miasta Milanówka według właściwości, do załatwienia 

wniosek Państwa (...) z dnia 17.10.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 21.10.2019 r. 

zarejestrowany pod numerem 12032.2019) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Olszowej 

w Milanówku w związku z planami budowy drogi. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka do przekazania wniosku  

i zawiadomienia wnioskodawcy o przekazaniu wniosku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Wniosek Państwa (…) z dnia 17.10.2019 r. (data wypływu do Urzędu Miasta 21.10.2019 r. 

zarejestrowana pod numerem 12032.2019) dotyczy podjęcia działań zmierzających do zmiany 

organizacji ruchu na ul. Olszowej w Milanówku w związku z planami budowy drogi.  Mieszkańcy 

wnoszą o takie zaprojektowanie drogi, które umożliwi wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu. 

Wyżej wymienione pismo, ma charakter wniosku o podjęcie działań przez zarządcę dróg. Zgodnie  

z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym -zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 

do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, 

mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Jednocześnie zgodnie z Art.19 ust. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 j.t.) Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem 

ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg gminnych -wójt (burmistrz, prezydent miasta). Z uwagi na okoliczność,  

iż wymienione drogi są drogami gminnymi podmiotem właściwym do rozpatrzenia wniosku będzie 

Burmistrz Miasta Milanówka. 

 


