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U C H W A Ł A Nr  155/XII/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej umieszczenia w planie rozbudowy sieci wodno-

kanalizacyjnej odcinka ulicy Grudowskiej w Milanówku. 

 

 

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.) 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. 

 

Petycję mieszkańców w sprawie umieszczenia w planie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej 

odcinka ulicy Grudowskiej pomiędzy ulicą Wiatraczną, a ulicą Brwinowską w Milanówku 

przekazuje się Burmistrzowi Miasta Milanówka, jako organowi właściwemu.  

 

§ 2. 

 

Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według właściwości.     

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Milanówku.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 
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UZASADNIENIE 

Do Rady Miasta Milanówka wpłynęła petycja mieszkańców ulicy Grudowskiej z dnia 

16.08.2019 r. (data wpływu do  Urzędu Miasta w dniu 19.08.2019 zarejestrowana pod numerem 

09017.2019) w sprawie umieszczenia w planie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej odcinka 

ulicy Grudowskiej pomiędzy ulicą Wiatraczną, a ulicą Brwinowską.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań 

własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem 

w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Milanówek jest prowadzona, co do zasady jako 

działanie własne gminy poprzez wprowadzenie do budżetu oraz wieloletniej prognozy 

finansowej  zadań inwestycyjnych.  Zasady, kryteria oraz kolejność inwestycji w zakresie 

budowy sieci wodno –kanalizacyjnej, nie została do tej pory określona, a prace nad takim 

planem powinny trwać w Urzędzie Miasta Milanówka. Niezależnie od powyższego 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. opracowało, a Rada Miasta 

Milanówka uchwałą nr 84/IX/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku uchwaliła „Wieloletni plan 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  Milanowskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2019 -2021”.  Jednakże powyższy 

plan nie uwzględnia rozwoju infrastruktury realizowanej przez gminę a dotyczy jedynie 

działania spółki. Tym samym w oparciu o ustawę z dnia 6 grudnia 2006r.o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020.) program rozwoju sieci 

kanalizacyjnej powinien zostać przygotowany przez Burmistrza Miasta Milanówka - art. 19 

ust. 3b „Program rozwoju opracowany przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) jest przyjmowany przez radę gminy w drodze uchwały”. 

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. 

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

Milanówka. 

 


