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U C H W A Ł A Nr 200/XXI/20 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 2 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji mieszkańców północnej części 

Milanówka w sprawie rozwiązania problemów związanych z komunikacją autobusową.  

 

 

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) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Petycję mieszkańców w sprawie rozwiązania problemów związanych z komunikacją 

autobusową 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. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 
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UZASADNIENIE 

Do Rady Miasta Milanówka wpłynęła petycja mieszkańców północnej części Milanówka 

w sprawie rozwiązania problemów związanych z komunikacją autobusową. 

Mieszkańcy podnoszą, iż milanowska komunikacja publiczna posiada wiele niedomagań takich 

jak brak wiat z ławkami, co naraża pasażerów w okresie jesienno - zimowym na uciążliwości 

pogodowe, brak utwardzenia nawierzchni przystanków komunikacyjnych, brak wytyczenia 

na jezdni miejsc zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej, oraz problem 

przystanku przy przychodni zdrowia na ul. Piasta.  

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym -zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują 

sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów organizacji ruchu drogowego oraz lokalnego 

transportu zbiorowego. 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). 

Realizacja wymienionych powyżej zadań pozostaje w kompetencjach organu wykonawczego 

gminy. 

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. Powyższa petycja wpłynęła również 

do Burmistrza Miasta Milanówka, została zarejestrowana pod nr 14317.2019 i pozostawiona 

bez rozpoznania z uwagi na braki formalne.  

W tym stanie faktycznym należało przekazać petycję do Burmistrza Miasta Milanówka. 

 


