
UCHWAŁA Nr XXVIII/249/21

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  20  maja  2021 r.

w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia 

Na podstawie art. 242 § 1 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz.  U z  2021 r.  poz.  735 )   Rada  Miasta                    

Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się wniosek Pana T.W. z dnia 16 kwietnia  2021 r. w sprawie  budowy

na  terenie  miasta  Rawa  Mazowiecka  drogi  miastotwórczej  –  Burmistrzowi  Miasta  Rawa

Mazowiecka jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.

§  2. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  do

zawiadomienia  wnioskodawcy  o  przekazaniu  wniosku,  o  którym  mowa  w  §  1.  poprzez

doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka 

Grażyna Dębska



 

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu do jego
rozpoznania

Wnioskiem z dnia 16 kwietnia 2021 r. Pan T. W. wystąpił m.in. do Rady Miasta Rawa
Mazowiecka o budowę drogi miastotwórczej - łączącej końcówkę ulicy Sobieskiego do ulicy
Skierniewickiej  i  stworzenie  tam  skrzyżowania  ze  światłami  oraz  o  zmianę  planu
zagospodarowania przestrzennego, w celu wykonania koncepcji projektowej i wywłaszczania
terenów na mocy specustawy.

Droga  stanowiąca  przedmiot  wniosku  nie  jest  ujęta  w  studium  uwarunkowań  i
kierunków  oraz  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Rawa
Mazowiecka.  Tym  samym  dla  jej  realizacji  niezbędne  jest  jej  odzwierciedlenie  w  tych
dokumentach  planistycznych.  Zgodnie  z  art.  9  ust.  2  ustawy z  dnia  27  marca  2003  r.  o
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  741 ze  zm.)  wójt,
burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną,
uwzględniając  ustalenia  strategii  rozwoju  województwa  i  planu  zagospodarowania
przestrzennego województwa,  a  także  strategii  rozwoju  ponadlokalnego  oraz  strategii
rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. Natomiast w myśl art. 14 ust. 5.
ww.  ustawy,  wójt,  burmistrz  albo  prezydent  miasta  przeprowadza  analizę  dotyczącą
zasadności  przystąpienia  do  sporządzenia  planu  i  stopnia  zgodności  przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami studium. 

Utrwalenie tej drogi w dokumentach planistycznych pozwoli na ujęcie jej realizacji w
projekcie  budżetu  miasta  Rawa  Mazowiecka,  bądź  w  projekcie  jego  zmiany.  Zgodnie  z
dyspozycją art. 30 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.
U.  z  2021  r.  poz.  741  z  późn.  zm.)  do  kompetencji  organu  wykonawczego  jednostki
samorządu terytorialnego stopnia gminnego należy gospodarowanie mieniem komunalnym  i
wykonywanie budżetu gminy. Do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy
również sporządzanie projektu uchwały budżetowej oraz zmiany uchwały budżetowej ( vide:
art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 

W  tym  stanie  rzeczy  należy  uznać,  iż  organem  właściwym  do  rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Stosownie do treści przepisu art. 242 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. W myśl art.
243 tego kodeksu jeśli organ, który otrzymał wniosek nie jest właściwy do jego rozpatrzenia,
obowiązany  jest  przekazać  go  właściwemu  organowi,  zawiadamiając  o  tym  przekazaniu
wnioskodawcę. 



Mając  na  względzie  fakt,  iż  rozpatrzenie  przedmiotowego  wniosku  należy  do
kompetencji  Burmistrza  Miasta  Rawa  Mazowiecka  -  Rada  Miasta  Rawa  Mazowiecka
przekazuje temu organowi przedmiotowy wniosek do rozpatrzenia. 

 


