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Milanówek, 22 styczeń 2021 r. 

 

Ewaluacja Rocznego Planu Konsultacji Społecznych 

 

Konsultacje Społeczne są formą dialogu władz Miasta Milanówka z jego Mieszkańcami, którego celem 

jest podejmowanie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych, mających wpływ na 

jakość życia mieszkańców. W 2020 roku konsultacje z mieszkańcami były przeprowadzane na 

podstawie Uchwały Rady Miasta Milanówka nr 464/XLVII/18 z dnia 10 września w sprawie trybu i 

zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka, zgodnie z 

Rocznym Planem Konsultacji Społecznych, który był dwukrotnie aktualizowany. Przeprowadzenie 

konsultacji powierzane było odpowiedzialnym merytorycznie referatom.  

W 2020 roku zaplanowano 11 Konsultacji Społecznych: 

1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Milanówka. 

2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021.    

4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Milanówek w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Milanówka na lata 2019–

2040. 

6. Konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka. 

7. Konsultacje w zakresie oferty kulturalnej i edukacyjnej planowanej do realizacji w Willi Waleria. 

8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Milanówek w roku szkolnym 2019/2020. 

9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 

w Publicznym Żłobku w Milanówku. 
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10. Konsultacje projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Milanówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

11. Konsultacje projektu Planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna – w rejonie 

ulic: Cichej i Promyka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   

Z zaplanowanych 11 Konsultacji Społecznych odbyło się 9, nie zrealizowano: 

1. Konsultacji projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Milanówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

2. Konsultacji projektu Planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna – w rejonie ulic: 

Cichej i Promyka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   

Powodem zaniechania przeprowadzenia konsultacji było: 

1.Konsultacje projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Milanówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie odbyły się z powodu 

konieczności wprowadzenia aktualizacji i zmian do w/w dokumentu oraz z powodu pojawienia się w 

tym roku nieprzewidzianej pandemii COVID-19 utrudniającej pracę, oraz z powodu kontynuowania 

prac nad projektem w/w dokumentu do końca minionego roku.  

2.Konsultacje projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wiatraczna – w rejonie ulic: 

Cichej i Promyka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie odbyły się z powodu pojawienia 

się w tym roku nieprzewidzianej pandemii COVID-19, utrudniającej pracę oraz z powodu 

kontynuowania prac nad projektem w/w dokumentów do końca minionego  roku, oraz z powodu 

konieczności priorytetowego (dla Milanówka) zajęcia się opracowaniem projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego 

terenu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej przy ul. Literackiej w Milanówku. 

W trakcie przeprowadzania ewaluacji nadal trwały: 

1. Konsultacje projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Milanówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

2. Konsultacje projektu Planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna – w rejonie ulic: 

Cichej i Promyka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   

Konsultacje, w których odnotowano uczestnictwo: 

Konsultacje dotyczące Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2021, uczestniczyły w nich dwa podmioty, nie wnosząc zastrzeżeń do treści konsultowanych 

dokumentów.  

Konsultacje dotyczące oferty kulturalnej i edukacyjnej planowanej do realizacji w Willi Waleria, 

uczestniczyli w nich przedstawiciele społeczności lokalnej – mieszkańcy Milanówka, przedstawiciele 



 

3 
 

Opracowanie: Magdalena Zalipska 
Zespół ds. Komunikacji Społecznej 
tel. 22 758 30 61 wew. 120 
magdalena.zalipska@milanowek.pl 

Urząd Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 
miasto@milanowek.pl | www.milanowek.pl 

 
 

organizacji pozarządowych (w tym przedstawiciel branżowej tj. zrzeszającej architektów organizacji 

pozarządowej) - pracownicy Urzędu Miasta Milanówka. Uczestnicy pozytywnie zaopiniowali 

przedstawiony projekt.  

W pozostałych konsultacjach, w wyznaczonych terminach nie zgłosiły się żadne podmioty.  

Konsultacje Społeczne umożliwiają mieszkańcom zarówno aktywne uczestnictwo w procesach 

decyzyjnych jak i pozytywnie wpływają na podnoszenie świadomości dotyczącej kształtowania 

lokalnego prawa, przybliżając tym samym idee społeczeństwa obywatelskiego. Upowszechnianie i 

promowanie tej formy partycypacji społecznej powinno w kolejnym roku stanowić priorytet dla 

wszelkich podmiotów zaangażowanych w proces Konsultacji Społecznych. Dzięki zwiększeniu 

zainteresowania mieszkańców, wzrośnie liczba podmiotów uczestniczących w konsultacjach, a tym 

ich wartość dla konsultowanych projektów.  

 

 

 

 

 

  


