
 

PROJEKT 

U C H W A Ł A Nr ………… 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ……………2019 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci analizy organizacji ruchu pięciu 

skrzyżowań w drogach powiatowych w Milanówku 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 

zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w postaci analizy 

organizacji ruchu pięciu skrzyżowań na drogach powiatowych w Milanówku.  

2. Na wykonanie zadania określonego w ust. 1 przeznacza się w roku 2019 środki do kwoty 

30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).  

 

§ 2 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta Milanówka umowy dotyczącej 

udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1.  

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca  

Rady Miasta Milanówka  

 

Janina Moława 



UZASADNIENIE 

Problem zatorów na terenie miasta budzi wśród Mieszkańców Milanówka wiele kontrowersji 

od wielu lat. W związku z tym uzasadnione jest wykonanie analizy organizacji ruchu  

pięciu kluczowych skrzyżowań zlokalizowanych po obu stronach wiaduktu wybudowanego 

wzdłuż ulicy Smoleńskiego, a mianowicie: 

1. Skrzyżowań ulic Dębowej z Piłsudskiego, Dębowej ze Smoleńskiego oraz 

Smoleńskiego z Kościelną, które są skanalizowanymi skrzyżowaniami trójwlotowymi 

z wyznaczonym pierwszeństwem.  

2. Skrzyżowania ulic Kościelnej i Św. Jadwigi Królowej, na którym pojazdy usiłujące 

wykonać manewr skrętu w lewo (z ul. Kościelnej – będącej na pierwszeństwie 

przejazdu w Królowej Jadwigi – ulicę podporządkowaną) tworzą zator na wiadukcie. 

3. Zbieg ulic Kościelnej, Piasta oraz Kościuszki - skrzyżowanie pięciowlotowe, gdzie 

włączenie się do ruchu z ulic podporządkowanych jest bardzo utrudnione.  

Wykonanie analizy organizacji ruchu określi sposoby rozwiązania problematyki 

komunikacyjnej w obrębie wiaduktu, a także bezwzględnie przyczyni się do regulacji 

bezpieczeństwa i płynności ruchu na wyżej wymienionych węzłach.  

Analiza przekazana Powiatowi Grodziskiemu pozwoli na wybór optymalnego rozwiązania 

komunikacyjnego, które poprawi bezpieczeństwo i  usprawni przemieszczanie się pojazdów 

kołowych z północy na południe Milanówka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


