
PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA Nr ………/…………/19 
Rady Miasta Milanówka 

z dnia  ………………  2019 roku 
 

 
w sprawie:  wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przy ul. Łąkowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz.U.2018.994 ze zm.) – Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej 3 w Milanówku, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ew. nr 28 z obrębu 06-18, o powierzchni 

0,5626 ha. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
         Przewodnicząca 
 Rady Miasta Milanówka  
 

   Janina Moława 
 

  



 
UZASADNIENIE 

 
Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 5626 m2, na której znajduje się budynek z częścią 

magazynową- produkcyjną o powierzchni 409 m2 oraz część biurowa składająca się z 2 pięter o łącznej 
powierzchni 733 m2. Wokół budynków urządzona jest droga wewnętrzna, parkingi z około  
80 miejscami do parkowania oraz część rekreacyjna.  

W chwili obecnej Milanowskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta znajdują się w bardzo trudnej 
sytuacji lokalowej. Milanowskie Centrum Kultury mieści się w budynku przy ulicy Kościelnej 3, którego 
stan technicznych jest zły. Perspektywa adaptacji terenu tzw. „Rozrywka” znajdującego się przy ulicy 
Kościelnej 3 jest bardzo długa i wymagająca dużych nakładów finansowych. Procedury wydłuża 
dodatkowo fakt, że teren ten jest objęty nadzorem konserwatora zabytków oraz konserwatora przyrody. 
Historyczny charakter tego obszaru, problemy komunikacyjne, pomniki przyrody, sąsiedztwo wiaduktu, 
ograniczona przestrzeń to czynniki wymagające długotrwałego projektowania, analizowania i konsultacji. 

Obecną sytuację infrastrukturalną należy uznać za kryzysową, dlatego proponuje się nabycie 
alternatywnej nieruchomości gotowej do użytkowania w krótkim czasie po zakupie. Ponadto, oferta 
przedstawiona przez Sprzedającego, bez wątpienia jest konkurencyjna w porównaniu z innymi 
zbliżonymi ofertami na rynku komercyjnym. 

Nowa siedziba znacząco poprawi warunki pracy MCK i Urzędu Miasta oraz jakość obsługi 
Interesantów. Miasto należy rozwijać w różnych jego częściach, tworząc mapę przestrzeni publicznych, 
których obecnie w Milanówku brakuje. 

Niezależnie od zakupu nowej nieruchomości będziemy dążyć do tego aby strefa przeznaczona  
na cele kulturalne zachowała swoje przeznaczenie.  

Reasumując warto stwierdzić, że zakup przedmiotowej nieruchomości ułatwi dostępność 
mieszkańców naszego miasta do kultury i innych usług. Lokalizacja obiektu przyczyni się do stworzenie 
sprawnie działającej komunikacji miejskiej w tym obrębie miasta, której również brakuje mieszkańcom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


