
U C H W A Ł A Nr ………………… 

 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ………………. 2020 r. 

 

 

w sprawie: Zawarcia przez Gminę Milanówek porozumienia dotyczącego współpracy 

przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji 

świetlnej”. 

 

 

Na podstawie art. 8 ust.2a i art. 10 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r., poz. 713 t.j.) - Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę Brwinów jako Lidera Projektu 

(wraz z Miastem Milanówek, Miastem Podkowa Leśna, Powiatem Grodziskim) a 

Województwem Mazowieckim dotyczącego współpracy przy przygotowaniu i realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. 

Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej” w granicach 

istniejącego pasa drogowego DW 719. 

 

 

§ 2. 

Szczegółowe  warunki  współdziałania,  zakres  rzeczowy  inwestycji  oraz  rozliczenie  

środków finansowych nastąpi na podstawie porozumienia między Gminą Milanówek i 

Powiatem Grodzisk Mazowiecki. 

 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Kamil Bialik 

 

  



UZASADNIENIE 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego korzystających z drogi 

wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej oraz przekraczających poprzecznie skrzyżowanie tej 

drogi z drogą powiatową nr 1523 ul Brwinowską (w kierunku miasta Brwinowa) i drogą 

gminną ul. Brwinowską – na granicy Gminy Milanówek i Gminy Podkowa Leśna w Powiecie 

Grodziskim zarządcy wymienionych dróg muszą wejść we współpracę w celu przebudowy 

skrzyżowania ul Królewskiej z ul. Brwinowską. 

Na etapie projektowania powołane zostanie Partnerstwo z Gminą Brwinów jako Liderem. 

Partnerami Gminy Brwinów będą Miasto Milanówek, Miasto Podkowa Leśna oraz Powiat 

Grodziski. Lider Partnerstwa wybierze wykonawcę i zleci opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

Etap wykonawczy będzie realizowany przez Województwo Mazowieckie – Mazowiecki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W zamian za pomoc rzeczową w postaci 

dokumentacji projektowej Województwo Mazowieckie zobowiązane będzie do realizacji 

zadania objętego pomocą rzeczową , tj. do przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 

719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach 

istniejącego pasa drogowego DW 719. 

Członkowie Partnerstwa z Gminą Brwinów poniosą wyłącznie koszty dokumentacji 

projektowej szacowanej na około 100.000zł w następujących proporcjach: 

- Powiat Grodziski – 40% 

- Miasto Milanówek – 25% 

- Miasto Podkowa Leśna – 25% 

- Gmina Brwinów – 10%. 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich poniesie całkowite koszty realizacji inwestycji. 

 


