
U C H W A Ł A Nr ………………… 

 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ………………. 2020 r. 

 

 

w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Grodziskim przy projektowaniu i 

budowie czterech rond w ciągu dróg powiatowych Piłsudskiego, Dębowej, Smoleńskiego, 

Kościelnej i Kościuszki. 

 

 

Na podstawie 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 wolę podjęcia współdziałania z Powiatem Grodziskim przy realizacji inwestycji 

związanej z realizacją/budową rond w ciągu dróg powiatowych w Milanówku tj.: 

 

    1) Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Smoleńskiego; 

    2) Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Piłsudskiego; 

    3) Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Smoleńskiego i ul. Kościelnej; 

    4) Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul Kościuszki; 

 

 

§ 2. 

Szczegółowe  warunki  współdziałania,  zakres  rzeczowy  inwestycji  oraz  rozliczenie  

środków finansowych nastąpi na podstawie porozumienia między Gminą Milanówek i 

Powiatem Grodzisk Mazowiecki. 

 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Kamil Bialik 

 

  



UZASADNIENIE 

 

Uchwała o współpracy z Powiatem Grodziskim jest następnym krokiem w kierunku realizacji 

inwestycji budowy czterech rond w Milanówku w ciągu dróg powiatowych, która była 

tematem wstępnych rozmów ze Starostą oraz przedmiotem Studium Wykonalności.  

W Studium Wykonalności 

    1) ronda na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Smoleńskiego, 

    2) ronda na skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Piłsudskiego, 

    3) ronda na skrzyżowaniu ul. Smoleńskiego i ul. Kościelnej i 

    4) ronda na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul Kościuszki 

potwierdzona została zasadność takiego rozwiązania komunikacyjnego jak i możliwość jego 

wykonania. 

W ramach wspólnej realizacji zadania proponujemy współpracę przy wykonaniu 

dokumentacji projektowej i projektowo kosztorysowej, oraz wspólną realizację inwestycji w 

oparciu o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg 

Samorządowych, przy założeniu że inwestorem i realizatorem zadania będzie Powiat 

Grodziski, a Gmina Milanówek będzie Partnerem Wspierającym i współfinansującym wkład 

własny zadania po uzyskaniu dotacji z Rządowego Programu Przebudowy Dróg. 

Koszty projektu poniesione będą przez Gminę natomiast koszty realizacji inwestycji będą 

poniesione w równych częściach przez Powiat i Gminę. 


