
-Projekt- 

UCHWAŁA nr … 

Z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Rady Miasta Milanówka 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu polegającej  

na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Warszawskiej  

w Milanówku. 

 

 

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

samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i 

art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 

2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w zakresie 

wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Warszawskiej w 

Milanówku na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Prostej. 

2. Na wykonanie zadania określonego w ust. 1 przeznacza się w roku 2017 środki do 

kwoty 100.000,- zł (sto tysięcy złotych), zapisane w dziale 600, rozdziale 60014 § 6050 

uchwały budżetowej. 

 

 

§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 

 

 /-/ Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Z uwagi na planowane zadanie dotyczące modernizacji ul. Warszawskiej przewiduje się 

opracowanie wstępnej koncepcji zmiany zagospodarowania terenu stanowiącego ulicę 

Warszawską na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Prostej wraz ze zmianą organizacji ruchu,  

a następnie opracowanie dokumentacji technicznej wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań.  

W związku z planowaną na lata 2017-2018 gruntowną modernizacją linii kolejowej nr 447,  

w wyniku której nowe oblicze zyskają zarówno budynek na peronie jak i budynek dworca, 

uzasadnionym wydaje się także by w podobnym czasie wprowadzić gruntowne zmiany na 

wspomnianym odcinku ul. Warszawskiej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za 

zaangażowaniem w modernizację przywoływanego fragmentu ul. Warszawskiej jest fakt,  

iż znalazł się on w obszarze zdefiniowanym jako zdegradowany i kwalifikujący się do 

rewitalizacji. Działania wynikające z planowanej do opracowania dokumentacji technicznej 

wpiszą się w plany związane z rewitalizacją centralnej części Milanówka. 

W związku z faktem, iż ul. Warszawska stanowi drogę powiatową nr 1522W podjęcie 

opisanych powyżej działań wymaga podjęcia właściwej uchwały Rady Miast Milanówka. 


