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STANOWISKO Nr 7/VIII/21 
Rady Miasta Milanówka 
z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie budowy nowej siedziby dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku 

Na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu Rady Miasta Milanówka stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta 

Milanówka, przyjętego uchwałą Nr 476/XLVIII/18 z dnia 11 października 2018 r. ze zm. w sprawie Statutu 

Miasta Milanówka, Rada Miasta Milanówka wyraża następujące stanowisko: 

Wzywa się Burmistrza Miasta Milanówka do niezwłocznego rozpoczęcia budowy nowej siedziby dla 

Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku.  

Uzasadnienie 

1 grudnia 2021 roku minęła 110 rocznica założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku. Pierwszy 

budynek strażnicy powstał w Milanówku przy ul. Żwirowej. Tam też wzniesiono drewnianą remizę.  

W 1930 r. dokonano zmiany lokalizacji remizy, lecz w obrębie tej samej ulicy. Nowa murowana remiza 

przy ul. Warszawskiej została wzniesiona w 1944 r., a rozbudowana w 2001 roku o salę i dodatkowe 

pomieszczenia.  

Obecnie budynek w części z roku 1944 znajduje się w złym stanie technicznym, a dla zapewnienia 

należytego utrzymania zgromadzonego sprzętu niezbędna jest budowa nowej siedziby dla jednostki. 

Obowiązujące przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” 

w Milanówku przyjętego uchwałą nr 528/XLll/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014 r. 

umożliwiają wzniesienie nowego budynku strażnicy o zakładanych parametrach użytkowych, a nawet 

większego. Dlatego też niezrozumiałe jest dążenie przez organ wykonawczy do zmiany tego prawa 

i przedłużenia procesu inwestycyjnego. 

Planowana inwestycja zwiększy funkcjonalność obiektu przez wydzielenie miejsca dla stacji techniczno-

postojowej dla pojazdów straży pożarnej oraz pojazdów towarzyszących służb ratowniczych pogotowia 

ratunkowego i Straży Miejskiej. Planowany obiekt przyczyni się do poprawy stanu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej w mieście Milanówku. 

Na ww. inwestycję uzyskano dofinansowanie z „Programu Polski Ład” oraz z budżetu Samorządu 

Mazowsza na łączną kwotę ponad 13 mln zł. 

W tym stanie faktycznym wzywa się Burmistrza Miasta Milanówka do niezwłocznego rozpoczęcia budowy 

nowej siedziby dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku. Tylko szybka realizacja 

strażnicy pozwoli poprawić warunki służby strażaków ochotników oraz pokryć w całości koszty realizacji 

inwestycji z pozyskanych środków zewnętrznych. 
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