
         Projekt 
 

  UCHWAŁA Nr ..................../2020 

         Rady Miasta Milanówka 

    z dnia  ...................... 2020 roku 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących modernizacji  

                       Targowiska Miejskiego w Milanówku.  

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – Rada Miasta Milanówka  

u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

1) Przedmiotem konsultacji społecznych będzie modernizacja Targowiska Miejskiego  

w Milanówku, polegająca na: zadaszeniu terenu targowiska, wymianie nawierzchni, 

wymianie ogrodzenia, odwodnieniu terenu, instalacji fotowoltaicznej na dachu wiat 

handlowych oraz oświetleniu terenu lampami hybrydowymi z oprawami LED. 

 

2) Celem konsultacji będzie zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat potrzeby 

przeprowadzenia modernizacji Targowiska Miejskiego w sposób opisany w ust. 1. 

§ 2. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej na formularzu zgłaszania opinii 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

                                                                       § 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

        Przewodniczący 

 Rady Miasta Milanówka  

 

           Kamil Bialik 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Przedłożony projekt uchwały dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących modernizacji Targowiska Miejskiego w Milanówku. Celem uchwały jest 

zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat potrzeby przeprowadzenia modernizacji 

Targowiska Miejskiego polegającej m.in. na jego zadaszeniu. Uchwała jest wynikiem 

wniosku Radnego Piotra Napłoszka złożonego podczas XXVII Sesji Rady Miasta w dniu 

25.06.2020 r. i przegłosowany większością głosów.  

Jednakże przeprowadzenie konsultacji społecznych jest nieuzasadnione z uwagi na 

fakt, iż w dniu 09.10.2018 r. wpłynęło pismo od Dzierżawców na Targowisku Miejskim  

w Milanówku z prośbą o rozważenie możliwości zadaszenia targowiska, pod którym 

podpisali się również mieszkańcy (kopia w załączeniu).  

Wychodząc naprzeciw tym prośbom, w momencie pojawienia się możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na przedmiotową inwestycję, Gmina wystąpiła  

z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

W dniu 11.05.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa 

Mazowieckiego a Gminą o przyznanie pomocy na realizację zadania w maksymalnej 

wysokości 1 000 000 zł. Warunkiem jej uzyskania było spełnienie wymagań zgodnych  

z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, 

ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 

rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1230 z późn. zm.). Na tej podstawie został 

wykonany program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik do wniosku.  

W związku z powyższym przeprowadzanie konsultacji społecznych na tym etapie nie 

ma racji bytu, dlatego też podjęcie przedmiotowej uchwały jest nieuzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyg. J.Oknińska 
 


