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S T A N O W I S K O   Nr  2/VIII/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 
 

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. w sprawie Statutu Miasta 

Milanówka, Rada Miasta Milanówka wyraża stanowisko w sprawie organizacji siedziby Milanowskiego 

Centrum Kultury w Milanówku w związku z podjętą przez Burmistrza Miasta Milanówka Piotra 

Remiszewskiego inicjatywą zakupu nieruchomości, położonej przy ul. Łąkowej 3 w Milanówku celem 

umiejscowienia na jej terenie siedziby Milanowskiego Centrum Kultury. 

1. Wzywa się Burmistrza Miasta Milanówka do natychmiastowego zakończenia działań na rzecz zakupu 

nieruchomości, położonej przy ul. Łąkowej 3 w Milanówku, i organizacji na jej terenie Milanowskiego 

Centrum Kultury. Lokalizację inwestycji na obrzeżach Miasta uznaje się za niecelową, nie znajdującą 

aprobaty milanowskiej społeczności, a także Rady Miasta Milanówka. W szczególności wzywa się 

Burmistrza Miasta Milanówka do zakończenia działań z zakresu „PR” (i wydatkowania na nie środków 

publicznych), wprowadzających społeczność milanowską w błąd hasłem „Planowana lokalizacja 

Milanowskiego Centrum Kultury”. Lokalizacja zaproponowana przez Burmistrza Miasta Milanówka nie 

jest bowiem planowana przez Władze Miasta, a jedynie przez Organ Wykonawczy, którym jest 

Burmistrz. Inwestycja o tak wielkiej skali i doniosłości, także dla przyszłych pokoleń Milanowian, 

rzeczywiście powinna być wspólnym planem Władz Miasta posiadających do tego aprobatę społeczną. 

Tymczasem proponowana przez Burmistrza i promowana, z uporem godnym lepszej sprawy, 

kontrowersyjna lokalizacja MCK wprowadza niepokój społeczny, niepotrzebne emocje oraz domysły co 

do rzeczywistych powodów realizacji tego typu koncepcji. 

2. Rada Miasta Milanówka w pełni zgadza się z przekazywanym przez Burmistrza Miasta w formie afiszu 

hasłem „Milanówek zasługuje na kulturę”. Dlatego wzywa się Burmistrza Miasta Milanówka do:  

1) podjęcia niezwłocznych, realnych, a nie pozorowanych, działań na rzecz uzyskania pozwolenia 

budowlanego na rozbiórkę budynku Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3, tzw. 

Teatru Letniego. Miejsce Teatru Letniego ma szczególną wartość w historii i tradycji miasta ale sam 

budynek część tych wartości oraz walorów artystycznych zatracił i został wyłączony z użytkowania. 

Potwierdza to również Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, który w dniu 21 marca 2019 

r. wydał decyzję nr 431/2019, pozwalającą ze stanowiska konserwatorskiego, na rozbiórkę budynku; 

2) podjęcia niezwłocznych działań na rzecz: 

- uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 środków finansowych na rozbiórkę 

obiektu oraz przeprowadzenia prac rozbiórkowych i uporządkowania terenu jeszcze w 2019 roku; 

- uwzględnienia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 środków finansowych 

na sfinansowanie konkursu na koncepcje i projekt oraz  projektu budynku Milanowskiego Centrum 

Kultury, który miałby być posadowiony w miejscu obecnego Teatru Letniego; 

- projektowania planów finansowych Miasta (uchwała budżetowa, dokumenty wieloletnie) w taki 

sposób, by budowa nowej siedziby Milanowskiego Centrum Kultury w obecnej kadencji 

samorządu traktowana była jako inwestycja priorytetowa względem innych planowanych w 

mieście Milanówku na najbliższe lata. 
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             Rady Miasta Milanówka 

 

        Janina Moława 

 


