
UCHWAŁA Nr 340/XLII/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 29 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia p.t. „Przebudowa 

targowiska miejskiego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców.”  

 

 

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1. 

Rada Miasta Milanówku postanawia wstrzymać okresowo w 2021 r. realizację 

przedsięwzięcia znajdującego się w wykazie „Przedsięwzięć WPF" (Załącznik nr 2  

do uchwały nr 307/XXXIX/20 RMM z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036) po poz. 1.3.2.14 

przedsięwzięcie „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku - zaspokojenie 

potrzeb mieszkańców.” z limitem wydatków na 2021 r. - 2 000.000 zł. i limitem 

zobowiązań 2 050 000 zł.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mosakowski 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku w kształcie zaproponowanym przez 

Burmistrza Miasta Milanówka wzbudziła zdecydowany sprzeciw przedsiębiorców 

prowadzących swoją działalność na Targowisku Miejskim. Za niedopuszczalną 

uznano nagłą zmianę warunków przebudowy polegającą na kilkumiesięcznym 

zamknięciu handlu na targowisku i konieczność jego opróżnienia, co dla znacznej 

części pawilonów oznacza rozbiórkę bez możliwości odtworzenia i konieczność 

ponoszenia dodatkowych znacznych nakładów.  

Oczyszczenie terenu targowiska z miejsc pracy przedsiębiorców tj. sklepów i butików 

na czas trwania remontu, a następnie przebudowa zmieniająca strukturę dostawców  

i asortyment towarów może zachwiać rentownością targowiska miejskiego. Czas 

zamknięcia handlu to brak wpływów z opłaty targowej, rezerwacji miejsc, dzierżawy 

gruntu pod pawilony, podatku od nieruchomości. To także czas braku zatrudnienia dla 

około 100 osób stale pracujących na terenie targowiska w okresie epidemii i wpływów 

z podatku dochodowego. Przeniesienie na czas remontu handlu z otwartego terenu 

do wielkopowierzchniowych sklepów zwiększy zagrożenie epidemiczne, a także 

zmieni przyzwyczajania konsumenckie. Prowadzenie inwestycji w taki sposób narazi 

również gminę na poniesienie znacznych kosztów społecznych.  

Także, nowe informacje dotyczące rozszerzenia zakresu prac i związany z nim plan 

Burmistrza Miasta Milanówka, powodujący konieczność poniesienia w przyszłości 

dodatkowych i znacznych wydatków z budżetu gminy, podnoszących koszt całej 

inwestycji, a nie przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmieniają ocenę 

spodziewanych korzyści w relacji do poniesionych nakładów. Zakup i montaż nowych 

pawilonów na koszt gminy Milanówek nie zyskały aprobaty Rady Miasta Milanówka,  

z tych względów prowadzenie inwestycji w sposób zakładający poniesienie takiego 

wydatku w przyszłości jest nieuprawnione i doprowadzi do dalszego wzrostu 

zadłużenia gminy.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz dostrzegając potrzebę zamian  

na targowisku Rada Miasta Milanówka postanowiła wstrzymać realizację zadania.  

Wznowienie realizacji tego przedsięwzięcia będzie możliwe po zawarciu porozumienia 

z przedsiębiorcami w zakresie proponowanej przebudowy, które uwzględni także 

sytuację finansową gminy. 


