
UCHWAŁA Nr 369/XLIII/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie inwestycji przebudowa Targowiska Miejskiego 

w Milanówku. 

 

 

Na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) + Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wniosek Stowarzyszenia Kupcy Milanowscy z 17 marca 2021 r. (zarejestrowany pod 

nr 8114.2021) sprawie wstrzymania inwestycji przebudowa Targowiska Miejskiego 

w Milanówku, Rada Miasta Milanówka postanawia załatwić pozytywnie. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wnioskodawcy odpisu uchwały, 

na adres wskazany we wniosku. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 

 



Załącznik  

do uchwały Nr 369/XLIII /21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu dnia 17 marca 2021 r. do Rady Miasta Milanówka wpłynął wniosek o wstrzymanie 

inwestycji modernizacji Targowiska Miejskiego w Milanówku. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na 23 posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

postanowiła rekomendować Radzie Miasta Milanówka pozytywne załatwienie przedmiotowego 

wniosku. 

Uchwałą 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.” 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) 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. 

Wznowienie realizacji tego przedsięwzięcia powinno nastąpić po zawarciu przez Burmistrza Miasta 

Milanówek porozumienia z przedsiębiorcami dzierżawiącymi teren targowiska w zakresie 

proponowanej przebudowy, które uwzględni także sytuację finansową gminy 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Milanówka jest zasadne. 

 

 


