
Załącznik Nr 1 
do uchwały    Nr………… 
Rady Miasta Milanówka 
z dnia                2017 r. 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek, a także granice ich obwodów  
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  
adresy ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na: 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

 
1. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 1  
im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku 
 

 
ul. Królewska 69, 
05-822 Milanówek 

od strony wschodniej, południowej  
i zachodniej – granice administracyjne 
Miasta Milanówka, od strony  północnej ul. 
Królewska od Nr 114 i ul. Piłsudskiego (nie 
należących do obwodu) i tory kolejowe PKP 

od strony wschodniej, południowej  
i zachodniej – granice administracyjne 
Miasta Milanówka, od strony  północnej ul. 
Królewska od Nr 114 i ul. Piłsudskiego (nie 
należących do obwodu) i tory kolejowe PKP 

 
2. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 2  
im. Armii Krajowej w Milanówku 

 
ul. Literacka 20, 

05-822 Milanówek 

 od strony wschodniej  - od ul. Kościuszki 
granica administracyjna Miasta Milanówka, 
od strony południowej tory kolejowe PKP 
od strony zachodniej i północnej  
ul. Kościuszki (należąca do obwodu), 

od strony wschodniej  - od ul. Kościuszki 
granica administracyjna Miasta Milanówka, 
od strony południowej tory kolejowe PKP 
od strony zachodniej i północnej  
ul. Kościuszki (należąca do obwodu), 

 
3. 

 
Szkoła Podstawowa  Nr 3  
im. Fryderyka Chopina w Milanówku 

 
ul. Żabie Oczko 1, 
05-822 Milanówek 

od strony północno-wschodniej do  
ul. Kościuszki- granica administracyjna 
Miasta Milanówka, od strony południowej 
ul. Kościuszki (nie należąca do obwodu) 
oraz ul. Piłsudskiego i ul. Królewska od Nr 
114 (należące do obwodu), od strony 
zachodniej  i północnej – granice 
administracyjne Miasta Milanówka 

od strony północno-wschodniej do  
ul. Kościuszki- granica administracyjna 
Miasta Milanówka, od strony południowej 
ul. Kościuszki (nie należąca do obwodu) 
oraz ul. Piłsudskiego i ul. Królewska od Nr 
114 (należące do obwodu), od strony 
zachodniej  i północnej – granice 
administracyjne Miasta Milanówka 

 


