
 

U C H W A Ł A   Nr  60/X/15 

Rady   Miasta   Milanówka  

z dnia  18 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury wyboru partnera 

prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, 

eksploatacji i zarządzaniu obiektu kubaturowego stanowiącego zaplecze dla boisk sportowych 

w kompleksie Turczynek, w tym wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w postaci 

prawa korzystania z nieruchomości gruntowej, która będzie objęta zakresem przedsięwzięcia. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.  

o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 696) oraz art. 13 ust. 1a ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) - Rada 

Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

§ 1  

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego do realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, eksploatacji i zarządzaniu 

obiektu kubaturowego stanowiącego zaplecze dla boisk sportowych w kompleksie Turczynek, 

w tym wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w postaci prawa korzystania  

z nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

dz. ew. nr 5/1 obręb 07-01, o powierzchni nieprzekraczającej 2000 m
2
,
 
która będzie objęta 

zakresem przedsięwzięcia. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                Przewodnicząca 

        Rady Miasta Milanówka 

 

          mgr Małgorzata Trębińska              

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. 2015 r., poz. 696) „przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest 

wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem 

publicznym i partnerem prywatnym”. Zaś zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy „przez umowę  

o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji 

przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego 

realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się  

do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu 

własnego”. Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego jest więc formą współpracy pomiędzy 

podmiotem z sektora publicznego (do którego zalicza się gmina Milanówek), a podmiotem  

z sektora prywatnego, zmierzającą do wspólnego zrealizowania określonego przedsięwzięcia. 

Niniejszy projekt zakłada, że celem przedsięwzięcia będzie zapewnienie mieszkańcom 

Gminy oraz regionu możliwości całorocznego korzystania z dostępu do nowoczesnego, 

całorocznego obiektu o charakterze sportowo – rekreacyjnym, zgodnie z oczekiwaniami  

i potrzebami mieszkańców Gminy, tj. do coraz bardziej popularnej i rozpowszechnianej formy 

spędzania czasu przez  korzystanie z tego typu obiektów, zajęć sportowych (centrum sportowe  

z gastronomią, usługami sportowymi i towarzyszącymi). Docelowo przedsięwzięcie będzie 

stanowiło istotny etap w rewitalizacji terenów Turczynka, który w przyszłości może stanowić 

kompleks sportowo - rekreacyjny dla mieszkańców Gminy Milanówka, szkół, klubów, w tym  

także o zasięgu regionalnym. 

Realizacja przedsięwzięcia stanowić więc będzie element realizacji zadań własnych 

gminy, określonych w art. 7 ust. 2 pkt 10 i 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), tj. zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz polityki prorodzinnej. Przedsięwzięcie zapewni 

rozszerzenie oferty rekreacyjnej i sportowej, w szczególności  dla dzieci i młodzieży, a także 

wprowadzi dodatkową ofertę spędzania wolnego czasu. Zwiększy również atrakcyjność 

Milanówka, a także zapewni nowe miejsca pracy.  

W związku z tym, iż realizacja przedsięwzięcia wymaga odpowiednich środków 

finansowych, zasadne jest przyjęcie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu  

o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W ramach tej formuły partner prywatny 

będzie zobowiązany do zaprojektowania i budowy obiektu, sfinansowania wykonania inwestycji, 

utrzymywania obiektu i infrastruktury oraz zarządzania obiektem. Natomiast po stronie gminy 

realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wniesieniem wkładu własnego, co będzie polegało 

na zawarciu umowy z partnerem w przedmiocie nieodpłatnego korzystania z nieruchomości. Taka 

formę przekazania nieruchomości dopuszcza art. 13 ust. 1a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782), zgodnie z którym nieruchomość 

może być przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi prywatnemu lub spółce,  

na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Formą wynagrodzenia dla partnera będzie prawo pobierania pożytków z tytułu opłat  

od użytkowników obiektu. Gmina nie będzie partycypowała finansowo na żadnym etapie 

realizacji przedsięwzięcia. 

Korzyści społeczne oraz majątkowe z przyjętej formuły partnerstwa dla gminy  

są oczywiste. W obecnej sytuacji budżetowej gmina nie ma bowiem możliwości  finansowych 

realizacji inwestycji, a zaangażowanie prywatnego kapitału umożliwia realizację przedsięwzięcia, 

które pozwoli na realizację zadań gminy. Biorąc pod uwagę teren, który ma być przeznaczony  

na inwestycje, należy podnieść, że w tej formie finansowania przedsięwzięć należy upatrywać 

szansę na rozwój tego terenu jak również rozwój gminy. 


