
 

 

UCHWAŁA Nr  187/XXIV/16 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 14 września 2016 r. r.  

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Milanówek do realizacji projektu  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek na odcinku 

od drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów  

(ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531,00 m” 

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  

2016 – 2019.  

 

Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2016.446) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013.885)  

– Rada Miasta Milanówka  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Milanówek do realizacji przedsięwzięcia  

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek na odcinku  

od drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów (ul. Mazowiecka 

w Opypach do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531,00 m” w partnerstwie  

z Powiatem Grodziskim przy udziale dofinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa 

w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 

2. Beneficjentem i realizatorem inwestycji będzie Powiat Grodziski, Partnerem – Gmina 

Milanówek. 

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zawarcia umowy partnerskiej, której celem 

będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1504 

Adamowizna – Opypy – Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk 

Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta 

Milanówek) o łącznej długości 1531,00 m” oraz zapewnienia przez Gminę Milanówek 

wkładu finansowego na realizację zadania. 

4. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 3, zostanie udzielona w 2017 roku w formie dotacji 

celowej ze środków Gminy Milanówek w wysokości 150 000,00zł (słownie złotych: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

5. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone 

zostaną w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Milanówek a Powiatem 

Grodziskim. 

§ 2 

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Przewodnicząca 

  Rady Miasta Milanówka  

 

 mgr Małgorzata Trębińska 

 



 

 

U Z A S A D N I E N I E   

 W związku z faktem, iż zakres rzeczowy projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek na odcinku od drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk 

Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach do granicy miasta Milanówek) 

o łącznej długości 1531,00 m” ubiegającego się o wsparcie ze środków budżetu państwa  

w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oprócz przebudowy odcinka drogi powiatowej 1504 

z budową chodnika, zjazdów do posesji oraz odwodnienia powierzchniowego obejmuje 

przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej-Brwinowskiej  

w Milanówku na skrzyżowanie w formie małego ronda o średnicy zewnętrznej 25m 

wyposażonego w przejezdny pierścień wraz z przebudową wlotów ulic, odwodnieniem  

i chodnikiem zasadne jest przystąpienie Gminy Milanówek do projektu oraz zapewnienie udziału 

własnego w wysokości 150 000 zł (ok. 26,45% wartości kosztorysowej przeznaczonej  

na przebudowę skrzyżowania). Koszty realizacji pozostałego zakresu rzeczowego 

przedsięwzięcia poniesie Powiat Grodziski. 

  Podjęcie niniejszej Uchwały pozwoli na podpisanie umowy partnerskiej między Gminą 

Milanówek a Powiatem Grodziskim (stanowiącej załącznik do składanego wniosku 

aplikacyjnego) oraz zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania. 

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Przygotowała: Aleksandra Żuraw 

 


