
 

 

Projekt 

U C H W A Ł A   Nr  …………../17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia ………..……….. 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji  

Miasta Milanówka na lata 2017-2023 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         

          Przewodnicząca 

  Rady Miasta Milanówka  

 

 

 mgr Małgorzata Trębińska 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie 

i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany. 

 Udział w takim procesie jest ważny dla wielu osób i podmiotów z obszaru objętego 

działaniami rewitalizacyjnymi – w tym dla samorządu gminy, mieszkańców tego miejsca, 

organizacji społecznych, przedsiębiorców, zaś w szczególny sposób wszystkich grup 

społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji. 

 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 

(dalej GPR) zostało poprzedzone szczegółową diagnozą, która pozwoliła zidentyfikować 

problemy i zagrożenia, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych,  

a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Uchwałą  

nr 228/XXVII/16 RMM z dnia 16 grudnia 2016 r. przystąpiono do sporządzania GPR.  

 Przygotowany na podstawie ww. uchwały projekt GPR, był przedmiotem konsultacji 

społecznych, które odbyły się w okresie od dnia 5 stycznia 2017 roku do dnia 3 lutego 2017 

roku. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji, projekt 

GPR skierowano do zaopiniowania przez właściwe instytucje. Następnie wprowadzono 

zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii. 

 W GPR ujęto zestawienie projektów podstawowych i uzupełniających obejmujących 

przedsięwzięcia, które – konsekwentnie wdrażane i realizowane – będą prowadziły do 

minimalizowania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych.  

 Przyjęcie GPR umożliwi zarówno Gminie Milanówek, jak i innym podmiotom 

(interesariuszom) z  terenu  gminy reprezentującym różne sektory aplikowanie o zewnętrzne 

środki finansowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Aleksandra Żuraw 


