
Projekt 

U C H W A Ł A   Nr  …………../17 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia ………..……….. 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 i art. 23 ust. 2 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 

W uchwale Nr 246/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 Załącznik 

do uchwały – Gminny Program  Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 
W związku z uwagami (przekazanymi przy piśmie nr RF-EFRR.430.19.109.2017.MD z dn. 

03. 04. 2017) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotyczącymi 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 (GPR) przyjętego 

uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 246/XXX/17 z dn. 28. 02. 2017 r. koniecznym stało się 

dokonanie korekt w przywoływanym dokumencie. Dokument został poddany modyfikacjom, 

których wprowadzenie daje możliwość wypełnienia wymogów pozwalających o ubieganie się 

o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Należy wskazać, że 

wprowadzone w GPR modyfikacje nie powodują istotnych zmian w przedsięwzięciach 

rewitalizacyjnych (zmianom nie ulegają: lokalizacja przedsięwzięć, okres ich realizacji oraz 

koszty wdrażania, jak również podmiotu odpowiedzialne za realizację tych przedsięwzięć), 

zmianom nie ulegają także ustalenia dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz 

obszarów rewitalizacji. Wprowadzone modyfikacje dotyczą m. in. zwiększenia stopnia 

szczegółowości dla zapisów uzasadniających potrzebę wdrożenia GPR bądź zwiększenia 

stopnia precyzji uzasadniającej komplementarność GPR z innymi strategicznymi 

dokumentami funkcjonującymi w Mieście, a także wprowadzają do struktury dokumentu 

systematykę pożądaną przez organ oceniający GPR. W związku z tym nie zachodni potrzeba 

ponownego przeprowadzenia procesu konsultacji, co wpływa na możliwość wywiązania się  

z zaleconych działań w terminie wynikającym z otrzymanych zaleceń. 

Na dokonanie stosownych zmian i przedłożenie zmodyfikowanego GPR Miasto otrzymało 30 

dni od daty otrzymania uwag – dochowanie terminu pozwoli na zachowanie możliwości 

ubiegania się o wsparcie zewnętrzne  (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). W tym celu konieczne jest przyjęcie 

zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 w formie 

uchwały Rady Miasta Milanówka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotowała: Aleksandra Żuraw 


