Projekt

UCHWAŁA Nr .............. / 2017
Rady Miasta Milanówka
z dnia ...................... 2017 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia
27 października 2009 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 94 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2016 r. poz. 446)

– Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia
27 października 2009 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku,
zmienionej Uchwałą Nr 168/XVI/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz Uchwałą
Nr 474/XXXIX/14 z dnia 25 czerwca 2014, wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 4 w § 1 otrzymuje brzmienie: „Targowiskiem miejskim oraz terenem parkingu
przyległym do targowiska od strony ul. Piłsudskiego kieruje administrator wyznaczony
przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku”.
2. W § 10 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
1) „Osoby korzystające w dni robocze z terenu parkingu przyległego do targowiska od
strony ul. Piłsudskiego od godz. 6.00 do godz. 9.00 zobowiązane są do uiszczenia opłaty
w wysokości 5,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę”. Opłata nie obowiązuje przez
pierwsze 30 minut parkowania”.
2) „Opłatę

pobiera

administrator

targowiska

na

podstawie

parkingowego”.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

okazanego

biletu

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE
Ze względu na trwające prace związane z modernizacją linii kolejowej 447 Warszawa
Włochy – Grodzisk Mazowiecki zaistniała konieczność wprowadzenie komunikacji zastępczej,
a co za tym idzie dokonania zmiany organizacji ruchu na terenie Milanówka. Proponowane
w projekcie Uchwały zmiany zapisów Regulaminu Targowiska Miejskiego dotyczą
wprowadzenia opłat za korzystanie z terenu parkingu przyległego do targowiska od strony
ul. Piłsudskiego.
Planowana zmiana organizacji ruchu ma na celu zminimalizowanie niedogodności
wynikających

ze

wzmożonego

natężenia

ruchu

na

przystanku

autobusowym

w okolicy targowiska związanego z koniecznością korzystania z komunikacji zastępczej.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Przyg. J.Oknińska

