
                                                                                                 Projekt  

U C H W A Ł A Nr ………………….. 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia …………………………. 

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, będącej 

własnością Gminy Milanówek. 

 

 

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

(Dz. U. z 2019 r poz. 506) oraz art. 13 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  

21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 

Uchyla się Uchwałę Nr 65/IX/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości „Turczynek”, położonej w Milanówku 

przy ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek.  

 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie. 

 

Uchylona uchwała nie określa minimalnych warunków zrealizowania sprzedaży nieruchomości,  

w tym ceny minimalnej, ma zbyt daleko idący charakter upoważnienia blankietowego, 

pozbawiający de facto Radę Miasta Milanówka prawa do określenia celu i warunków sprzedaży 

nieruchomości, do czego z mocy ustawy o samorządzie gminnym, jest upoważniona poprzez 

podjęcie uchwały o charakterze konstytutywnym, a więc wiążącej organ wykonawczy. 

Nadto uzależnienie wykonania uchwały – sprzedaży nieruchomości od wyrażenia zgody przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w sposób pozaustawowy, wkracza w kompetencje 

ustawowe Rady Miasta i Burmistrza Miasta. 

 

Nadto od podjęcia uchylanej uchwały upłynął okres 8 lat i ta okoliczność spowodowała jej 

dezaktualizację i konieczność dokonania ponownej oceny, czy działanie takie jest uzasadnione, 

jakie powinny być określone warunki sprzedaży - końcowe przeznaczenie nieruchomości oraz jej 

minimalna cena oraz konieczne jest dokonanie oceny merytorycznej pozostawienia tej 

nieruchomości w gminnym zasobie, jej przeznaczenia oraz oszacowania kosztów jej rewitalizacji 

w przypadku przeznaczenia tej nieruchomości do realizacji celów publicznych Miasta Milanówek.  

Rada Miasta Milanówka powinna równocześnie rozważyć wskazania Miejskiej Komisji 

Architektonicznej o konieczności zmiany MPZP „Turczynek A” ze względu na brak w tym planie 

faktycznej ochrony wartości kulturowej tego zabytku oraz ze względu na zbyt wąski zapis 

katalogu sposobu użytkowania nieruchomości. 

 


