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UCHWAŁA Nr    /LXX    /22 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia            2022 r. 

w sprawie przedłużenia obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 

2017-2023” do końca 2027 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

1. Przedłuża się okres obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na 

lata 2017-2023” (GPR) przyjętego uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 246/XXX/17 z dn. 28 

lutego 2017 r. i zmienionego uchwałą Nr 274/XXXIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 

kwietnia 2017 r.,  do końca 2027 roku.  

2. Wskaźniki przyjęte w „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-

2023” dla 2023 roku, przyjmuje się jako wskaźniki obowiązujące dla roku 2027.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie 

 

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023 została w znacznym stopniu 

przerwana przez wybuch epidemii choroby COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Stan 

epidemii wprowadzony 20 marca 2020 został odwołany dopiero 13 maja 2022 – w czasie jego 

obowiązywania Urząd Miasta Milanówka pracował w trybie zdalnym, ograniczając zakres swoich 

działań do zapewnienia podstawowych usług dla mieszkańców. Efektem pracy zdalnej, brakami 

kadrowymi wynikającymi z dużej rotacji w niemal wszystkich referatach było faktyczne zawieszenie 

realizacji Programu Rewitalizacji, brak zarówno działań jak i oceny dotychczasowych postępów 

programu rewitalizacji nakazuje wydłużenie czasu jego obowiązywania. 

Tym samym koniecznym stało się dokonanie korekt terminów w przywoływanym dokumencie.  

Czas trwania programu zostaje przedłużony, co daje możliwość realizacji zadań pozwalających 

osiągnięcie celów określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR) . Należy wskazać, że 

wprowadzone w GPR modyfikacje terminu 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.  

W związku z tym nie zachodzi potrzeba ponownego przeprowadzenia procesu konsultacji, co wpływa 

na możliwość wywiązania się z zaleconych działań w terminie wynikającym z otrzymanych zaleceń. 

 

 

  


