
 

U C H W A Ł A   Nr  72/VIII/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 20 maja 2019 r. 

 

w sprawie wydania kart bezpłatnego parkowania dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą oraz właścicieli nieruchomości położonych przy 

ul. Warszawskiej, Krzywej i Przeskok w strefie płatnego parkowania. 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 870) uchwala się, co następuje: 

 

 

 § 1. Postanawia się uwzględnić w części dotyczącej przedsiębiorców prowadzących 

działalność w lokalach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy płatnego parkowania 

postulaty zawarte w petycji w sprawie wydania kart bezpłatnego parkowania dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz wścieli nieruchomości 

położonych w Milanówku przy ul. Warszawskiej, Krzywej i Przeskok w strefie płatnego 

parkowania. 

 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka do poinformowania 

wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.  

 

 

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Milanówka do przygotowania projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr 377/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z 13 czerwca 2006 roku w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty z płatne parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, w wysokości opłaty dodatkowej 

oraz określenia sposobu pobierania tych opłat z późn. zm. 

 

  

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
sposobu rozpatrzenia petycji w sprawie wydania kart bezpłatnego parkowania  

dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz wścieli nieruchomości 

położonych przy ul. Warszawskiej, Krzywej i Przeskok w strefie płatnego parkowania. 

 

W petycji z dnia 14 grudnia 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą 

zwrócili się o zwolnienie z opat oraz wydanie kart dla wścieli nieruchomości i osób 

prowadzących działalność gospodarczą w nieruchomościach położonych bezpośrednio przy 

strefie płatnego parkowania.  

W uzupełnieniu petycji z 14 lutego 2019 roku wnoszący wskazali, iż borykają się  

z problemem zaparkowania własnych pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. 

Wskazując jednocześnie, iż podstawą takiej sytuacji jest zajmowanie miejsc przez osoby 

korzystające z usług PKP, co zmusza mieszkańców i przedsiębiorców do co dziennego, 

wielokrotnego poszukiwania miejsc i ponoszenia opłat w parkomatach. Jest to szczególnie 

uciążliwe dla przedsiębiorców, którzy oprócz ponoszenia danin publicznoprawnych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  są obciążani opłatami parkingowymi  

i karani za ich nie uiszczanie. 

W przedmiotowej sprawie wpłynęło stanowisko Burmistrza Miasta Milanówka 

wskazujące, iż obecnie obowiązująca uchwała z 29 grudnia 2011 roku nr 124/XIII/11 ustala 

opłatę 0,20 zł za pierwsze 15 minut co praktycznie pozwala na zatrzymanie się w celu dostawy 

towarów lub zrobienia zakupów. Stawka ta została ustalona, aby umożliwić dokonanie 

zakupów i dostaw po bliskich zeru kosztach. Również przewidziana jest „zerowa stawka” dla 

mieszkańców posiadających karty parkingowe. Dodatkowo rozszerzenie abonamentu na całą 

strefę parkowania prawdopodobnie zmieniłoby ją w parking typu parkuj i jedź, efektywnie 

pozbawiając zarówno przedsiębiorców jak i ich klientów możliwości zaparkowania. 

Utrzymanie płatnego parkowania nie maiłoby w tym wypadku sensu w związku z faktem, 

że nie byłoby wolnych miejsc do parkowania. 

Strefa płatnego parkowania w Milanówku obejmuje 25 miejsc przy ul. Krakowskiej,  

16 miejsc przy ul. Warszawskiej, 8 miejsc przy ul. Krzywej i 15 miejsc przy ul. Przeskok. 

Ustalono także, że pomimo istnienia możliwości uzyskania abonamentu na parkowanie  

w strefie do dnia 15 lutego 2019 r. nie było ważnych abonamentów. Stwierdzono jednocześnie, 

iż liczba przedsiębiorców prowadzących działalność przy ul. w strefie płatnego parkowania 

znacząco przewyższa liczbę dostępnych miejsc parkingowych. 

Biorąc pod uwagę odmienną ocenę wnoszących - dostępności miejsc parkingowych  

w strefie płatnego parkowania, komisja skarg wniosków i petycji, zleciała Straży Miejskiej  

w Milanówku dodatkowe badanie wykorzystania miejsc parkingowych.  

W dniach 7-8 maja 2019 roku miejsca parkingowe oznaczone znakami D-44 i D-18 

zostały poddane badaniu, na podstawie którego ustalono, iż następuje oczekiwana rotacja 

pojazdów. Stałe wykorzystywanie miejsc (również sygnalizowany przez kierowców niedobór 

miejsc) występuje w godzinach 10.00 -15.30 w ciągu ul. Warszawskiej. Obserwacja zatok 

parkingowych wyznaczonych w ul. Krzywej i ul. Przeskok wykazała, iż w ciągu dnia liczba 

wolnych miejsc postojowych nie spadała poniżej 3 a po godzinie 14.00 następuje zwiększenie 

liczby wolnych miejsc postojowych do 5-7 miejsc. 

Jednocześnie w obrębie ul. Karkowskiej badaniu poddano tylko prawidłowo 

oznakowane miejsca postojowe i stałe ich wykorzystanie stwierdzono w godzinach 9.30-15.30. 

Zgodnie z obecnie obwiązującymi przepisami tj. uchwałą Rady Miasta Milanówka  

z 29 grudnia 2011 roku nr 124/XIII/11 funkcjonuje opłata abonamentowa za parkowanie  

na obszarze strefy płatnego parkowania w wysokości 20 zł miesięcznie dla osoby 

zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na obszarze miasta Milanówka. Z tym, że opłata 

abonamentowa nie obejmuje miejsc w ulicach: Przeskok (cała), Krzywa na odcinku 

Warszawska – Przeskok, Warszawska na odcinku Przeskok – Gudowska i części odcinka 

Piłsudskiego – Przeskok oraz Krakowska w rejonie dworca kolejowego, Kościuszki na części 

odcinka Krakowska – Kościelna i Piasta przy przychodni zdrowia.  



 

W tym stanie faktycznym ustalono, iż wprowadzenie bezpłatnych abonamentów  

dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność przy 

ul. Warszawskiej, Krzywej i Przeskok w strefie płatnego parkowania lub rozszerzenie obecnej 

opłaty abonamentowej na teren całej strefy może doprowadzić do spadku dostępności wolnych 

miejsc w strefie płatnego parkowania, a co za tym idzie do pogorszenia dostępu mieszkańców 

do lokali usługowych położonych w centrum miasta. 

Jednocześnie, ważąc interesy lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność 

usługową w strefie płatnego parkowania, w szczególności interes przedsiębiorców  

w zachowaniu możliwie dużej dostępności miejsc, trudną sytuację mikroekonomiczną 

związaną z remontem linii kolejowej  a także propozycję przygotowania stosownej koncepcji 

zmiany zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania złożoną prze Zastępcę Burmistrza 

Miasta Milanówka w trakcie posiedzenia komisji skarg wniosków i petycji. Postanawia się  

uwzględnić postulat petycji, w części dotyczącej przedsiębiorców prowadzących działalność  

w lokalach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy płatnego parkowania.  

Realizację petycji będzie stanowił projekt uchwały Rady Miasta Milanówka 

zmieniającej uchwałę Nr 377/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z 13 czerwca 2006 roku 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty z płatne parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, w wysokości opłaty dodatkowej 

oraz określenia sposobu pobierania tych opłat z późn. zm., przedłożony Radzie  

Miasta Milanówka przez Burmistrza  Miasta Milanówka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotował: 

Piotr Napłoszek  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 


