




ROZPOZNANIE WARTOŚCI KULTUROWYCH TERENU „ŚRÓDMIEŚCIE” W MILANÓWKU  
WRAZ Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI DO PLANU MIEJSCOWEGO      
 

 

3 

SPIS TREŚCI 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE .......................................................................................................................... 5 

WSTĘP .............................................................................................................................................................. 7 

 

1.  ANALIZY STANU ISTNIEJĄCEGO .............................................................................................. 9 

1.1 Uwarunkowania lokalizacyjne – powiązania zewnętrzne ....................................................................... 9 

1.2 Inwentaryzacja istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy ....................................................... 13 

1.3 Analiza walorów środowiska przyrodniczego ........................................................................................ 17 

1.4 Istniejący stan własności i władania terenami ........................................................................................ 18 

1.5 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych ........................................................................................... 22 

 

2.  ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ. .................................................. 24 

2.1 Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków. .................................................................................. 24 

2.2 Obiekty wyszczególnione w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ). ................................................... 25 

2.3. Ocena stopnia zachowania pierwotnej formy budynków zabytkowych. ............................................. 26 

2.4 Obszary zainteresowania konserwatorskiego, nie wpisane do rejestru i GEZ. .................................... 26 

2.5 Pomniki przyrody. .................................................................................................................................... 27 

2.6. Rozporządzenie wojewody nr 3 z dnia 13 lutego 2007r. W sprawie warszawskiego obszaru 

chronionego krajobrazu (dz.u. woj. Mazowieckiego nr 42 z 14 lutego 2007 r.). .......................... 28 

2.7. Uwarunkowania dziedzictwa kulturowego wynikające z opracowanych dokumentów miasta 

Milanówek .......................................................................................................................................... 29 

 

3.  ANALIZY WARTOŚCI KULTUROWYCH. ................................................................................ 31 

3.1 Historia kształtowania się układu osadniczego i lokalnej tradycji ........................................................ 31 

3.2. Rozpoznanie typów zabudowy dokumentujących poszczególne fazy kształtowania się śródmieścia 

miasta-ogrodu. .................................................................................................................................... 44 

3.3. Rozpoznanie dodatkowych czynników wpływających na tradycję „śródmieścia miasta-ogrodu” ... 50 

3.4. Historia ulic, placów i skwerów, ważniejsze obiekty w pasie drogowym. ......................................... 52 

 

4.  WYTYCZNE KONSERWATORSKIE. ......................................................................................... 55 

4.1. Wytyczne dotyczące poszczególnych budynków zabytkowych. ......................................................... 55 

4.2. Wytyczne dotyczące układu przestrzennego. ........................................................................................ 60 

4.3. Zalecenia  dotyczące polityki prowadzonej przez służby konserwatorskie i Urząd Miasta 

Milanówek . ........................................................................................................................................ 64 

 



ROZPOZNANIE WARTOŚCI KULTUROWYCH TERENU „ŚRÓDMIEŚCIE” W MILANÓWKU  
WRAZ Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI DO PLANU MIEJSCOWEGO      
 

 

4 
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 

Opracowanie wykonano w oparciu o inne prace, własne doświadczenia i analizy oraz wizje terenowe.  

 

Najważniejsze dokumenty i opracowania wykorzystane przy sporządzaniu niniejszego opracowania: 

 REJESTR ZABYTKÓW, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. 

 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DOTYCZĄCA BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH BEDĄCA 

W POSIADANIU WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W WARSZAWIE. 

 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW, Ewa Popławska – Bukało i Małgorzata Laskowska – 

Adamowicz, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków na Mazowszu 2008 r. 

 WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE MILANÓWKA, Materiał z Urzędu Miasta 

Milanówek. 

 MIALNÓWEK, STUDIUM HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE, Tadeusz Zagrodzki, Warszawa 

1988 r.. 

 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA MILANÓWEK 2009 -2012. Maria 

Wojtysiak, Warszawa 2008 r. 

 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA MILANÓWKA, Załącznik do Uchwały nr 250/IV/2005 

Rady Miasta Milanówka z dnia 27.01.2005 r.  

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

MILANÓWEK, załącznik do Uchwały Nr 195/LV/98 Rady Miasta Milanówek z dnia 10.03.1998 r., 

 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2004-2020, 

załącznik do Uchwały Nr 336/XXIX/05 Rady Miasta Milanówek z dnia 20.12.2005 r. 

 UCHWAŁA RADY MIASTA MILANÓWKA W SPRAWIE: OKREŚLENIA ZASAD UDZIELANIA 

DOTACJI NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB 

ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW 

(nr217/XXI/08 z dnia 27 .11. 2008 r.). 

 UCHWAŁA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W MILANÓWKU W SPRAWIE PODJĘCIA 

NADZWYCZAJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH ZABEZPIECZYĆ MIASTO PRZED POSTĘPUJĄCĄ 

DEGRADACJĄ ŚRODOWISKA ORAZ ZABYTKÓW KULTURY (nr 25/VI/89 z dnia 10.07.1989 r.). 

 MIEJSCOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA MILANÓWKA, Załącznik do Uchwały Rady Miasta Milanówek nr 176 z dnia 

17.05.1994 r.  

 PROJEKT MIEJSCOWEGO, PERSPEKTYWICZNEGO PLANU OGÓLNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MILANÓWEK, Biuro Planowania Rozwoju 

Warszawy, Warszawa 1979 r. 

 MATERIAŁY ZE STRONY INTERNETOWEJ MIASTA MILANÓWEK (www.milanowek.pl) 

 MATERIAŁY ZE STRONY INTERNETOWEJ TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MILANÓWKA 

(www.tmm.net.pl).  

 MILANÓWEK MIASTO-OGRÓD INFORMATOR, Andrzej Pettyn, Towarzystwo Miłośników 

Milanówka, Milanówek 2003 r. 

 MILANOWEK - MAŁY LONDYN, Andrzej Pettyn, Towarzystwo Miłośników Milanówka, Milanowek 

2004 r. 

 MATERIAŁY Z ARCHIWUM P. ANDRZEJA PETTYNA. 
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 MAPA TAKTYCZNEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO, 1934 R., Opracowanie 

Centrum Kartografii, Warszawa  2007r. 

 MILANÓWEK 1899-1939 DOKUMENTY I WSPOMNIENIA, Zofia Żuławska, Towarzystwo 

Miłośników Milanówka, Milanowek 1999 r. 

 MILANÓWEK W DOKUMENCIE I FOTOGRAFII, Maria Smoleń, Archiwum Państwowe 

Dokumentacji Osobowej i Płacowej, Milanówek 2008 r. 

 ALBUM FOTOGRAFICZNY LETNISKO MILANÓWEK 1899-1951, CZĘŚC I, Towarzystwo 

Miłośników Milanówka, Milanowek 2007 r. 

 SPACER PO MILANÓWKU – 1, Helena Wesołowska, Towarzystwo Miłośników Milanówka, 

Milanowek 1995 r. 

 SPACER PO MILANÓWKU – 2, Helena Wesołowska, Towarzystwo Miłośników Milanówka, 

Milanowek 1997 r. 

 SPACER PO MILANÓWKU – 3, Helena Wesołowska, Towarzystwo Miłośników Milanówka, 

Milanowek 2000 r. 

 MILANOWEK PLAN MIASTA Z PRZEWODNIKIEM TURYSTYCZNYM, Agencja Regraf. 

 MILANÓWEK – PAMIĘC I FASCYNACJA, Andrzej Pettyn, autor rozdziału o willach: Maria Smoleń. 

 BRWINÓW, MILANÓWEK I PODKOWA LEŚNA JAKO PODMIEJSKIE OSIEDLA – SATELITY 

WARSZAWY, Jan Smogorzewski, Instytut Urbanistyki i Architektury, Warszawa 1965 r. 

 ENCYKLOPEDIA ARCHITEKTURY, Nikolaus Pevsner, John Fleming, Hugh Honour, Wydawnictwa 

Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992 r. 
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WSTĘP 

Niniejsze opracowanie sporządzono jako etap wstępny 

prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku. 

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu 

podjęto dnia 24 lutego 2009 (uchwała nr 

245/XXIII/09.  

Granice opracowania obejmują obszar o powierzchni 

ok. 25 ha, przy czym część północna ma powierzchnię 

ok. 12 ha, a południowa ok. 13 ha. 

Poniżej zamieszczono fragment planu miasta 

Milanówek z oznaczeniem granic opracowania 
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Pierwszą część raportu stanowią analizy dotyczące stanu istniejącego terenu objętego planem, które 

opracowano przede wszystkim na podstawie materiałów udostępnionych przez Urząd Miasta 

Milanówek oraz na podstawie wizji lokalnych w terenie. W sposób syntetyczny opisano i 

zilustrowano stan środowiska przyrodniczego, które to zagadnienie będzie przedmiotem osobnego 

opracowania ekofizjograficznego dla obszaru opracowania planu miejscowego. 

Jako osobną część (rozdział 2) wyodrębniono wyszczególnienie obiektów i obszarów chronionych 

oraz aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska kulturowego na całym terenie opracowania. 

Głównym źródłem w/w informacji były Karty Gminnej Ewidencji Zabytków, materiały będące w 

posiadaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Matreiały pozyskane z Urzędu Miasta 

Milanówek. W rozdziale 2.3 omówiono także obecny stan zachowania budynków zabytkowych. 

Rozdział 3 zawiera wykonane przez zespół autorski analizy wartości kulturowych terenu, w których 

uwzględniono przede wszystkim zagadnienia, do których będzie odnosił się sporządzany plan 

miejscowy . 

Podsumowując, w rozdziale 4, sformułowano wytyczne konserwatorskie, które posłużą do 

formułowania zapisów w sporządzanym projekcie planu miejscowego „Śródmieście” w Milanówku 

lub mogą być wskazówkami do polityki prowadzonej przez służby konserwatorskie i Urząd Miasta 

Milanówek. 

Jako osobny zeszyt (załącznik nr 1 do niniejszego opracowania) opracowano zestawienie dotyczące 

poszczególnych budynków SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA I WYTYCZNE 

KONSERWATORSKIE DLA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA 

TERENIE OBJĘTYM GRANICAMI OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŚRÓDMIEŚCIE” W MILANÓWKU, 

zawierające podstawowe informacje o obiekcie, jego historię, określenie typu zabudowy oraz 

dokumentację fotograficzną. Dla budynków zabytkowych dodatkowo przytoczono wytyczne 

konserwatorskie dotyczące danego budynku sformułowane w rozdziale 4 opracowania. 

Integralną częścią niniejszego raportu są sporządzone dodatkowo plansze w skali 1:2000 i 1:4000, 

których pomniejszenia zostały dołączone do niniejszego zeszytu o formacie A4. 



ROZPOZNANIE WARTOŚCI KULTUROWYCH TERENU „ŚRÓDMIEŚCIE” W MILANÓWKU  
WRAZ Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI DO PLANU MIEJSCOWEGO      
 

 

9 

 1.  ANALIZY STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.1 Uwarunkowania lokalizacyjne – powiązania zewnętrzne 

POŁOŻENIE W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 

 

POŁOŻENIE W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ 

Milanówek jest położony w województwie Mazowieckim, w odległości  ok. 25 km od centrum 

Warszawy. Jest jednym z miast pasma wykształconego w oparciu o linię kolejową Warszaw-Łódź 

oraz linię Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). Najważniejszą drogą przebiegającą przez 

Milanówek jest droga wojewódzka nr 719  biegnąca z Warszawy w kierunku Grodziska 

Mazowieckiego. Przebiegający przez miasto ciąg dróg powiatowych północ-południe zapewnia 

połączenia z trasami wylotowymi z Warszawy: Trasą Katowicką (droga krajowa nr 8) oraz Trasą 

Poznańską (droga krajowa nr 2). Po północnej stronie miasta będzie budowana Autostrada A-2, ale 

nie przewiduje się zjazdu bezpośrednio do Milanówka. Najbliższy wjazd na autostradę będzie 

znajdował się w rejonie Grodziska Mazowieckiego.  
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Milanówek jest silnie powiązany funkcjonalnie z Grodziskiem Mazowieckim, będącym siedzibą 

powiatu. Zabudowa obu miast prawie się styka. W bezpośrednim sąsiedztwie położone są miasta 

Podkowa Leśna i Brwinów o podobnej do Milanówka wielkości i charakterze miast-ogrodów. W 

otoczeniu Milanówka nie ma większych kompleksów leśnych lub ważniejszych regionalnych 

powiązań ekologicznych. Dobry mikroklimat zapewnia duża ilość zieleni wśród zabudowy. W 

większej części Milanówka i sąsiedniej Podkowy Leśnej zachował się w dobrym stanie starodrzew. 

Wiele ogrodów wokół rezydencji ma charakter dużych parków o charakterze leśnym.  

Po południowej i północnej stronie Milanówka nadal istnieją duże obszary rolnicze, jednak w 

ostatnich latach w związku z intensywnym rozwojem Warszawy obserwujemy stopniowe 

przekształcanie się wsi w otoczeniu metropolii na osiedla zabudowy jednorodzinnej. Strefa 

suburbiów w aglomeracji Warszawskiej intensywnie się rozrasta i zmniejsza powierzchnię terenów 

otwartych. W chwili obecnej jeszcze czytelna jest w krajobrazie granica pomiędzy Milanówkiem i 

otaczającymi go terenami wsi i osiedli. Najstarsza, centralna część miasta nadal wyróżnia się w 

krajobrazie jako zwarta, grupa wysokich drzew, w większości dębów, sosen, brzóz, lip i 

kasztanowców o wysokości ok. 20m., wśród których rozlokowana jest ekstensywna, niska 

zabudowa willowa. 

 

POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE Z INNYMI DZIELNICAMI MIASTA MILANÓWEK 

Omawiany teren  „Śródmieście” w Milanówku położony jest w centralnej części miasta. Obszar 

śródmieścia   to miejsce, gdzie przecinają się główne ciągi komunikacji samochodowej, pieszej i 

rowerowej, w Milanówku dodatkowo z  komunikacją kolejową. 

Przez centrum Milanówka przebiegają dwie linie kolejowe: pierwsza - magistralna oraz druga - 

linia kolejowa o znaczeniu regionalnym. Stacja kolejowa „Milanówek” na linii regionalnej 

zapewnia bardzo dobre powiązania Milanówka z Warszawą oraz innymi miastami sąsiednimi. Z 

kolei na linii magistralnej usytuowanej równolegle do torów linii  regionalnej, nie ma stacji. Tory 

kolejowe, szczególnie magistralne, stanowią znaczną barierę  przestrzenną, rozdzielającą 

śródmieście Milanówka na dwie strefy: północną i południową.  

Strefy te połączone są ze sobą tylko przez dwa przejścia piesze, z czego jedno to zarazem jedyne  

połączeniem komunikacji samochodowej na tym obszarze. Stanowi je wiadukt łączący północną i 

południową część ulicy Smoleńskiego. Drugie natomiast to przejście podziemne przy stacji 

kolejowej.  

Na terenie śródmieścia istnieją dwa główne ciągi komunikacji samochodowej i rowerowej pełniące 

role ulic zbiorczych, wyznaczone przez drogi powiatowe: 

a) Ciąg ulic: Piłsudskiego, Dębowa, Smoleńskiego, Kościelna, Kościuszki – łączący północną i 

południową część miasta oraz wprowadzający do śródmieścia ruch kołowy z drogi wojewódzkiej 

nr 719 (ulica Królewska). Pierwotnie trasa ciągu biegła ulicami Piłsudskiego i Kościuszki. Wraz 

ze wzrostem znaczenia linii kolejowej w połowie XX wieku zdecydowano się na zamknięcie 

kolizyjnego przejazdu kolejowego w poziomie terenu i realizację wiaduktu nad torami, w ciągu 

ulicy Smoleńskiego. W związku z tym  ciąg komunikacyjny północ-południe został na odcinku 

śródmieścia przesunięty w stronę zachodnią.  
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b) Ciąg ulic: Warszawska, północna część ulicy Piłsudskiego, Dębowa – prowadzący po 

południowej stronie miasta ruch kołowy od strony Warszawy i Brwinowa w kierunku Grodziska 

Mazowieckiego. Ciąg ten ma mniejsze znaczenie niż w/w ciąg północ-południe, ponieważ 

większa część ruchu wschód-zachód przebiega przez Milanówek ulicą Królewską (droga 

wojewódzka nr 719) omijając śródmieście. 

Poza tym kolejny ważny ciąg komunikacyjny na omawianym obszarze tworzy przedłużenie ulicy 

Kościelnej, która jest drogą gminną i również pełni rolę ulicy zbiorczej. Draga ta wyprowadza ruch 

samochodowy z północnej części śródmieścia w stronę Grodziska Mazowieckiego. 

Na omawianym obszarze wyróżniono dwie ulice gminne, które pełnią role ważnych ulic lokalnych, 

są to: ulica Piasta, przy której znajduje się Zespół Szkół nr 1 oraz Przychodnia Zdrowia oraz ulica 

Grudowska, która łączy śródmieście ze wspomnianą już ulicą Królewską, będącą drogą 

wojewódzką pełniącą role ulicy głównej. 

Pozostałe drogi na obszarze śródmieścia to drogi gminne lokalne lub dojazdowe. Omawiany obszar 

jest w pełni wyposażony w potrzebne drogi i nie planuje się budowy nowych. Wyjątek stanowi tu 

niewielki obszar w okolicy ulicy Krakowskiej po północnej stronie śródmieścia, gdzie wytyczany 

jest nowy ciąg pieszo-jezdny łączący ulicę Kościuszki, przez skwer Wacława Wdowiaka, z ulicą 

Dworcową. Inwestycja ta wynikła z powstawania w ostatnich latach nowej zabudowy 

kamienicowej, na tyłach ulicy Krakowskiej. 

Dużym problemem jest natomiast w śródmieściu Milanówka brak ścieżek rowerowych. Ciągi 

rowerowe pokrywają się tu z komunikacją samochodową, nie mają one jednak specjalnie 

wydzielonych pasm. Rowerzyści zmuszeni są do korzystania z jezdni, co w przypadku ulic o 

intensywnym ruchu samochodowymi i rowerowym może być niebezpieczne. Na obszarze 

śródmieścia istnieje tylko jeden większy parking dla rowerów, usytuowany obok stacji kolejowej.  

Kolejnym zagadnieniem, na które należy zwrócić uwagę, jest niedobór urządzeń umożliwiających 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W Milanówku brakuje podjazdów dla wózków 

inwalidzkich lub dziecięcych, szczególnie przy wiadukcie oraz przejściu podziemnym, obiekty te 

wymagają remontu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto 

część chodników jest w bardzo złym stanie, co uniemożliwia poruszanie się na wózkach 

inwalidzkich lub utrudnia spacer z wózkiem dziecięcym. Również nie wszystkie obiekty 

użyteczności publicznej są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Problem w systemie komunikacji na omawianym obszarze stanowi też niedobór miejsc 

parkingowych. Wydzielone miejsca istnieją wzdłuż głównych ulic śródmieścia, jednak jest ich 

stanowczo za mało. Niedobór ten dotyczy szczególnie obszarów w ścisłym centrum miasta oraz w 

sąsiedztwie obiektów usługowych. Mniej ważne ulice są zupełnie pozbawione wydzielonych 

miejsc, dlatego powszechne jest tu „dzikie parkowanie”. W śródmieściu nie ma żadnego dużego 

parkingu, istnieje tylko parkowanie wzdłuż ulic. Obecnie powstaje nowy parking w sąsiedztwie 

przychodni zdrowia na ulicy Piasta 14. 20 nowych miejsc prostopadłych zastąpi tu istniejące 10 

miejsc równoległych.  

Ciekawym rozwiązaniem jest utworzenie 12 miejsc parkingowych płatnych przy ulicy 

Krakowskiej. Ich wydzielenie związane jest z ideą „Kiss and Ride”,  charakterystyczną dla 

miasteczek satelitarnych. Wolne miejsce do zaparkowania przy stacji jest potrzebne, aby małżonek 

kierowcy lub inna bliska osoba  wysiadła z samochodu i przesiadła się na pociąg. Jak widać na 
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przykładzie Milanówka idea ta zdaje egzamin, ponieważ te miejsca są zazwyczaj wolne, gdy 

wszystkie inne pozostają zajęte przez osoby zostawiające samochód na dłużej. 

Ważniejsze  ulice w śródmieściu Milanówka mają nawierzchnię asfaltową, kilka odcinków ulic jest 

pokrytych nawierzchnią z płyt betonowych, tzw. trylinek. Niestety w znacznym stopniu nie 

funkcjonuje tu kanalizacja deszczowa, co znacznie obniża standard przestrzeni publicznych, po 

każdym większym deszczu ulice są przez dłuższy zalane wodą. 

 

URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KIERUNKI ZAOPATRZENIA W MEDIA 

Teren  „Śródmieście” w Milanówku jest wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia 

infrastrukturalne, zapewniające możliwość funkcjonowania istniejącej zabudowy i wprowadzania 

ewentualnych uzupełnień. 

Zaopatrzenie w wodę jest w Milanówku zapewnione z miejskich ujęć i stacji uzdatniania wody, 

zlokalizowanych poza śródmieściem. Woda jest także dostarczana z Grodziska Mazowieckiego, 

jednak docelowo przewiduje się pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę ze źródeł położonych na 

terenie miasta Milanówek. 

W Milanówku funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacyjny.  Ścieki sanitarne odprowadzane są 

miejskimi przewodami grawitacyjnymi i tłocznymi w kierunku zachodnim, do oczyszczalni 

ścieków w Grodzisku Mazowieckim. Na terenie śródmieścia nie występują przepompownie 

ścieków i kanały tłoczne, a jedynie przewody grawitacyjne. Najważniejszy kanał  o średnicy 60 cm 

odprowadzający ścieki z części północnej znajduje się pod ulicą Krakowską. Ścieki z części 

południowej odprowadzane są przede wszystkim przewodem 0,30 pod ulicą Warszwskią (od 

ul.Piłsudskiego na zachód) oraz osobnym układem biegnącym pod ulicami Warszawską (odcinek 

„rynku”), Krzywą i Okólną, w kierunku kolektora „C” położonego po zachodniej stronie miasta. 

Głównym mankamentem w zakresie obsługi infrastrukturą techniczną jest brak systemu kanalizacji 

deszczowej. Urządzenia kanalizacji deszczowej znajdują się tylko pod odcinkami ważniejszych 

dróg powiatowych.  

Zaopatrzenie w energię elektryczną  odbywa się ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV 

„Grodzisk Mazowiecki” i „Brwinów”, a gaz rozprowadzany jest przewodami średniego ciśnienia z 

magistrali przebiegającej pod ulicą Królewską (położonej na południe od śródmieścia). Na terenie 

Milanówka nie występuje sieć ciepłownicza, a lokalne kotłownie osiedlowe zlokalizowane są poza 

śródmieściem. 
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1.2 Inwentaryzacja istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy 

OMÓWIENIE FORM ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYSTĘPUJĄCYCH W „ŚRÓDMIEŚCIU” 

MILANÓWKA 

Teren Śródmieścia Milanówka jest obszarem dominacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

gdzie budynkom mieszkaniowym, często o charakterze willowym, towarzyszy zieleń parkowo – 

ogrodowa. Wśród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pojawiają się obszary 

zabudowy wielorodzinnej, gdzie są kamienice z pierwszej połowy XX wieku oraz współczesne 

osiedlowe zabudowania. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowane są przy 

ulicach: Kościuszki, Piasta, Krakowskiej, Warszawskiej, Grudowskiej, Krzywej i Piłsudskiego. 

Domy wielorodzinne sięgają czterech kondygnacji przez co nie kontrastują w znaczny sposób z 

budynkami jednorodzinnymi i dobrze wpisują się w przestrzeń miasta. Duży udział w strukturze 

funkcjonalnej stanowią obszary usług publicznych i komercyjnych takich jak: administracja, 

handel, gastronomia, kultura, usługi zdrowotne oraz usługi oświaty. Do najważniejszych obiektów 

usługowych zlokalizowanych na terenie Śródmieścia Milanówka należą: 

- kościół parafialny p.w. Św. Jadwigi Śląskiej (róg ul. Kościelnej i ul. Kościuszki), 

- Miejski Ośrodek Kultury (ul. Kościelna 3), 

- Zespół Szkół Nr 1 (ul. Piasta 14), 

- Przychodnia Zdrowia NZOZ AWEMED (ul. Piasta 30), 

- Siedziba Poczty (ul. Piłsudskiego 30), 

- Siedziba Straży Pożarnej (ul. Warszawska 18),  

- Siedziba Straży Miejskiej (ul. Warszawska 32). 

Lokalizacja wyżej wymienionych obiektów i instytucji w granicach opracowania wskazuje jak 

istotną funkcję pełni ten obszar dla miasta i jego mieszkańców. 

Pierwotny leśny charakter obszaru na którym powstawało miasto Milanówek wpłynął znacząco na 

jego obecny krajobraz, gdzie zaznacza się duży udział obszarów zielonych z licznymi 

zadrzewieniami w różnym wieku i składzie gatunkowym. Duża ilość drzew towarzyszy zabudowie 

mieszkaniowej i usługowej oraz wypełnia niezabudowane działki. Tak ukształtowany krajobraz 

nadaje miastu wyjątkowy charakter oraz wyróżnia go na tle sąsiednich miejscowości. Wśród 

obszarów zielonych znaczny udział mają obszary zieleni ogólno dostępnej, do których należą: 

Skwer im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Plac Stefana Starzyńskiego, Skwer im. Adama Bienia, 

Skwer im. Wacława Wdowiaka, Skwer im. Bohaterów Polski Podziemnej. Niemało jest również 

terenów zieleni nieurządzonej, są to zazwyczaj pozostałości dawnych ogrodów przynależnych do 

nie istniejących już willi, tak jak posesje: przy ul. Piłsudskiego 29 – „Natalówka” oraz przy ul. 

Piasta 17 – „Róża”.  
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Poniżej przedstawiona tabela prezentuje szczegółowy podział funkcjonalny terenu Śródmieścia 

Milanówka wraz z zajmowaną przez daną funkcję powierzchnią. 

 

FUNKCJA 

POWIERZCHNIA 

ZAJMOWANA PRZEZ DANĄ 

FUNCJĘ [m²] 

PROCENTOWY UDZIAŁ 

W POWIERZCHNI 

CAŁEGO TERENU 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
66 454 27,4% 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 
1 703 0,7% 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 
25 747 10,6% 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usługami 
1 590 0,7% 

Teren zabudowy usługowej z zakresu 

administracji publicznej i bezpieczeństwa 
4 132 1,7% 

Teren zabudowy usługowej z zakresu biur 1 378 0,6% 

Teren zabudowy usługowej z zakresu 

gastronomii 
924 0,4% 

Teren zabudowy usługowej z zakresu handlu 8 390 3,5% 

Teren zabudowy usługowej z zakresu 

kultury 
3 733 1,5% 

Teren zabudowy usługowej kultu religijnego 5 469 2,3% 

Teren zabudowy usługowej z zakresu 

oświaty 
6 353 2,6% 

Teren zabudowy usługowej z zakresu sportu 

i rekreacji 
2 918 1,2% 

Teren zabudowy usługowej z zakresu opieki 

zdrowotnej 
5 736 2,4% 

Teren zabudowy usługowej innej 5 603 2,3% 

Teren zieleni nieurządzonej 34 946 14,4% 

Teren zieleni urządzonej 10 240 4,2% 

Tereny komunikacji 57 542 23,7% 
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ANALIZA ZABUDOWY WYSTĘPUJĄCEJ W „ŚRÓDMIEŚCIU” MILANÓWKA 

W strefie śródmiejskiej Milanówka występują dwa typy zabudowy mieszkaniowej: 

- zwarta zabudowa wielorodzinna usytuowana w pierzejach ulic z towarzyszącymi usługami w 

parterach, głównie 2-3 kondygnacyjna, charakterystyczna dla południowej części omawianego 

obszaru, 

-  luźna zabudowa jednorodzinna usytuowana wśród zieleni o charakterze parkowo – leśnym, 

występująca głównie w północnej części analizowanego obszaru, 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna posadowiona jest na dużych działkach w otoczeniu zieleni 

parkowo – ogrodowej bogatej w cenny starodrzew. Budynki te są przeważnie dwukondygnacyjne, 

znacznie rzadziej jedno lub trzy – kondygnacyjne.  

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne zlokalizowane są w pierzejach ważniejszych ciągów 

komunikacyjnych. Te pochodzące z okresu międzywojennego mają 2 - 3 kondygnacje (gdzie 

ostatnia kondygnacja jest użytkowym poddaszem), natomiast te powstałe stosunkowo niedawno są 

3 - 4 kondygnacyjne. 

Jeśli chodzi o zabudowę usługową została ona skupiona w obrębie stacji kolejowej. W 

przeważającej części występuje w parterach budynków mieszkaniowych wielorodzinnych 

zlokalizowanych w pierzejach ważniejszych ulic oraz w jednopiętrowych pawilonach handlowo – 

usługowych. Dużo rzadziej usługi pojawiają się w obiektach wolnostojących. W granicach 

opracowania, na południowym – wschodzie znajduje się targowisko miejskie, główne miejsce 

zaopatrzenia lokalnych mieszkańców, czynne 6 dni w tygodniu. 

W strukturze zabudowy niemały mają też udział budynki gospodarcze i garażowe, występujące 

prawie na każdej posesji. 

Na terenie Śródmieścia Milanówka występuje kilka typów zabudowy charakterystycznych dla 

okresów w których powstawały, od końca XIX w do czasów współczesnych. W granicach obszaru 

poddanego analizie przeważają budynki o charakterze willi, typu zabudowy przeważającego w 

pierwszej fazie kształtowania się osiedla o charakterze letniska, do lat międzywojennych. 

Najbardziej reprezentacyjne wille powiązane z ogrodami występują na obrzeżach obszaru 

opracowania lub poza jego granicą. Mniej okazałe i w większości pozbawione ogrodu, pojawiają 

się przy ulicach: Kościelnej, Piasta, Krakowskiej, Warszawskiej, Piłsudskiego, Okólnej oraz 

Krzywej. Równolegle z willami powstawały budynki użyteczności publicznej. Do II Wojny 

Światowej w śródmieściu znajdował się m.in. kościół, stacja, klub z teatrem i kortami tenisowymi, 

kino. W części południowej, wzdłuż ulicy Warszawskiej można wyodrębnić obszar zabudowany 

kamienicami pochodzącymi z ostatnich lat przed II wojną światową, kiedy to Milanówek przybierał 

charakter miasteczka. Pojedynczo kamienice występują jeszcze przy ulicy: Kościuszki, 

Piłsudskiego i Krzywej. Pozostała zabudowa części centralnej Milanówka pochodzi z drugiej 

połowy XX wieku. Są to głównie budynki o charakterze współczesnym, które często nawiązują 

swoim stylem do starszej zabudowy sąsiadującej. W XX w. powstały również w Milanówku  

ważniejsze obiekty użyteczność publicznej takie jak Przychodnia Zdrowia czy Zespół Szkół oraz 

pawilony handlowo – usługowe zlokalizowane przy ulicy Przeskok i Dworcowej. Na przełomie XX 

i XXI wieku powstało kilka budynków mieszkaniowych wielorodzinnych typu osiedlowego przy 

ulicy Grudowskiej i Krzywej. Obecnie nie każdy budynek ma wyraźnie zachowaną pierwotną 
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formę, niektóre w wyniku przeprowadzonych remontów zatraciły swoją oryginalną postać. 

Szczegółowe omówienie typów zabudowy. Szczegółowe wyszczególnienie i  charakterystykę 

typów zabudowy podano w rozdziale 3.2. 

Budynki występujące w Śródmieściu Milanówka osiągają wysokość do czterech kondygnacji. 

Najwięcej jest obiektów dwukondygnacyjnych i jednokondygnacyjnych do których należą budynki 

jednorodzinne i usługowe. Zabudowę najwyższą, czterokondygnacyjną stanowią budynki 

wielorodzinne, których nie jest zbyt wiele.  

Przeważająca część budynków w Śródmieściu Milanówka jest utrzymana w dobrym i średnim 

stanie technicznym. Niemało jest budynków będących w złym stanie technicznym, występujących 

przeważnie w południowej części obszaru opracowania, przy ulicy Piłsudskiego i Krzywej. 

Pojedyncze dawne budynki są obecnie w stanie nienadającym się do użytkowania bez wcześniej 

przeprowadzonego generalnego remontu tak jak willa Zosinek przy ul. Piłsudskiego 12. 

 

 

W celu zobrazowania opisanych powyżej zależności załączono:  

1. Schemat przedstawiający liczba kondygnacji poszczególnych budynków 

2. Schemat przedstawiający stany techniczne poszczególnych budynków 
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1.3 Analiza walorów środowiska przyrodniczego 

 

Jak już wcześniej wspomniano głównym walorem przyrodniczo – krajobrazowym Milanówka jest 

zieleń o charakterze parkowo – leśnym. Jest to głównie zieleń towarzysząca zabudowie 

mieszkaniowej i usługowej, zieleń przyuliczna oraz liczne parki i skwery publiczne. Bardzo 

ważnym komponentem zieleni w Milanówku są cenne ogrody i parki towarzyszące budynkom 

zabytkowym. Na wielu działkach starych willi zachował się liczny starodrzew.  

Duża ilość zadrzewień towarzyszy zabudowie mieszkaniowej i usługowej oraz występuje na 

niezabudowanych działkach. Drzewostan w Milanówku jest bardzo zróżnicowany zarówno pod 

względem wiekowym, gdzie najstarsze drzewa mają ponad 80 lat, jak i  pod względem 

gatunkowym. W centralnej strefie Milanówka występuje bardzo duża ilość wartościowej zieleni 

wysokiej, w tym około 50 drzew wpisanych na listę pomników przyrody (wśród których dominują 

dęby i lipy). Szczegółowe zestawienie pomników przyrody podano w rozdziale 2.5. W wyniku 

przeprowadzonych wizji terenowych zostały wskazane jeszcze pojedyncze wartościowe drzewa, 

wyróżniające się swoim obwodem oraz wysokością. Istotną funkcję izolacyjno - krajobrazową 

pełnią również liczne szpalery drzew, zlokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz przy 

linii torów kolejowych.  

Szpalery drzew występują w ulicach: 

 Kościuszki 

 Piasta 

 Krakowskiej 

 Warszawskiej 

 Piłsudskiego  

Ponadto na szczególną uwagę zasługuje zabytkowa Aleja Lipowa wzdłuż ulicy Kościelnej  

Parki i skwery publiczne zlokalizowane przy skrzyżowaniach ulic oraz w pobliżu funkcji 

usługowych, stanowią w Milanówku ważny element układu przestrzeni publicznych. Są to 

zazwyczaj niewielkie grupy drzew i krzewów często w otoczeniu pomników historii. Cennym 

skupiskiem zieleni jest także zieleń w otoczeniu kościoła pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej, 

gdzie pomniki i kapliczki wkomponowane są w założenie parkowe. 

W sąsiedztwie stacji kolejowej, gdzie skupiona została zabudowa mieszkaniowo – usługowa oraz 

przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Krzywej koncentrują się tereny prawie pozbawione zieleni. 

Przy ulicy Piasta oraz przy skrzyżowaniu ulic Dębowej i Piłsudskiego znajdują się duże 

powierzchnie obszarów zieleni zaniedbanej, będące pozostałościami dawnych ogrodów 

towarzyszących willom. 
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1.4 Istniejący stan własności i władania terenami 

 

Obszar „Śródmieście” w Milanówku został przeanalizowany również pod kątem stanu 

własności i władania gruntami. Do podstawowych zagadnień występujących na omawianym 

obszarze zostały zaliczone duże zróżnicowanie form własności oraz form władania gruntów, 

nieujednolicony stan prawny nieruchomości pod drogami oraz rozdrobnienie działek 

ewidencyjnych. 

OMÓWIENIE FORMY WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W „ŚRÓDMIEŚCIU” 

MILANÓWKA 

Na omawianym obszarze występuje bardzo duże zróżnicowanie form własności.  

Dominują grunty należące do osób fizycznych (stanowiące blisko 57% całego obszaru 

opracowania). Drugą pod względem wielkości grupą są nieruchomości miasta Milanówek i zajmują 

powierzchnię ponad 20%. Około 7% powierzchni „Śródmieścia” Milanówka należy do powiatu 

Grodziskiego. Pozostałe formy własności zajmują niewielkie powierzchniowo tereny, co 

przedstawia poniższa tabela i wykres. W trakcie sporządzania niniejszej analizy nie uzyskano 

danych dot. 1,5% omawianego terenu (co stanowi ponad 3 000 m²) 

 

Poniżej przedstawiona tabela prezentuje występujące formy własności wraz z zajmowaną przez nie 

powierzchnią. 

 

FORMA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POWIERZCHNIA [m²] 

Własność Osoby Fizycznej 77 517 

Własność kilku Osób Fizycznych 55 700 

Własność Osoby Fizycznej i Podmiotu Gospodarczego 6 015 

Własność Osoby Fizycznej i Gminy Miasto Milanówek 321 

Własność Podmiotu Gospodarczego 8 901 

Własność Skarbu Państwa 7 615 

Własność Przedsiębiorstwa Państwowego 998 

Własność Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 817 

Własność Zarządu Dróg Powiatowych - Powiatu Grodziskiego 8 705 

Własność Powiatu Grodziskiego 17 395 

Własność Gminy Miasto Milanówek 51 327 

Własność Instytucji Wyznaniowych 5 469 

Brak danych o własności 3 130 
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Analizując dokładnie strukturę własności gruntów na obszarze śródmieścia Milanówka bardzo 

często spotyka się sytuacje, w których  poszczególne działki są własnością kilku osób fizycznych. 

Sytuacja ta dotyczy około 40% działek należących do osób prywatnych. Zdarza się również, że 

liczba współwłaścicieli dochodzi nawet do kilkudziesięciu, a ich udziały liczone są w częściach 

tysiącznych. Bardzo często występuje także sytuacja gdy część  udziału we własności posiada 

podmiot gospodarczy czy też Miasto Gmina Milanówek. Taki stan prawny nieruchomości może 

znacznie utrudniać jej właściwe zagospodarowanie. 
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ANALIZA FORM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W „ŚRÓDMIEŚCIU” MILANÓWKA 

 

W „Śródmieściu” Milanówka 17% gruntów jest we władaniu innej osoby fizycznej bądź osoby 

prawnej niż właściciel.  

Poniższa tabela prezentuje występujące na omawianym obszarze formy władania nieruchomościami 

oraz zajmowane przez nie powierzchnie. 

 

FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ POWIERZCHNIA [m²] 

Użytkowanie Wieczyste Osoby Fizycznej 1 109 

Użytkowanie Wieczyste Podmiotu Gospodarczego 2 565 

Użytkowanie Podmiotu Gospodarczego 738 

Użytkowanie Gminy Miasto Milanówek 4 187 

Użytkowanie Instytucji 12 121 

Zarząd Podmiotu Gospodarczego 1 000 

Zarząd Gminy Miasto Milanówek 3 894 

Zarząd Powiatu Grodziskiego 15 709 

 

 Niniejszy wykres przedstawia różne postaci władania. 

 

Objaśnienie: W przedstawionym wykresie 100% stanowią grunty będące we władaniu innych osób bądź jednostek niż 

właściciel, łączna ich powierzchnia wynosi 4 ha. 
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Najczęstszą formą władania, którą jest użytkowanie wieczyste zostało objętych 10% gruntów. 

Wśród jednostek posiadających nieruchomości w użytkowaniu dominują instytucje (29% co 

stanowi 1,2 ha), do których zaliczamy Parafię Rzymsko-Katolicką w Milanówku oraz Miejski 

Ośrodek Kultury. Niemało jest również nieruchomości użytkowanych przez gminę Miasto 

Milanówek. Kolejną postacią władania jest zarząd sprawowany generalnie nad działkami pod 

drogami. Najwięcej nieruchomości jest w zarządzie powiatu Grodziskiego, bo aż 38%. Stosunkowo 

mniej obszarów jest w zarządzie gminy Miasto Milanówek, tylko 10%. 

 

ANALIZA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW POD DROGAMI W „ŚRÓDMIEŚCIU” MILANÓWKA 

Na omawianym obszarze występuje problem nieujednoliconego stanu własności i władania 

gruntami pod drogami publicznymi. Ponad połowa nieruchomości pod drogami stanowi własność 

gminy Miasto Milanówek. Znaczny udział w strukturze własności dróg publicznych mają także 

grunty należące do osób fizycznych. Pozostała większość terenów pod drogami należą do powiatu 

Grodziskiego i Zarządu Dróg Powiatowych – Powiatu Grodziskiego. Najmniejszy udział w 

strukturze własności dróg bierze Skarb Państwa, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz 

podmioty gospodarcze. Grunty pod drogami publicznymi w jednej czwartej są w zarządzie powiatu 

grodziskiego. W znacznie mniejszym stopniu są w zarządzie gminy Miasto Milanówek. Łącznie 

około 30% terenów pod drogami w śródmieściu Milanówka jest oddanych we władanie jednostkom 

samorządowym, w tym gminie Milanówek i powiatowi Grodziskiemu. 

 

ANALIZA WIELKOŚĆ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W „ŚRÓDMIEŚCIU” MILANÓWKA 

Powierzchnie działek ewidencyjnych średnio wahają się w przedziale od 1000m² do 4000m². W 

strefie centralnej Milanówka występują także działki o powierzchni około 6000m², jednak nie jest 

ich aż tak bardzo wiele.  Największe rozdrobnienie w podziale ewidencyjnym można zauważyć w 

strefie ulicy Piłsudskiego, ulicy Przeskok oraz w rejonie skrzyżowania ulic Krakowskiej i 

Kościuszki.  
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1.5 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA MILANÓWKA Z 1998 ROKU,  

Utrzymano ochronę prawną zabytkowych budynków, zespołów zieleni i pomników przyrody. Nie zakłada 

się dogęszczania nową zabudową mieszkaniową. Postuluje się utrzymanie liczby ludności miasta na 

poziomie do 16.000. Wskazano na potrzebę budowy nowych obiektów użyteczności publicznej, 

szczególnie nowego Domu Kultury. 

OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE OPRACOWANIA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO,  

Na terenie „Śródmieście” w Milanówku obowiązuje obecnie jeden Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „KRAKOWSKA”  obejmujący obszar dz. nr ew. 24 w Obr. 05-15. Uchwała Nr 31/V/03 

Rady Miasta Milanówka z dnia 25.03.2003 r. 

Plan określił warunki rozbudowy budynku ul. Krakowska 11a, 11b. Funkcję nowej zabudowy określono jako 

wielorodzinna, utrzymano istniejącą linię zabudowy od strony ul. Krakowskiej. Maksymalną wysokość 

budynku określono na 12 m. w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej- zabytkowej kamienicy Krakowska 11 

„Dom Jankowskiego”. 

Poza w/w planem miejscowym na terenie „Śródmieście” w Milanówku nie obowiązuje obecnie żaden plan 

miejscowy, a zmiany zagospodarowania terenu następują w trybie wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 

WYDANE W OSTATNICH 3 LATACH DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I POZWOLENIA 

NA BUDOWĘ  

Ruch inwestycyjny w śródmieściu Milanówka ostatnich latach w porównaniu z innymi obszarami miejskimi 

aglomeracji warszawskiej można określić jako niewielki. Ma na to wpływ m.in. niewielka powierzchnia  

wolnych terenów inwestycyjnych, a także konieczność uzgodnień wszelkich inwestycji z konserwatorem 

zabytków oraz z ogrodnikiem miejskim.  

Znaczna część prowadzonych inwestycji polega na remoncie, przebudowie lub zmianie przeznaczenia 

obiektów istniejących, w tym zabytkowych. Powstały także nowe pawilony handlowe na terenie obecnego 

targowiska miejskiego. 
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Nr 

porządkowy 

Nr decyzji o 

warunkach 

zabudowy 

Nr pozwolenia 

na budowę 
Rodzaj inwestycji 

1 
90/07 

z dnia 04.05.2007r. 
 

Budowa garażu,  

ul. Piasta 21 

działka nr 30/1, obręb 05-15 

2 
96 / 07 

z dnia 24.05.2007r. 
1971/07 

Rozbudowa pawilonu handlowego,  

ul. Piłsudskiego – targowisko miejskie 

działka nr 133, obręb 06-03 

3  1437/07 

Remont budynku mieszkalno-usługowego, 

„Hale”, ul. Warszawska 25 

działka nr 70/1, obręb 06-03 

4  937/08 

Remont willi „Leontynówka”, 

ul. Krakowska 13 

działka nr 13, obręb 05-15 

5 
87 / 08 

z dnia 30.07.2008r. 
 

Zmiana sposobu użytkowania garażu na usługę 

serwisowania ogumienia 

6 
60 / 06 

z dnia 03.07.2006r. 

2186/08 

Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę 

budynku mieszkalnego z częścią usługową, 

ul. Krzywa 11 

działka nr 65/2, obręb 06-03 

139/09 

Zmiana decyzji nr 96223, przeniesionej decyzją 

nr 2186/08 i zatwierdzenie projektu 

budowlanego. 

ul. Krzywa 11 

działka nr 65/2, obręb 06-03 

7  660/09 

Przebudowa budynku dawnej końcowej stacji 

kolejowej EKD, 

działka nr 1/4, obręb 06-03 

8 
72/09  

z dnia 24.06.2009r. 
 

Zabudowa na  targowisku miejskim  

ul. Piłsudskiego 
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2.  ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ. 

2.1 Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

Obszary i obiekty wpisane pojedynczo do rejestru zabytków położone w obszarze „śródmieścia” 

Milanówka: 

 Willa „Leontynówka” („Ojcówek A”), ul. Krakowska 13, murowana, wzniesionej w roku 

1910, wraz z zielenią w granicach działki, nr rej.: 929 A decyzja z dn. 18.10.1978. Willa w 

stylu klasycyzującym, który można także określić jako eklektyczny z przewagą elementów 

barokowych  

 Kościół parafialny p.w. św. Jadwigi, ul. Kościuszki 41, wzniesiony w latach 1910-1912 wg 

proj. Tadeusza (?) Okunia, rozbudowany w latach 1946-50, nr rej.: 1188-A decyzja z dn. 

13.08.1981. Kościół w stylu neoromańskim. 

 Willa „Zosinek”, ul. Piłsudskiego 12, murowana, wzniesiona w roku 1910, wraz z zielenią 

w granicach posesji, nr rej.: 1193-A z dn. 20.08.1981. Willa w stylu eklektycznym. 

 Willa „Kaprys”, ul. Piłsudskiego 31. Budynek mieszkalny (d.pensjonat), murowany 

wzniesiony w roku 1896 wraz z najbliższym otoczeniem (dz. ew. nr 8/6  w obrębie 06-02), 

nr rej.: 1531-A decyzja z dn. 29.09.1992. 

Obszary i obiekty wpisane pojedynczo do rejestru zabytków położone w bezpośrednim sąsiedztwie 

obszaru opracowania: 

  Willa „Borówka” (zwana willą Hosera), ul. Kościelna 4/Królowej Jadwigi 1, murowana, 

wzniesiona w roku 1904 wg projektu Władysława Kozłowskiego i Pawła Nieniewskiego 

oraz budynek gospodarczy, wraz z zielenią w granicach posesji, nr rej.: 931 A decyzja z 

21.10.1978. Willa w stylu gotyku wiślano-bałtyckiego 

 Willa „Józefina”, ul. Piasta 13, murowana, wzniesiona w roku 1905, wraz z zielenią w 

granicach posesji,  nr rej.: 1191-A decyzja z 13.08.1981 r. Willa w stylu neorenesansowym.   

 

Teren „śródmieścia” leży w obrębie zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Milanówka (nr 

rej.: 1319 –A z dn. 8.01.1988) obejmującego obszar ograniczony ulicami: Królewską, Inżynierską, 

Podmiejską, Warszawską, Wiejską, Podleśną, T. Kościuszki, Północną, Daleką, Wojska Polskiego, 

Stawy, Krakowską, Brzozową, Dębową, Jesionową. W załączniku do wpisu wymieniono budynki o 

charakterze zabytkowym położone w obrębie zespołu, w tym w obszarze „śródmieścia”: 

- Dębowa: 1 „Greczynka”, 3 – nie istnieje. 

- Kościelna: 1„Narcyz” , 3 „Galeria Letnisko”. 

- Kościuszki: 32 centrala telefoniczna, 38, 41 kościół, 41 plebania, 42 „Modbolsal”. 

- Krakowska: 11, 13 „Leontynówka”. 

- Krzywa: 6, 10 „Józefinka”. 

- Okólna: 22 d. „Aniczyn” „Willa beztroski”. 
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- Piasta: 16 „Antonin” , 17  „Róża” – nie istnieje, 18 „Eljota?”. 

- Piłsudskiego: 12 „Zosinek”, 12a, 13 „Jastrzębówka”, 20  „Celina” „Kielmanówka” , 21 

„Jasin” , 22 „Marysin”, 24  „Lubień”, 26 „Cyganka” – nie istnieje, 28  „Lesiew” tzw. 

dom Inkielmana, 30 „Matulka” , 30a, 31 „Kaprys”, 33 „Sławka” tzw. dom Piekarskiego.  

- Warszawska: 21 „Janówka” tzw. dom Jana Kalksteina, 25, 28, 32 budynek stacyjny , 35, 

35a, 39b  „Kalina”  

oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania: 

- Dębowa 5 

- Grabowa 4 „Ostoja”  

- Grudowska: 12  „Perełka”,  

- Kościelna 5 „Irusia”,  

- Koscielna 4/Królowej Jadwigi 1  

- Kościuszki 45  „Wandzin”  

- Leśna: 9  „Marywil” , 11  

- Literacka: 3  „Wiola”, 7 „Mironówka”, 11 „Imielinek”  

- Piasta: 12 „Pilawin”, 13 „Józefinka”  

- Prosta: 18 „Nasza”  

2.2 Obiekty wyszczególnione w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ). 

Do GEZ na terenie „śródmieścia” Milanówka wpisano  

a) wszystkie budynki wpisane pojedynczo do w rejestru zabytków oraz wymienione w 

załączniku do decyzji nr rej.: 1319 –A z dn. 8.01.1988 dot. zespołu urbanistyczno – 

krajobrazowego miasta Milanówka 

b) następujące dodatkowe budynki: 

- Piłsudskiego 15 „Natalin”  

- Warszawska 34 „Lisówka”  

- Warszawska 38, 28a „Cristal” 

oraz w bezpośrednim sąsiedztwie opracowania: 

- Grudowska 7 „Zalesie”  

Gminna Ewidencja Zabytków, opracowana została dla Milanówka przez Regionalny Ośrodek 

Badań i Dokumentacji Zabytków na Mazowszu w 2008 r.. Autorkami głównymi są p.p. Ewa 

Popławska – Bukało i Małgorzata Laskowska – Adamowicz. 
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2.3. Ocena stopnia zachowania pierwotnej formy budynków zabytkowych. 

BUDYNKI ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM. 

Budynki, które nie były poddane remontom generalnym, lub remonty te przeprowadzano z dużą 

pieczołowitością zachowując wszystkie pierwotne materiał, formy i gabaryty 

BUDYNKI ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO. 

Budynki, które zostały wyremontowane bez znacznych przekształceń pierwotnej formy (zachowano 

gabaryty, spadki dachu, materiały), ale którym usunięto niektóre elementy takie jak werandy, część 

detali architektonicznych. W tej grupie sklasyfikowano także budynki, w których wymieniono 

część okien nie zachowując oryginalnych podziałów stolarki, dodano kraty w oknach, umieszczono 

współczesne szyldy i reklamy, itp.  

W grupie tej znalazły się także budynki poddane przebudowom już w okresie przedwojennym lub 

tuz po II Wojnie Światowej, jak Kościół p.w. Św. Jadwigi (Kościuszki 41) lub „Janówka” 

(Warszawska 21).  

Do grupy tej, z pewnymi wahaniami włączono także Kamienicę „Sławka” Piłsudskiego 33. 

Najwyższą (4-tą) kondygnację dobudowano, tak że czytelny pozostał pierwotny gabaryt budynku, a 

jednocześnie współczesna dobudowa nie kontrastuje w kolorystyce i stylistyce od pozostałej części 

budynku. 

BUDYNKI O NIECZYTELNEJ PIERWOTNEJ FORMIE. 

Budynki które zostały poddane bardzo istotnym przekształceniom, takim jak nadbudowa ze zmianą 

kształtu dachu, zmiana niewielkich budynków na dużo większe, usunięcie detalu 

architektonicznego świadczącego o cechach stylowych, wymiana większości okien na współczesne, 

bez zachowania dawnych podziałów stolarki. 

BUDYNKI W TRAKCIE REMONTU. 

Dla budynków obecnie poddanych remontom generalnym wstrzymano się z określaniem jak daleko 

ulegnie przekształceniom oryginalna forma.  

2.4 Obszary zainteresowania konserwatorskiego, nie wpisane do rejestru i GEZ. 

Teren posesji Piłsudskiego 29: dawna nieistniejąca już willa  „Natalówka”  i otaczający ogród 

znajdują się na będącej w posiadaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków liście obiektów 

parkowych posiadających obiekty historyczne. 
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2.5 Pomniki przyrody. 

Wyciąg z wykazu pomników przyrody na terenie Milanówka (stan na 05.03.2008r.). 
* Nr Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego/rok  dziennika 

Nr rejestru 

wg WKP 

lub Nr Dz. 

Urz. Woj. 

Mazow. * 

 

Adres 

 

Ilość 

sztuk 

 

Rodzaj pomnika 

 

Rodzaj i data dokumentu o objęciu 

ochroną prawną 

133 Kościelna 1 2 dęby szypułkowe Orzeczenie Nr 72 Prezydium 

Wojewódzkiej  Rady Narodowej w 

Warszawie z dnia 21.XI.1956 r. (Dz. Urz. 

PWRN w Warszawie Nr 10 z dnia 

28.12.1956 r., poz. 64) 

144 Kościuszki obok 

kościoła 

3 dęby szypułkowe Orzeczenie Wojewódzkiej  Rady 

Narodowej w Warszawie (Dz. Urz. WRN 

w Warszawie Nr 3 z dnia 20.05.1958r., 

poz. 15) 

169 Piłsudskiego 29 1 dąb szypułkowy, 6-

pniowy, 

obecnie ma 3 pnie 

Orzeczenie Wojewódzkiej  Rady 

Narodowej w Warszawie (Dz. Urz. WRN 

w Warszawie Nr 2 z dnia 16.01.1964r., 

poz. 18) 

358 Dębowa (przy 

wjeździe na 

wiadukt) 

1 dąb szypułkowy Orzeczenie Nr 204 z dnia 12.08. 1976 r. 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

(Dz. Urz. RN m. st. Warszawy Nr 19 z 

dnia 15.09.1976r., poz. 105) 

365 Piłsudskiego 33 1 dąb czerwony Orzeczenie Nr 211 z dnia 12.08.1975 r. 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

(Dz. Urz. RN m. st. Warszawy Nr 1 z dnia 

31.01.1977 r., poz. 6) 

371 Królowej 

Jadwigi 1 

Kościelna 4 

1 

1 

dąb szypułkowy 

tulipanowiec 

amerykański 

Orzeczenie Nr 217 z dnia 23.08.1976 r. 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

(Dz. Urz. RN m. st. Warszawy Nr 19 z 

dnia 15.09.1976r., poz. 105) 

372 Królowej 

Jadwigi 1 

1 lipa drobnolistna Orzeczenie Nr 218 z dnia 23.08.1976 r. 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

(Dz. Urz. RN m. st. Warszawy Nr 19 z 

dnia 15.09.1976r., poz. 105) 

374 Kościuszki 41 1 dąb szypułkowy Orzeczenie Nr 220 z dnia 23.08.1976 r. 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

(Dz. Urz. RN m. st. Warszawy Nr 19 z 

dnia 15.09.1976r., poz. 105) 

436 Literacka 7 3 dęby szypułkowe Orzeczenie Nr 282 z dnia 09.12.1976 r. 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

(Dz. Urz. RN m. st. Warszawy Nr 1 z dnia 

31.01.1977r., poz. 6) 

438 Dębowa 7 1 dąb szypułkowy Orzeczenie Nr 284 z dnia 13.12.1976 r. 
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Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

(Dz. Urz. RN m. st. Warszawy Nr 1 z dnia 

31.01.1977r., poz. 6) 

704 Piłsudskiego 12 3 dęby szypułkowe Orzeczenie Nr 550 z dnia 27.11.1978 r. 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

(Dz. Urz. RN m. st. Warszawy Nr 15 z 

dnia 26.12.1978r., poz. 81) 

8/96* Warszawska róg 

Piłsudskiego, w 

pobliżu 

ogrodzenia PKP 

1 dąb szypułkowy Rozporządzenie Wojewody 

Warszawskiego z dnia 29.02.1996 r. (Dz. 

Urz. Województwa Warszawskiego Nr 8, 

poz. 68) 

8/96* Piłsudskiego 30 1 lipa drobnolistna Rozporządzenie Wojewody 

Warszawskiego z dnia 29.02.1996 r. (Dz. 

Urz. Województwa Warszawskiego Nr 8, 

poz. 68) 

8/96* Warszawska 

(przy Straży 

Miejskiej) 

1 dąb szypułkowy Rozporządzenie Wojewody 

Warszawskiego z dnia 29.02.1996 r. (Dz. 

Urz. Województwa Warszawskiego Nr 8, 

poz. 68) 

8/96* Piłsudskiego róg 

Krzywej 

1 głaz narzutowy, 

gnejs 

Rozporządzenie Wojewody 

Warszawskiego z dnia 29.02.1996 r. (Dz. 

Urz. Województwa Warszawskiego Nr 8, 

poz. 68) 

300/04* ul. Kościelna 29szt. Aleja lipowa Uchwała  Nr 221/XX/04 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 23.11.2004 r. (Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego nr 300, 

poz. 8339) 
 

 

2.6. Rozporządzenie wojewody nr 3 z dnia 13 lutego 2007r. W sprawie 

warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu (dz.u. woj. Mazowieckiego nr 

42 z 14 lutego 2007 r.). 

Rozporządzenie wprowadziło na terenie Milanówka strefę ochrony urbanistycznej WOChK, która 

pokrywa się z granicami strefy ochrony konserwatorskiej historycznego rdzenia Milanówka i w 

związku z tym obejmuje także cały teren „śródmieścia”. 
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2.7. Uwarunkowania dziedzictwa kulturowego wynikające z opracowanych 

dokumentów miasta Milanówek 

Obowiązujące przez Urząd Miasta Milanówek i Wojewodę Mazowieckiego dokumenty są zgodne 

co do potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie „śródmieścia” Milanówka. 

Zaawansowane są prace nad dokumentacją zabytkowych obiektów, a także tworzone są stopniowo 

mechanizmy finansowania prac konserwatorskich i restauratorskich. 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA MILANÓWEK 2009 -2012. 

AUTORKA OPRACOWANIA MGR INŻ. ARCH. MARIA WOJTYSIAK WARSZAWA, 2008 r. 

W opracowaniu stwierdzono m.in., że: 

 należy stworzyć w Urzędzie Miasta Milanówek samodzielne stanowisko ds. ochrony 

zabytków w postaci gł. specjalisty ds. zabytków  

 należy stopniowo wpisać do rejestru cały zasób opisany w Gminnej Ewidencji Zabytków 

 należy uruchomić mechanizmy finansowe, pozwalających na dotowanie przez samorząd 

prac przy zabytkach 

 należy wykluczyć lokalizację jakichkolwiek obiektów i urządzeń uciążliwych lub mogących 

pogorszyć stan środowiska przyrodniczego, 

 na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie należy maksymalnie zaadaptować 

istniejącą zieleń wysoką, należy wykluczyć wprowadzanie nowych gatunków zieleni – 

obcych dla istniejących siedlisk. 

 zabudowa powinna mieć charakter ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej o charakterze 

pensjonatowym, 

 dla zapewnienia ekstensywności zabudowy, działki budowlane powinny być tu duże ok. 

2000 m2, z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej min. 70%, 

Podkreślono rolę planu zagospodarowania przestrzennego w określaniu zasad ładu przestrzennego. 

Autorka sugeruje, że „w znacznej części przypadków, zły stan zachowania jest równoznaczny z 

faktem iż obiekt zachował w zakresie bryły i elewacji oryginalny wygląd”, a także że „przy 

modernizacjach, zamiast zupełnie nowoczesnych rozbudów, z wyrazistym zachowaniem i 

wyodrębnieniem partii oryginalnej, pseudostylizacje, całkowicie mylące. Zabiegi takie stwarzają 

fałszywe wrażenie, zniekształcając unikalny, oryginalny charakter architektury zabytkowej w 

miejscu, gdzie projektowali najlepsi architekci minionej epoki i gdzie powstały znakomite 

przykłady poszukiwania narodowego stylu architektonicznego tamtych czasów.” 

UCHWAŁA RADY MIASTA MILANÓWKA W SPRAWIE: OKREŚLENIA ZASAD 

UDZIELANIA DOTACJI NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, 

RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO 

REJESTRU ZABYTKÓW (NR 217/XXI/08 Z DNIA 27 LISTOPADA 2008 R.) 

Uchwała określa m.in.: warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; tryb 



ROZPOZNANIE WARTOŚCI KULTUROWYCH TERENU „ŚRÓDMIEŚCIE” W MILANÓWKU  
WRAZ Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI DO PLANU MIEJSCOWEGO      
 

 

30 

postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji; zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji; 

sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach. 

UCHWAŁA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W MILANÓWKU W SPRAWIE PODJĘCIA 

NADZWYCZAJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH ZABEZPIECZYĆ MIASTO PRZED 

POSTĘPUJĄCĄ DEGRADACJĄ ŚRODOWISKA ORAZ ZABYTKÓW KULTURY (NR 

25/VI/89 Z DNIA 10 LIPCA 1989 R.) 

Uchwała wydana w oparciu o decyzję  Konserwatora Zabytków ustanawiającą Zespół 

urbanistyczno – krajobrazowy miasta Milanówek wprowadziła m.in.następujące zakazy: 

 wprowadzania nowych bloków mieszkalnych wielorodzinnych, 

 budowania zakładów i warsztatów oraz zakładania placów do garażowania pojazdów i 

składowania opakowań materiałów, 

 budowania domów o większej liczbie kondygnacji niż 2,5, 

 projektowania, zatwierdzania i budowania domów rażąco odbiegających charakterem od 

istniejącej zabytkowej architektury. 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA MILANÓWKA NA LATA 2004 – 

2020 (MILANÓWEK, 2005). 

Podstawowym wyznacznikiem przyszłego wizerunku miasta ma być „...nadrzędna rola 

wyjątkowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego Milanówka, które są wartościami 

nadrzędnymi, podporządkowującymi sobie inne funkcje. Dbałość o środowisko realizowana będzie 

poprzez restrykcyjną ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych, rozwój infrastruktury 

technicznej (...) oraz poprzez wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i przyjezdnych.”  

Dążyć się będzie m.in. do: 

 dbałości o estetykę miasta, harmonię zabudowy, dostosowanie nowej zabudowy do już 

istniejącej, typu willa, dom wolnostojący (styl, wielkość, rodzaj) i do otaczającej ją zieleni, 

 zachowania historycznego układu urbanistycznego miasta, ochrony obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków oraz pozyskiwania funduszy pomocowych na ich renowację, 

 utrzymania leśno-parkowego charakteru miasta oraz utrzymania wyznaczonych przepisami 

wielkości działek, 

 nie wprowadzania do centrum miasta ruchu tranzytowego, 

 promocji gminy pod kątem jej walorów krajobrazowo-przyrodniczych. 
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3.  ANALIZY WARTOŚCI KULTUROWYCH. 

3.1 Historia kształtowania się układu osadniczego i lokalnej tradycji 

CZASY STAROŻYTNE OD II W. PRZED CHRYSTUSEM  

Na terenie obecnego miasta Milanówek w okresie wpływów rzymskich znajdowało się olbrzymie 

centrum metalurgiczne.  Prawdopodobnie nad rzeką Rokitnicą znajdowała się najstarsza i 

największa osada hutnicza w barbarzyńskiej Europie. Pozyskiwane tu żelazo przekuwano na 

miecze, które przyczyniły się m.in. do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Stanowiska archeologiczne 

dokumentujące produkcję żelaza na masową skalę, zlokalizowane są jednak poza terenem 

„śródmieścia”. 

CZASY NOWOŻYTNE DO XIX WIEKU:  

Istnienie osady Milanów lub Milanowo w parafii  Żuków w sąsiedztwie miasta Grodziska 

Mazowieckiego na Mazowszu jest udokumentowane na mapach i w dokumentach od XV wieku. 

Położenie w rejonie Warszawy zyskującej na znaczeniu jako stolica Mazowsza, a później Państwa 

Polskiego stało się głównym czynnikiem rozwoju Milanówka. W XIX wieku Dwór i folwark 

Milanówek, położony na północ od dzisiejszego „śródmieścia”, był posiadaniu rodziny Lasockich.  

Majątki Milanówek i Czubin pokrywały w większości lasy mieszane, pozostałość puszczy 

Jaktorowskiej. Dominowały sosny i dęby, wiele z nich zachowało się do dnia dzisiejszego. W 1845 

roku grunty majątków Milanówek i Czubin (tereny obecnego śródmieścia Milanówka) przecięły 

tory Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
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Mapa niemiecka opracowana w 1914 r. na podstawie map rosyjskich z II połowu XIX wieku. 

Milanówek widoczny jako teren leśny 

źródło: MILANÓWEK 1899-1939, Zofia Żuławska, Milanówek TMM 1999 r., il. I 

Na mapie czerwonym kołem oznaczono rejon opracowania 
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POCZĄTEK XX WIEKU:  

Do I wojny światowej władze carskie zakazywały zabudowy trwałej w strefie fortyfikacji 

obejmujących obszar w pasie o szerokości do ok. 10 km wokół intensywnie rozwijającej się 

metropolii. Blokowanie inwestowania w strefie bezpośrednio przyległej do Warszawy powodowało 

wzrost atrakcyjności miejscowości położonych poza pasem fortyfikacji. Na szybki rozwój Letniska-

Milanówek, położonego w odległości 25 km od Warszawy, wpłynęła przede wszystkim możliwość 

szybkiego dojazdu koleją (45 minut). Atrakcyjność podnosiły kompleksy leśne i stosunkowo niski 

koszt działek. Na stałe osiedlali się w Milanówku przemysłowcy, prawnicy, urzędnicy, aktorzy, 

śpiewacy, artyści plastycy, dziennikarze.  

To właśnie w pierwszej fazie budowy letniska na terenie śródmieścia Milanówka powstały 

najwspanialsze wille rezydencje reprezentujące różne style architektoniczne m.in.:, 

neorenesansowym, klasycyzującym, a także w stylu dworkowym, nawiązującym do architektury 

polskiego dworu szlacheckiego, zakopiańskim itp. Kościół zbudowano w stylu  neoromańskim, a 

budynki użyteczności publicznej charakteryzują się „lekkością”, stylem typowym dla miejscowości 

letniskowych i uzdrowiskowych 

Autorzy planów pierwszych parcelacji nie mieli prawdopodobnie świadomości, że projektują 

strukturę przestrzenną, na której pojawi się po kilku latach śródmieście miasta. W planie podziału 

majątku Milanówek z 1899 roku  wszystkie wydzielone parcele miały podobne parametry. W planie 

brak centrum kompozycji, nie była uwzględniona lokalizacja budynków użyteczności publicznej, 

uwzględniono jedynie teren pod stację kolejową. Pozostałe budynki takie jak kościół i teatr zajęły 

parcele pierwotnie przeznaczone pod jedną z willi. Dlatego w planie z 1899 roku brak rozwiązań 

takich jak np. place, skwery, aleje na osi kościoła lub innych reprezentacyjnych obiektów. Obiekty 

użyteczności publicznej poszukiwały (i nadal poszukują) swoich docelowych lokalizacji.  

W planie podziału Czubina z 1911 roku dostrzegamy już próbę krystalizacji układu przestrzennego, 

być może związaną z przenikaniem do Polski idei miast-ogrodów tworzonych w zachodniej europie 

na podstawie teorii Ebenezera Howarda. Po południowej stacji kolejowej wydzielono mniejsze 

działki wzdłuż półkolistej alei, tzw. Rynku,  wytyczone ulice Grudowska i Krzywa podkreślają 

centrum kompozycji układu w rejonie stacji.  

 

1899 r.  Utworzenie przez właściciela majątku Milanówek, Michała Lasockiego spółki, która 

dokonała podziału folwarku milanowskiego na działki letniskowe. Obszar objęty 

pierwszą parcelacją objął m.in. obszar obecnego „śródmieścia” na północny-zachód 

od linii wyznaczonej przez obecne ulice Dębową i Wspólną. Pierwotna powierzchnia 

większości działek wynosiła ok. 6000 m
2
. (najczęściej 60-70 m szerokości frontu i  

ok.80 m głębokości parceli). 
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Plan pierwszego podziału części majątku Milanówek zwanego ”Wille Milanówek-Las” 

źródło: ALBUM FOTOGRAFICZNY LETNISKO-MILANÓWEK 1899-1951, CZĘŚC I, TMM 2007 r. il.42 

Na mapie czerwonym kołem oznaczono rejon opracowania  
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1.05.1901 r. Utworzenie przystanku kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.  

1908 r. Utworzenie Milanowskiego Towarzystwa Leczniczego z siedzibą na terenie parceli 

Kościelna 3 ofiarowanej przez M. Lasockiego.  

1911 r. Parcelacja Majątku Czubin, powstały ulice i działki budowlane obecnej południowo- 

wschodniej części „śródmieścia”. Podziału dokonano na parcele o wielkości ok. 3000 

m
2
. (najczęściej 40-50 m szerokości frontu i  60-70 m głębokości parceli). 

  W willi „Kaprys” Piłsudskiego 31 mieszkał i pracował Bolesław Prus. 

1907-1912  Budowa kaplicy-kościoła pw. św. Jadwigi (na pamiątkę Jadwigi Lasockiej, żony 

głównego fundatora i ofiarodawcy parceli -  M. Lasockiego). Kaplica  w  stylu 

neoromańskim, do 1928 roku przynależała do parafii Żuków. 

1909-1912 r. Władysław Zalewski pracował nad budową samolotu dwupłatowego w „Teatrze 

Letnim” Kościelna 3 

1913 r. Wystawa zorganizowana na terenie „Osady Rozrywka”  Kościelna 3 staraniem 

Grodziskiego Towarzystwa Rolniczego  

LATA 1914-1918:  

W latach I wojny światowej Milanówek przechodził wielokrotnie z rąk rosyjskich do niemieckich i 

odwrotnie, zburzono wiele domów w celu kopania okopów (wszystkie raczej poza obszarem 

śródmieścia).  

12.10 1914  utworzono Komitet Obywatelski zajmujący się zaopatrzeniem w artykuły 

żywnościowe, opieką nad rodzinami powołanych do wojska, zapewniający 

bezpieczeństwo mieszkańcom, przeciwdziałający spekulacji. W październiku 1914 

opiekowano się rannymi żołnierzami rosyjskimi m.in. w budynku Teatru Letniego 

(Kościelna 3).  

1915  Przed wejściem wojsk niemieckich w roku wiele rodzin ewakuowano do Rosji. 

LATA 1918-1939:  

Wydarzenie wojenne stały się impulsem do dalszego instytucjonalizowania życia publicznego i 

organizowania struktur samorządowych. W sprzyjających warunkach odradzającej się 

państwowości polskiej po I wojnie światowej, umożliwiło to wyodrębnienie się administracyjne 

Milanówka. W bezpośrednim sąsiedztwie powstały bliźniacze ośrodki  o charakterze miast-

ogrodów zabudową willową na dużych działkach, często leśnych: Podkowa Leśna i Brwinów. 

Rozwijało się także najstarsze w rejonie miasto Grodzisk Mazowiecki.  Istnienie intensywnie 

rozwijających się miejscowości o odrębnych charakterach nie osłabiało ich atrakcyjności, a wręcz 

przeciwnie umożliwiało wspólne inwestycje, w tym przede wszystkim budowę Elektrycznej Kolei 

Dojazdowej i elektryfikację linii kolejowej do Warszawy. Moda na zamieszkanie w ośrodku o 

charakterze miejskim w otoczeniu zieleni  zbiegła się w czasie z przenikaniem do Polski idei  

miasta-ogrodu opracowanej na przełomie wieków przez Ebenezera Howarda i owocującej 

powstawaniem tego typu ośrodków satelitarnych wokół metropolii europejskich, przede wszystkim 

Londynu. 
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W latach międzywojennych teren wokół stacji PKP w Milanówku przekształcił się w śródmieście 

ośrodka o charakterze miejskim. Powstała gmina, parafia, Towarzystwo Lecznicze, od początku 

istniały silne więzi sąsiedzkie. Szczególnie te więzi pozwoliły nie zagasić aktywności w czasie 

okupacji, organizować grupy bojowe, tajne nauczanie. Nadanie praw miejskich dopiero po II 

wojnie światowej było już tylko formalnym usankcjonowaniem „miejskości”, która zaistniała w 

Milanówku już przed wojną. 

14.08.1919 r. Wyodrębnienie Letniska-Milanówek jako oddzielnej jednostki administracyjnej. 

Wójtem został wybrany Apoloniusz Csáky, cieszący się wielkim poważaniem 

prawnik. Siedzibą gminy do 1934 roku był budynek Bolesława Jankowskiego przy 

linii Krakowskiej (obecnie Krakowska 11) w bezpośrednim sąsiedztwie stacji 

kolejowej. 

przed 1921 Willa „Zosin” - Krakowska 6 (posesja w bliskim sąsiedztwie z granicą opracowania 

MPZP „śródmieście”) została wynajęta gimnazjum żeńskiemu. Prawdopodobnie 

przez pewien czas do I wojny światowej funkcjonowała tam również prywatna 

szkoła podstawowa. 

1924 r. Rozpoczęcie działalności Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w 

suterenach willi „Józefina” - Piasta 13 (posesja w bliskim sąsiedztwie z granicą 

opracowania MPZP „śródmieście”)  oraz w obecnej siedzibie w zachodniej części 

miasta 

1924 r. Rozpoczęcie działalności urzędu pocztowego, także  w domu Bolesława 

Jankowskiego przy linii Krakowskiej. 

1925 r. Elektryfikacja Letniska Milanówek. 

1927 r. Przeniesienie poczty do budynku Dębowa 5 (posesja sąsiadująca z granicą 

opracowania MPZP „śródmieście”). 

1927-1929 Budynek Dworska 38 (obecnie Piłsudskiego 38) mieścił niektóre klasy Szkoły 

Podstawowej nr 1. 

24.06.1928 r. Erygowanie parafii pod wezwaniem św. Jadwigi. 

1928 r. Rozpoczęcie działalności posterunku Policji, przy urzędzie gminy (obecnie 

Krakowska 11). 

1932 r. Otworzenie kina „Oaza” przy domu „Sławka” Piłsudskiego 33. 

1934 r. Przeniesienie biura Gminy i Rady Letniska Milanówek do willi „Wandzin”, obecnie 

Kościuszki 45 (posesja sąsiadująca z granicą opracowania MPZP „śródmieście”). 

Uruchomienie oddziału Komunalnej Kasy Oszczędności w willi „Jasin” Piłsudskiego 

21, 

1936r. Doprowadzenie do Milanówka odgałęzienia powstałej w 1927 roku kolejki EKD 

łączącej Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim. Stacja końcowa do roku 1972 

znajdowała się w sąsiedztwie stacji PKP przy ulicy Warszawskiej 36. 

1936/37 r. Przebudowa stacji PKP związana z elektryfikacją linii kolejowej. 
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1937 r.  Zakup placu przy ulicy Piasta 14 pod budowę szkoły. Budowy nie rozpoczęto przed 

II wojną światową.   

1936-1938 Budowa automatycznej stacji telefonicznej. 

4.06.1939 Otwarcie ogródka jordanowskiego naprzeciwko kościoła (prawdopodobnie obecny 

plac Starzyńskiego). 

1939 Liczba ludności Milanówka osiągnęła poziom ok. 6-7 tys. osób 

 

 

„Plan Letniska Milanówek” z początku lat 20 tych XX wieku  z nazwami zwyczajowymi parceli 

- fragment obejmujący teren opracowania planu miejscowego „Śródmieście” w  Milanówku. 
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Plan osiedla „Letnisko Milanówek” z 1932 roku. 

źródło: ALBUM FOTOGRAFICZNY LETNISKO-MILANÓWEK 1899-1951, CZĘŚC I, TMM 2007 r. il.65 

Na mapie czerwonym kołem oznaczono rejon opracowania  
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MAPA TAKTYCZNA WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO, 1934 r.,  

Opracowanie Centrum Kartografii, Warszawa  2007r.  

Na mapie czerwonym kołem oznaczono rejon opracowania  

 

LATA 1939-1945:  

Wybuch wojny w 1939 r. przerwał intensywny rozwój. II wojna światowa to w Milanówku okres 

szczególnie ożywionej działalności konspiracyjnej, prowadzonej głównie przez Armię Krajową. W 

Milanówku działały oddziały specjalne dywersji i sabotażu, systematycznie odbywało się tajne 

nauczanie. W wyniku napływu uciekinierów z Warszawy w 1944 r. liczba mieszkańców wzrosła do 

ok.30.000. Przez kilka miesięcy działały tu ewakuowane szpitale warszawskie. Miejscowa ludność 

objęła opieką tysiące rannych, chorych i dzieci. Po upadku Powstania Warszawskiego w 1944 r. 

przez krótki okres czasu Milanówek stał się nieformalną polityczną stolicą Polski. Tu znalazła 

schronienie znaczna część władz Polski Podziemnej. W prywatnych willach odbywały się ważne 

narady przedstawicieli różnych orientacji politycznych. Bywał w  Milanówku nowy Komendat AK, 

gen. Leopold Okulicki. Do stycznia 1945 r Milanówek był siedzibą sztabu i dowództwa Obszaru 

Warszawskiego AK. Wkrótce po wkroczeniu wojsk sowieckich do Milanówka w szeregach 

żołnierzy AK rozpoczęły się masowe aresztowania, przeprowadzone przez placówki NKWD i UB.  
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1.11.1941 W oficynie budynku Dębowa 5 było się zaprzysiężenie nowo zwerbowanych 

żołnierzy 7-osobowej sekcji Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). 

Wrzesień 1939 W willi ”Perełka” Grudowska 12 (w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 

opracowania MPZP Śródmieście) utworzono punkt sanitarny, z czego korzystali 

żołnierze polscy w czasie przemarszu przez Milanówek w dniach 8, 10 i 11 września. 

  Na plebani (Kościuszki 41) znajdował się szpital polowy 

Październik 1939 W Domu Jana Kalksteina Warszawska 21 „Janówka” odbyła się uroczystość 

złożenia przysięgi rozpoczynająca działalność konspiracyjną harcerstwa żeńskiego.  

1939-1945 r. Willa „Róża”  Piasta 17 była ośrodkiem lewicy politycznej, skupiającym dawnych 

działaczy PPS i KPP.   

1942-1944 r. W willi „Mironówka” Literacka 7 (w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 

opracowania MPZP Śródmieście) prowadzono konspiracyjną produkcję piorunianu 

rteci, detonatora do produkcji spłonek do granatów. 

29.07.1944 r.  Próba odbicia kpt./mjr. Alojzego Mizery. Polegli kpt. Zygmunt Dąbrowski ps. 

„Bohdan” i ppor. Jerzy Kowalski ps. „Oskar” przy ul.Krakowskiej. 

koniec 1944 W willi ”Perełka” Grudowska 12 (w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania 

MPZP Śródmieście) powstał szpital dla ok. 100 rannych przewiezionych z 

Warszawy i obozu pruszkowskiego. Szpital czynny był do lutego 1945 roku.  

 W teatrze letnim (Kościelna 3) organizowano patriotyczne  koncerty, z których 

dochód przeznaczano dla leczących się w szpitalach warszawiaków. 

9.IX.1944 - 17.X.1945 r.  W budynku plebani (Kościuszki 41) przechowywana była tu urna z 

sercem F. Chopina, przeniesiona z warszawskiego kościoła św. Krzyża. Po wybuchu 

Powstania miała tu swoją siedzibę Kuria Metropolitalna Warszawska i Sąd 

Arcybiskupi 

1944-1945 W budynku stacyjnym EKD znajdował się punkt przyjmowania rannych 

przywożonych z Warszawy i obozu w Pruszkowie. Rannych przenoszono do 

pobliskiego kina „Oaza”, Te i nie istniejącej już Sali restauracja Dyniewicza 

Krakowska 11. 

Teatr letni Kościelna 3 i korytarze domu Piekarskiego „Sławka” Piłsudskiego 33 

służyły za przejściowe miejsce schronienia dla uciekinierów z Warszawy i obozu w 

Pruszkowie. W przyległym do budynku kinie „Oaza” utworzono przejściowy szpital. 

Uchodźcy przebywali także w willi ”Borówka” Królowej Jadwigi 5 (w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru opracowania MPZP Śródmieście) 

W willi „Nasza” Prosta 18 (w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania MPZP 

Śródmieście)po Powstaniu Warszawskim odbywało się wiele ważnych posiedzeń 

przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.  

marzec 1945 r. Kierownictwo Polski Podziemnej podjęło w ostateczną decyzję ujawnienia się przed 

władzami sowieckimi, prawdopodobnie w willi „Nasza” Prosta 18 (w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszaru opracowania MPZP Śródmieście). 
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LATA 1945-1989:  

Okres PRL-u, od II Wojny Światowej do pełnego odzyskania niepodległości pod koniec XX wieku 

zaburzył harmonijny proces rozwoju miasta-ogrodu.  Pojawiły się w śródmieściu Milanówka, 

szczególnie w części południowej, budynki nie wpisujące się w otaczający krajobraz przyrodniczy i 

kulturowy. Realizacja magistrali kolejowej spowodowała rozcięcie śródmieścia Milanówka na dwie 

części, bez zapewnienia  wystarczającej ilości powiązań pieszych i rowerowych. Pozytywnym 

efektem budowy obwodnicy śródmieścia (wiadukt Smoleńskiego) stało się odciążenie z ruchu 

kołowego centralnego miejsca miasta – rejonu skrzyżowania ulic Piłsudskiego  z Krakowską i 

Warszawską.  Wraz z zamknięciem przejazdu kolejowego na trasie głównego ciągu 

komunikacyjnego miasta (ulice Piłsudskiego i Kościuszki) usunięto także możliwość przejścia 

pieszego i przejazdu rowerem wzdłuż głównej osi rozwoju miasta. 

Milanówek  jako miasto satelitarne Warszawy od lat 60-tych XX wieku zostało objęte planami tzw.  

Warszawskiego Zespołu Miejskiego. Prace badawcze dotyczące satelitarnych miast-ogrodów 

prowadził m.in. Instytut Urbanistyki i Architektury. W 1965 roku zostało wydana praca Jana 

Smogorzewskiego „Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna jako podmiejskie osiedla – satelity 

Warszawy. Przez cały powojenny okres świadomi wartości miasta milanowianie walczyli o 

zachowanie jego dawnego charakteru. Uzyskano m.in. wpisanie do rejestru pomników przyrody 

ponad 200-letnich dębów oraz objęcie ochroną konserwatorską ok. 200 budynków. Najstarsze 

części miasta otrzymały status zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego.  

Liczba ludności w okresie od 1946 roku do 1955 roku wzrosła z ok. 8.000 do ok. 14.000 i od tego 

czasu utrzymywała się na poziomie 14-15 tys. mieszkańców. 

12.08.1945 r. Otwarcie pierwszej powojennej wystawy prac artystów plastyków w willi „Matulka” 

Piłsudskiego 30 

czerwiec 1947  Regionalna Wystawa Gospodarcza zorganizowana na terenie przyległym do 

Teatru Letniego Kościelna 3. 

1947-49  Przebudowa kościoła pw. św. Jadwigi wg projektu Stanisława Leszczyńskiego 

8.11.1950 r. Nadanie praw miejskich Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, które weszło w 

życie 1.01.1951. Siedzibą władz samorządowych od 1948 roku jest willa „Wandzin” 

obecnie Kościuszki 45 (posesja sąsiadująca z granicą opracowania MPZP 

„śródmieście”). 

1953 r. Rozpoczęcie budowy domu kultury przy ulicy Piasta 14. Budowę przerwano w 1956 

z powodu braku funduszy. Dzięki staraniom aktywnych działaczy Milanówka 

nastąpiło przekazanie placu z postawionymi już murami pod budowę Liceum 

Ogólnokształcącego.  

1958 r. Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi, w ciągu ulicy Smoleńskiego.  

8.01.1961 r. Przekazanie do użytku Gmachu Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Piasta 14.  

1961 r. Rozpoczęcie działalności oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w zabytkowym budynku „Osady Rozrywka” Kościelna 3 
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1967 r.  Rozpoczęcie działalności ogniska TKKF Morwa na terenie Teatru Letniego 

Kościelna 3  

1972 r. Przesunięcie końcowego przystanku kolejki na ul. Grudowską przy skrzyżowaniu z 

ul. Warszawską. 

1977 r. Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Piasta 14 zostało przemianowane na Zespół 

Szkół włączając do swojej struktury organizacyjnej Technikum Ogrodnicze.  

1977 r. Powstanie Miejskiego Ośrodka Kultury w danym Teatrze Letnim przy ulicy 

Kościelnej 3 

4.04.1984 r. Przeniesienie Przychodni Zdrowia do nowej siedziby przy ulicy Piasta 30 

1945-1990 W willi „Matulka” Piłsudskiego 30 znajdowały się Komitet Miejski PZPR i 

Biblioteka Miejska 

1985 r. Odsłonięcie Pomnika Bohaterów upamiętniającego walkę  Polaków o niepodległość 

na różnych frontach i martyrologie narodu polskiego na Placu Starzyńskiego 

8.01.1988 r. Wpisanie zespołu Urbanistyczno-Krajobrazowego miasta, obejmującego całe 

śródmieście, do rejestru zabytków 

PO ROKU 1989:  

Po 1989 r. odradza się autentyczna samorządność. Rozpoczyna się nowy etap rozwoju miasta. 

Tworzą się pierwsze prywatne szkoły podstawowa i średnia, Miejski Ośrodek Kultury i organizacje 

regionalne rozwijają szeroką działalność kulturalną aktywizując lokalne środowiska. Na szczególną 

uwagę zasługują obchody 100-lecia Milanówka, ukazują się książki o mieście w jęz. polskim, 

następuje szeroka promocja miasta w polskich mediach.  

1989-1990 r.  Powstanie jednego z pierwszych w Polsce Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, 

mającego początkowo swoją siedzibę w willi „Pilawin” przy ulicy Piasta 12 (w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania MPZP Śródmieście) 

1990-94  W willi „Matulka” Piłsudskiego 30 obradowała Rada Miasta  

1991 r. Utworzenie pierwszej w Polsce Straży Miejskiej, obecna siedziba  w dawnym 

budynku stacyjnym Warszawska 32 

1994 r. Powstanie Towarzystwa Miłośników Milanówka. 

Przeniesienie poczty do willi „Matulka” Piłsudskiego 30 

2003 r.   Odsłonięcie pomnika pamięci druha Wacława Wdowiaka  i nadanie jego imienia 

skwerowi u zbiegu ulic Kościuszki i Krakowskiej. 

2004 r. Rada Miasta podejmuje uchwałę nadającą Milanówkowi status miasta-ogrodu 

2004 r. Oddanie do użytku nowego komisariatu Policji przy ulicy Literackiej 13 (w 

bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania MPZP Śródmieście) 

2005/2006 r. Powstanie Muzeum Milanówka  w jednym z pomieszczeń willi „Matulka”  

Piłsudskiego 30 



ROZPOZNANIE WARTOŚCI KULTUROWYCH TERENU „ŚRÓDMIEŚCIE” W MILANÓWKU  
WRAZ Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI DO PLANU MIEJSCOWEGO      
 

 

43 

Otwarcie Miejskiego Centrum Informacji w dawnym budynku stacyjnym 

Warszawska 32 

2007 r. Zakup przez miasto 2 budynków przy ulicy Spacerowej  w celu przeniesienia poza 

obszar śródmieścia siedziby Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury 

2009 r. Stworzenie szlaku śladami II Wojny Światowej – Milanówek „Mały Londyn”. 
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3.2. Rozpoznanie typów zabudowy dokumentujących poszczególne fazy 

kształtowania się śródmieścia miasta-ogrodu. 

TYPY ZABUDOWY HISTORYCZNEJ POWSTAŁEJ DO II WOJNY ŚWIATOWEJ: 

Budynki powstałe na terenie opracowania przed II wojną światową można pogrupować w parę 

typów zabudowy.  

W Milanówku słowo „willa” figuruje przy nazwie własnej większości budynków historycznych. 

Willami nazywane są zarówno budynki typowo willowe jak i typowe kamienice o charakterze 

małomiasteczkowym stojące w pierzei ulicy jak i niewielkie domy podmiejskie. Miały na to wpływ 

wiele czynników takich jak: nazwanie podzielonego w 1899 majątku „Wille Milanówek-las”, duża 

powierzchnia większości parceli, istnienie lasu na danej działce budowlanej lub działce sąsiedniej i 

w terenie ulicy, dające wrażenie „położenia w zieleni”. Przyjęło się uważać  że Willa to także 

budynek posiadający nazwę własną, „nie anonimowy” i często ten właśnie czynnik decydował, że 

typowe kamienice czynszowe po nadaniu im nazw własnych zaczynano nazywać „willami”. 

W niniejszym opracowaniu nazwy „wille” nie przyporządkowano do wszystkich budynków. Za 

kryteria decydujące o zakwalifikowaniu budynku do grupy „willi” uznano: formę wolnostojącą 

budynku, połączenie kompozycyjne budynku z ogrodem (patrz: Encyklopedia architektury Pevsner, 

Fleming, Honour).  

Wyróżniono następujące typy willi: 

– Willa reprezentacyjna, dawna rezydencja podmiejska, z okresu przed 1899 r. 

– Willa reprezentacyjna, z okresu 1900-1912 

– Willa, o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918 

– Willa o charakterze małomiasteczkowym, z okresu 1919-1939 

Osobno zakwalifikowano mniejsze domy o prostej architekturze: 

– Dom podmiejski 

– Dom małomiasteczkowy w zabudowie zwartej 

– Budynek gospodarczy 

Budynki wielorodzinne tworzące zwartą pierzeję ulicy, szczególnie budynki z parterem usługowym 

określono jako: 

– Kamienica małomiasteczkowa, z okresu 1919-1939 

– Kamienica o charakterze pensjonatu, z okresu 1910-1919 

Wyodrębniono także następujące typy budynków niemieszkalnych: 

– Budynek użyteczności publicznej, kościół  z początku XX wieku przebudowany w połowie 

XX wieku. 

– Budynek użyteczności publicznej, z okresu do ok. 1920 roku. 

– Budynek użyteczności publicznej, z lat 30-tych XX wieku.  

– Budynek usługowy o charakterze małomiasteczkowym. 
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Poniżej zamieszczono szczegółowe omówienie cech  charakteryzujących poszczególne typy 

zabudowy: 

 Willa reprezentacyjna, dawna rezydencja podmiejska, z okresu przed 1899 r. 

Willa Kaprys (Piłsudskiego 31), przy dawnej drodze prowadzącej do dworu Milanówek od 

traktu Warszawa-Grodzisk 

Cechy charakterystyczne: 

– 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym i szczytem.  

– Styl dworkowy.  

– Skromny detal architektoniczny elewacji, gzymsy. 

– Osiowość bryły. 

– Willa i otaczający ją ogród stanowią kompozycyjną całość. 

 

 Willa reprezentacyjna, z okresu 1900-1912. 

Krakowska 13 „Leontynówka”, Piłsudskiego 12 „Zosinek”, Piłsudskiego 31 „Kaprys”, oraz 

w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania: „Borówka”, „Józefina”, „Wandzin”, 

„Irusia”, „Perełka”, „Nasza”, „Pilawin”. 

Cechy charakterystyczne: 

– 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym i szczytem. 

– Określony styl architektoniczny (neogotyckim, neorenesansowym, dworkowym itp.).  

– Szczególna kompozycja bryły i fasad, bogaty detal architektoniczny wszystkich 

elewacji, gzymsy, werandy, wykusze, wystawki dachowe. 

– Osiowość bryły. 

– Willa i otaczający ją ogród stanowią kompozycyjną całość. 

 

 Willa, o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918. 

Krzywa 6, Piasta 16 „Antonin”, Piłsudskiego 15 „Natalin”, oraz znacznie przekształcone 

współcześnie: Kościelna1 „Narcyz”, Piasta 18 „Eliota”, Warszawska 39b „Kalina”, a także 

nieistniejąca Piasta 17 „Róża”,:  

Cechy charakterystyczne: 

– 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym i szczytem (z wyjątkiem willi Krzywa 6 o 2 

kondygnacjach z poddaszem użytkowym i szczytem).  

– Częste  dachy naczółkowe (wille „Antonin”, „Natalin” i „Eliota”). 

– Przeważnie okapy, rzadziej stosowane gzymsy na styku dachu i elewacji. 

– Skromny detal architektoniczny elewacji 

– Ganek wejściowy i taras wystawki szczytowej. 

– Osiowość bryły. 

– Willa i otaczający ją ogród stanowią kompozycyjną całość. 

 

 Willa o charakterze małomiasteczkowym, z okresu 1919-1939. 
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Kościuszki 42 „Modbolsal”, Krzywa 10 „Józefinka”, Okólna 22 „Aniczyn”, Piłsudskiego 20 

„Celina”, Piłsudskiego 24 „Lubień”, Warszawska 38, oraz znacznie przekształcona 

współcześnie: Piłsudskiego 13 „Jastrzębówka”, Dębowa 1 „Greczynka” - część willowa, a 

także nieistniejące: Dębowa 3, Piłsudskiego 26 „Cyganka”. 

Cechy charakterystyczne: 

– Cechy charakterystyczne: 

– 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym i szczytem (lub dwoma szczytami w willi 

„Modbolsal”). 

– Dach mansardowy (z wyjątkiem willi „Józefinka” o dachu naczółkowym i willi 

Warszawska 38 o dachu dwuspadkowym) i wystawki dachowe  

– Skromny detal architektoniczny elewacji.  

– Gzyms na styku dachu z elewacją, bez okapu (z wyjątkiem willi „Józefinka”). 

– Osiowość bryły. 

– Willa i otaczający ją ogród stanowią kompozycyjną całość. 

 

 Dom podmiejski. 

Piłsudskiego 16 

Cechy charakterystyczne: 

– 1 kondygnacja pokryta dachem spadzistym bez szczytów ani wystawek. 

– Kalenica równoległa do ulicy i brak użytkowego poddasza.  

– Osiowa fasada. 

 

 Dom małomiasteczkowy w zabudowie zwartej. 

Warszawska 33 

Cechy charakterystyczne: 

– 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym bez szczytów ani wystawek. 

– Kalenica prostopadła do ulicy 

– Osiowa fasada. 

– Charakterystyczne położenie w pierzei dawnego rynku 

 

 Budynek gospodarczy. 

Piłsudskiego 12a, Piłsudskiego 30a, Warszawska 21a, Krzywa 12 

Cechy charakterystyczne: 

– 1 kondygnacja pokryta dachem spadzistym o niewielkim spadku. 

– Okap, częsty szczyt. 

– Położenie w głębi posesji, przy granicy działki. 

 

 Kamienica o charakterze pensjonatu, z okresu 1910-1919. 

Krakowska 11 „Dom Jankowskiego”, Warszawska 21 „Janówka”,  
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Cechy charakterystyczne: 

– 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym i szczyty, 

– Dach spadzisty, okap. 

– Parter usługowy.  

– Osiowe fasady.  

– Położenie w pierzei ulicy. 

– Dom Jana Kalksteina „Janówka” podkreśla narożniki ważnych ulic niewielkim ryzalitem 

zwieńczonym szczytem. 

 

 Kamienica małomiasteczkowa, z okresu 1919-1939. 

Kościuszki 38, Krzywa 13, Piłsudskiego 21 „Jasin”, Piłsudskiego 22 „Marysin”, 

Piłsudskiego 23, Piłsudskiego 25, Piłsudskiego 28 „Lesiew”, Piłsudskiego 33 „Sławka”, 

kamienice przy rynku: Warszawska 28, Warszawska 28a „Cristal”, Warszawska 34 

„Lisówka”, Warszawska 35, Warszawska 35a, Dębowa 1 „Greczynka” – część 

wielorodzinna. 

Cechy charakterystyczne: 

– 2 lub 3 kondygnacje.  

– Dach spadzisty, często o niewielkim spadku.  

– Gzyms na styku dachu z elewacją, bez okapu. 

– Częsty parter usługowy.  

– Osiowa fasada.  

– Położenie w pierzei ulicy. 

– Dom Inkielmana „Lesiew”, Dom Piekarskiego „Sławka”, „Lisówka” wyróżniają się 

bogatym detalem architektonicznym, szczytami i wystawkami dachowymi. 

– Wysoki dom Piekarskiego „Sławka” podkreśla narożnik najważniejszych ulic 

przedwojennego Milanówka  ścięciem bryły. Współczesna nadbudowa potęguje 

wrażenie masywności kamienicy. 

– W kamienicy Krzywa 13 zastosowano zaokrąglenie obrysu w narożniku ulic. 

 

 Budynek użyteczności publicznej, kościół  z początku XX wieku przebudowany w 

połowie XX wieku. 

Kościół p.w. św. Jadwigi (Kościuszki 41), 

 

 Budynek użyteczności publicznej, z okresu do ok. 1920 roku. 

Kościelna 3 „Galeria „Letnisko”, ul.Krakowska10 część budynku - apteka, .Piłsudskiego 30 

„Matulka”. Warszawska 25 „Hale”, Warszawska 32 budynek stacyjny,  

Cechy charakterystyczne: 

– 1 lub 2 kondygnacje, zwykle z poddaszem użytkowym  

– Forma i styl architektoniczny charakterystyczny dla miejscowości letniskowych „lekki” 

(z wyjątkiem „ciężkiej” architektury „hal” i apteki w stylu dworkowym). 
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 Budynek użyteczności publicznej, z lat 30-tych XX wieku.  

Centrala Telefoniczna (Kościuszki 32), plebania (Kościuszki 41), kino „Oaza” (Piłsudskiego 

33), stacja EKD (Warszawska 36). 

Cechy charakterystyczne: 

– 1 lub 2 kondygnacje,  

– Styl modernistyczny charakterystyczny dla lat 30-tych XX wieku, brak detalu 

architektonicznego, dachy o niewielkich spadkach). 

 

 Budynek usługowy o charakterze małomiasteczkowym. 

Warszawska 24, Warszawska 25a 

Cechy charakterystyczne: 

– 1 kondygnacja pokryta dachem o niewielkim spadku. 

– Wysokość 5m. (gzyms na wysokości ok. 4 m.. i ścianka attykowa) 

– Położenie w pierzei ulicy. 
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TYPY ZABUDOWY WSPÓŁCZESNEJ POWSTAŁEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ,  

Budynki zrealizowane w śródmieściu Milanówka po II wojnie światowej w wielu przypadkach nie 

wpisały się w tradycyjny charakter otaczającej zabudowy willowej. Zagęszczenia zabudowy przy 

ulicach Krzywej, Piasta i Krakowskiej i nowopowstałej ulicy Przeskok spowodowały znaczne 

zmniejszenie terenów zieleni. Nowa zabudowa najczęściej staje w pierzei ulicy lub w odległości 

ok.4 m od ogrodzenia. Węższe, wtórnie podzielone posesje powodują stykanie się lub duże 

zbliżenie sąsiednich budynków.  

Zabudowę współczesną sklasyfikowano w grupy budynków o rożnych funkcjach formie  i 

gabarytach. Uwzględniono także różny stopień nawiązania stylistycznego do tradycyjnej 

architektury miasta ogrodu. Cześć budynków formą nawiązuje do sąsiadującej zabudowy 

historycznej, inne wyraźnie z nią kontrastują. Niestety na terenie śródmieścia pojawiły się także, 

często jako efekt wielokrotnych przebudów, budynki o nieokreślonym stylu – brak kompozycji 

architektoniczno-urbanistycznej. 

Wyróżniono następujące typy budynków współczesnych o charakterze nawiązującym do 

tradycyjnej architektury małomiasteczkowej: 

– Budynek wielorodzinny typu osiedlowego z przełomu XX i XIX wieku. 

– Budynek współczesny o charakterze kamieniczki małomiasteczkowej. 

– Dom współczesny o charakterze willowym. 

– Dom współczesny o charakterze willowym lub wcześniejszy przebudowany w sposób 

unieczytelniający przedwojenny wygląd budynku. 

Charakterystyczną dla okresu PRL-u architekturę modernistyczną reprezentują następujące typy 

budynków: 

– Dom współczesny typu „kostka”. 

– Dom współczesny typu bliźniak. 

– Pawilon usługowy. 

– Budynek użyteczności publicznej z okresu 1960-1990 r.  – szkoła, przychodnia zdrowia. 

Typy budynków powstałe  na przełomie XX i XIX wieku to: 

– Budynek wielorodzinny typu osiedlowego z połowy XX wieku. 

– Budynek współczesny stylizowany nowocześnie. 

– Budynek użyteczności publicznej przebudowany ok. 2000 r.  – starą pożarna. 

Pozostałe typy budynków: 

– Budynek współczesny o nieokreślonym charakterze. 

– Budynek gospodarczy. 
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3.3. Rozpoznanie dodatkowych czynników wpływających na tradycję 

„śródmieścia miasta-ogrodu”  

Dzięki zachowaniu w znacznym stopniu zieleni leśnej Milanówek kojarzy się z określeniem 

„miasto-ogród” nawet osobom nie znającym teorii Ebenezera Howarda. Stopień zazielenienia 

posesji i udział willowej  zabudowy wolnostojacej jest nawet większy niż w typowych miastach-

ogrodach budowanych na początku XX wieku z udziałem Howarda wokół Londynu. Zabudowa 

Milanówka przypomina bardziej w charakterze typowe miejscowości letniskowe i uzdrowiskowe. 

Duże znaczenie dla rozwoju tradycji lokalnej ma jej historyczne „osadzenie” jeszcze w okresie 

przed Chrystusem. Nawiązanie do starożytnej osady podkreśla „magię” miasta. Nie bez znaczenia 

jest także lokalizacja w sąsiedztwie innych miast-ogrodów: przede wszystkim Podkowy Leśnej, ale 

także Brwinowa i Grodziska Mazowieckiego z dzielnicami o podobnej willowej architekturze. 

W Milanówku ma miejsce zjawisko charakterystyczne dla miejscowości letniskowych, 

nadawania nazw własnych posesjom i stojącym na ich terenie willom lub innym budynkom. 

Za: MILANÓWEK – PAMIĘC I FASCYNACJA, Andrzej Pettyn, autor rozdziału o willach: Maria 

Smoleń: 

Przyjęło się na ogół kojarzyć nazwę z wystawionym na posesji budynkiem mieszkalnym, jednak 

imię było nadawane nieruchomości jeszcze przed wzniesieniem domu i wpisywano je do księgi 

hipotecznej zakładanej przy zakupie lub wydzieleniu nieruchomości. Hipoteczne nazwy 

nieruchomości są wyeksponowane w tytułach ksiąg zarówno zakładanych w języku rosyjskim dla 

parceli sprzed I wojny światowej, jak również w języku polskim w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego.  

 pochodzące od imion właścicieli lub członków ich rodzin 

- bezpośrednie przeniesienie podstawowej wersji imienia – np.  Józefina, Jadwiga 

- najprostsza jego pochodna– np.  Mironówka, Helenówka, Mieczysławówka, Antonin 

- zdrabniania – np.  Irusia, Kaziuchna, Zosin, Zosinek, 

- nazwa Eljota jest zestawieniem pierwszych liter imion właścicieli: Leona i Jadwigi,  

Eta – Eugenii i Tadeusza,  

 pochodzące od nazwisk właścicieli: 

- Pilawin, Lisówka, Jasin (od nazwiska Jasiński).  

- przykład kompilacji – Modbolsal (pochodzi od imion  Modesty i Bolesława 

Sikorskich oraz od nazwiska Antoniego i Karoliny Salaków) 

 nawiązujące do fauny i flory: 

- Borówka, Konary, Narcyz, Kalina, Irys, Róża, Ptaszyna, 

 przywołujące postacie z mitologii i legend lub będące nawiązaniami literackimi: brak na 

terenie śródmieścia 

 geograficzne: Greczynka, 

 akcentujące jakąś szczególną cechę willi, bądź jej otoczenia: Zacisze,  

 uzewnętrzniały uniwersalne wartości: brak na terenie śródmieścia 
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 podkreślające pragnienie szczęśliwego życia rodzinnego we własnym domostwie: Bez 

Troski. 

 wynikające z pomysłowości, sentymentów i upodobań właścicieli: brak na terenie 

śródmieścia 

Niektóre wille oprócz nazw hipotecznych nosiły też nazwy zwyczajowe, podyktowane jakimś 

charakterystycznym elementem ich wyglądu, np. willa Sulima jest bardziej znana jako willa Pod 

Matką Boską (od mozaiki w elewacji frontowej), a o Ostromirze często mówiono willa Pod 

Góralem (ze względu na niegdyś istniejący fresk w niszy przy wejściu). 

Przedwojenne upodobanie do nadawania imion własnym posesjom znajduje też kontynuatorów 

współcześnie i na wielu nowych budynkach pojawiają się wyeksponowane w szczytach ich nazwy, 

co wygląda całkiem naturalnie zwłaszcza w przypadku domów prezentujących różne warianty stylu 

dworkowego. 

Znaczenie kulturowe poszczególnych willi, kamienic i domów utrwaliły ważne wydarzenia 

mające w nich miejsce w latach okupacji i pierwszych latach po wojnie. Mieszkańcy przywykli 

do otwierania swoich domów dla potrzebujących, gdy zachodziła potrzeba, np. w czasach wojny. 

Tradycją Milanówka jest pozostało „wlewanie się” życia publicznego do ogrodów i willi. Wystawy 

i obchody rocznic odbywają się nie tylko w budynkach użyteczności publicznej. Cześć budynków o 

pierwotnym przeznaczeniu mieszkaniowym jest z czasem adaptowana na funkcje publiczne. 

Szczególnie zjawisko to można zaobserwować w śródmieściu.  Granice strefy publicznej i 

prywatnej niejako zacieraja się. Sprzyja temu zjawisko „wychodzenia z podziemia”  aktywnej 

społeczności lokalnej po latach okupacji i reżimu komunistycznego.  

Należy tu wspomnieć o charakterystycznym dla Milanówka zjawisku „poszukiwania” przez 

instytucje publiczne na przestrzeni lat, swoich docelowych lokalizacji. Zmieniana była w ciągu 

ostatnich stu lat siedziba: urzędu gminy, szkół, poczty, targowiska. Brak pierwotnego planu 

przewidującego odpowiednie lokalizacje dla ważniejszych budynków powoduje, że nawet obecne 

ich siedziby często nie są uważane za docelowe. Planuje się przeniesienie siedziby urzędu gminy i 

Miejskiego Ośrodka Kultury. W rozlokowaniu ważniejszych obiektów na terenie śródmieścia 

Milanówka można odczytać jeszcze jedną prawidłowość: 

- ośrodek władzy świeckiej i duchownej oraz instytucje życia społecznego znajdują się w północnej 

części miasta, w której dawniej znajdował się dwór Lasockich, 

- z kolei obiekty o większym znaczeniu gospodarczym, jak targowisko (dawniej przy „Rynku”, 

obecnie przy ulicy Piłsudskiego) poczta, bank „szukają dla siebie” miejsca po południowej stronie  

śródmieścia, bliżej głównego traktu komunikacyjnego – ulicy Królewskiej. 
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3.4. Historia ulic, placów i skwerów, ważniejsze obiekty w pasie drogowym. 

ULICA DĘBOWA  

– Wydzielona  w trakcie pierwszej parcelacji Majątku Milanówek w 1899 roku, po śladzie 

granicy z majątkiem Czubin. 

ULICA DWORCOWA  

– Wtórnie wydzielona  w latach 1910-1920 pomiędzy ulicami Piasta i Linia Krakowską, 

pierwotnie nazwana „Ostatni Krok” 

ULICA GRABOWA  

– Wydzielona  w trakcie parcelacji Majątku  Czubin w 1911 r w zakolu ulicy Okólnej. 

ULICA GRUDOWSKA 

– Wydzielona  w trakcie parcelacji Majątku  Czubin w 1911 r. po śladzie istniejącej wcześniej 

drogi polnej 

– Początkowo wytyczona tylko do skrzyżowania z ulicą Graniczną 

– W 1972 r. przeniesiono końcową stację kolejki EKD na ulicę Grudowską, przy 

skrzyżowaniu z Warszawską, a następnie za ulicę GRANICZNĄ, poza obszar opracowania. 

ULICA KOŚCIELNA 

– Wydzielona  w trakcie pierwszej parcelacji Majątku Milanówek w 1899 roku. 

– Jako jedna z pierwszych w Milanówku została utwardzona. 

ULICA KOŚCIUSZKI  

– odcinek dawnego traktu prowadzącego od dworu Lasockich w Milanówku do „Drogi 

Królewskiej” z Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy, 

– w latach międzywojennych ulica Dworska, obejmująca obecne ulice Kościuszki i 

Piłsudskiego; po podzieleniu ulicy na odcinki południowy i północny nie zmieniono 

numeracji posesji, 

ULICA KRAKOWSKA 

– wytyczana stopniowo po północnej stronie linii kolejowej w trakcie parcelacji Majątków 

Milanówek i Czubin w 1899 i 1911 roku, 

– początkowo nazwana Bulwarem Jagiellońskim 

– w latach międzywojennych nazwana „Linia Krakowska” 

– naprzeciw willi Leontynówka (Krakowska 13) krzyż i tablica upamiętniające wydarzenie z 

29.07.1944 r. – próbę odbicia kpt./mjr. Alojzego Mizery. Polegli kpt. Zygmunt Dąbrowski 

ps. „Bohdan” i ppor. Jerzy Kowalski ps. „Oskar”. 

ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI 

– Wydzielona  w trakcie pierwszej parcelacji Majątku Milanówek w 1899 roku 

ULICA KRZYWA 

– Wydzielona  w trakcie parcelacji Majątku  Czubin w 1911 r 

ULICA LEŚNA 

– Wydzielona  w trakcie parcelacji Majątku  Czubin w 1911 r 
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ULICA OKÓLNA 

– Wydzielona  w trakcie parcelacji Majątku  Czubin w 1911 r 

ULICA PIASTA 

– Wytyczona z majątku Milanówek w 1899 r. częściowo po śladzie istniejącej wcześniej drogi 

polnej 

– początkowo nazwana Piastowską 

– naprzeciw willi Leontynówka (Krakowska 13) krzyż i tablica upamiętniające wydarzenie z 

29.07.1944 r. – próbę odbicia kpt./mjr. Alojzego Mizery. Polegli kpt. Zygmunt Dąbrowski 

ps. „Bohdan” i ppor. Jerzy Kowalski ps. „Oskar”. 

ULICA PIŁSUDSKIEGO  

– odcinek dawnego traktu prowadzącego od dworu Lasockich w Milanówku do „Drogi 

Królewskiej” z Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy, 

– w latach międzywojennych ulica Dworska, obejmująca obecne ulice Kościuszki i 

Piłsudskiego; po podzieleniu ulicy na odcinki południowy i północny nie zmieniono 

numeracji posesji, 

– w okresie PRL-u ulica 22-lipca 

ULICA PRZESKOK 

– Funkcjonowała od okresu międzywojennego jako polna dróżka. 

– Wydzielona w latach 1969-70. 

ULICA SMOLEŃSKIEGO 

– Wydzielona  w trakcie pierwszej parcelacji Majątku Milanówek w 1899 roku na odcinku 

Dębowa-Warszawska. 

– W 1958 wybudowano nasyp i wiadukt nad torami kolejowymi i przedłużono do ulicy 

Kościelnej.  

– Obecnie funkcjonuje jako jedyny przejazd samochodowy nad torami magistrali kolejowej w 

Milanówku. 

ULICA WARSZAWSKA  

– wytyczana stopniowo po południowej stronie linii kolejowej w trakcie parcelacji Majątków 

Milanówek i Czubin w 1899 i 1911 roku, 

– początkowo nazwana Bulwarem Wiedeńskim,  

– w latach międzywojennych nazwana „Linia Warszawska” 

– odcinek ulicy w kształcie łuku zwyczajowo nazywany „Rynek” – miejsce targowiska do II 

wojny światowej. 

– od 1936 do 1972 r. odcinkiem ulicy przebiegała kolejka EKD 

PLAC STEFANA STARZYŃSKIEGO - KOŚCIUSZKI / PIASTA 

– Pomnik Bohaterów z 1985 r.– upamiętniający walkę  Polaków o niepodległość na różnych 

frontach i martyrologie narodu polskiego. 

– Tablica z 2003 r., na której wymieniono miejsca kaźni narodu polskiego. 

– 4.06.1939 Otwarcie ogródka jordanowskiego naprzeciwko kościoła (prawdopodobnie 

obecny plac Starzyńskiego). 
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SKWER ADAMA BIENIA - KOŚCIUSZKI / KOŚCIELNA 

– W 1999 r. – z inicjatywy środowiska żołnierzy AK w Milanówku – na skwerze imienia A. 

Bienia – przed kościołem pw. św. Jadwigi – umieszczono tablicę upamiętniającą jego 

działalność  społeczną i polityczną. 

SKWER IMIENIA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II - KOŚCIUSZKI / MICKIEWICZA 

– 7-go czerwca 2009r., odsłonięto  Pomnik Jana Pawła II w 30-tą rocznicę pierwszej 

pielgrzymki papieża do ojczyzny. Jednocześnie skwer, na którym kamień stanął, uzyskał 

nazwę im. Ojca Świętego Jana Pawła II 

SKWER F.A. OSSEN DOWSKIEGO - KOŚCIUSZKI / KRAKOWSKA 

– Powstał w trakcie realizacji zabudowy usługowej na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i 

Kościuszki  ok. 2000 r. 

SKWER IMIENIA W. WDOWIAKA - KRAKOWSKA / DWORCOWA 

– Tablica z 2003 r. pamięci druha Wacława Wdowiaka (1903-1976), komendanta Szarych 

Szeregów w Milanówku, Szefa Łączności obwodu „Bażant” ZWZ-AK, organizatora i 

kierownika Tajnej Organizacji Nauczania (TON) na terenie Milanówka. 

SKWER WARSZAWSKA 36, TEREN DAWNEJ STACJI EKD 

SKWER BOHATERÓW POLSKI PODZIEMNEJ - WARSZAWSKA / PIŁSUDSKIEGO (PRZY 

WILLI „MATULKA”) 

– Od początku XX wieku teren niezabudowany przed willą Matulka 

– Tablica upamiętniająca czyny i bohaterską śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego (1901-

1948). 

SKWER WARSZAWSKA / PKP (VIS A VIS PRZESKOK) 

– Początkowo mieściła się tu drewniana weranda dla podróżnych, będąca częścią budynku 

stacyjnego. 

SKWER WARSZAWSKA / PKP (VIS A VIS GRUDOWSKIEJ) 

– Przed II Wojną Światową na miejscu skweru stały kamienice podobne do istniejących przy 

ul. Warszawskiej 28a i  Warszawskiej 28a „Cristal” 
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4.  WYTYCZNE KONSERWATORSKIE. 

Na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz stanu istniejącego i analiz wartości kulturowych 

sformułowano wytyczne konserwatorskie. Wytyczne dotyczące poszczególnych budynków, układu 

przestrzennego i podziałów parcelacyjnych  będą mogły być wprowadzone do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w Milanówku. Z kolei 

zalecenia  do polityki prowadzonej przez służby konserwatorskie i Urząd Miasta Milanówek nie 

będą mogły być wpisane do planu miejscowego, ale są istotne dla realizacji ustaleń planu w 

rzeczywistości. 

 

4.1. Wytyczne dotyczące poszczególnych budynków zabytkowych. 

W celu sformułowania wytycznych, zaleceń i wskazań konserwatorskich stworzono następujące 

grupy budynków w zależności od ich typów (omówionych szczegółowo w rozdziale 3.2.) oraz 

stopnia zachowania pierwotnej formy (rozdział 2.3).  

GRUPA I – ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB 

BLISKIM ORYGINALNEGO. 

GRUPA II – ZABYTKOWE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W 

STANIE ORYGINALNYM LUB WYREMONTOWANE Z DUŻĄ STARANNOŚCIĄ. 

GRUPA III – ZABYTKOWE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W 

STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO. 

GRUPA IV – ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM 

ORYGINALNEGO. 

GRUPA V – BUDYNKI DAWNE O ZNACZNIE ZNIEKSZTAŁCONEJ PIERWOTNEJ 

FORMIE. 

GRUPA VI – BUDYNKI ZABYTKOWE NIEISTNIEJĄCE 
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GRUPA I – ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB 

BLISKIM ORYGINALNEGO. 

W skład grupy wchodzą: 

a) najstarsza willa położona w obszarze opracowania: Piłsudskiego 31 „Kaprys” (1896 r.),  

b) wille reprezentacyjne z okresu 1900-1912 r., wpisane pojedynczo do rejestru zabytków: 

Krakowska 13 „Leontynówka”, Piłsudskiego 12 „Zosinek”, 

c) wille z okresu 1900-1918 r.: Krzywa 6, Piasta 16 „Antonin”, Piłsudskiego 15 „Natalin”. 

d) wille z okresu 1919-1939 r.: Dębowa 1 „Greczynka” – część willowa, Kościuszki 42 

„Modbolsal”, Krzywa 10 „Józefinka”, Piłsudskiego 20 „Celina”, Piłsudskiego 24 „Lubień”, 

Warszawska 38. 

Dla budynków z grupy I-szej proponuje się następujące ustalenia planu miejscowego: 

 Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytów budynku.  

 W przypadku remontu, konieczność zastosowania materiałów budowlanych (w tym stolarki 

okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, kształcie, kolorze i fakturze jak użyte 

pierwotnie do budowy.  

 W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna 

połaciowego wyłącznie w połaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkość okna nie 

może przekraczać 10% powierzchni danej połaci dachowej. 

 W przypadku docieplenia budynku: konieczność powtórzenia w nowym tynku kształtu, 

koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynków 

akrylowych. 

 Zakaz dobudowy nowych budynków do budynku zabytkowego. 

 Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego  budynku gospodarczego lub garażowego 

o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokości do 4m. W przypadku istniejącego 

budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni lub wysokości większej niż określone 

powyżej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku planu 

najmniejszej odległości budynku gospodarczo-garażowego od linii rozgraniczającej ulicy.  

 Ochronę istniejącej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, możliwość zmniejszenia 

powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%. 

 Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokół budynku zabytkowego, 

dopuszczenie zmiany rzędnej terenu o maksymalnie 50 cm. 

oraz szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych budynków: 

o W przypadku prowadzenia robót budowlanych w budynku Piłsudskiego 31 „Kaprys”, 

przywrócenie pierwotnej formy stolarki okiennej oraz przywrócenie dawnych tarasów i 

werand, m.in. w miejscu obecnego wjazdu do garażu. 

o W przypadku zmiany pokrycia dachu papą (dotyczy budynków: Dębowa 1 „Greczynka” 

– część willowa, Krzywa 10 „Józefinka”, Piłsudskiego 31 „Kaprys”, Warszawska 38) 

dopuszczenie wymiany papy wyłącznie na dachówkę ceramiczną (zalecany typ - 

karpiówka) w kolorze w odcieniu pomiędzy czerwienią, a szarością.   

o W przypadku zmiany funkcji na niemieszkalną, w najcenniejszych willach (Krakowska 

13 „Leontynówka”, Piłsudskiego 12 „Zosinek”, Piłsudskiego 31 „Kaprys”) 

dopuszczenie wyłącznie  funkcji z zakresu usług kultury, oświaty, zdrowia lub turystyki 

(np. w formie pensjonatu). 
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GRUPA II – ZABYTKOWE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W 

STANIE ORYGINALNYM LUB WYREMONTOWANE Z DUŻĄ STARANNOŚCIĄ. 

W skład grupy wchodzą: 

a) Kościół p.w. św. Jadwigi (Kościuszki 41) z lat 1900-1912, przebudowywany do 1949 roku, 

wpisany osobno do rejestru zabytków. 

b) wyróżniające się budynki użyteczności publicznej o wysokich wartościach 

architektonicznych i ważnym znaczeniu dla miasta powstałe przed I wojną światową:  

Kościelna 3 „Galeria „Letnisko”, Piłsudskiego 30 willa „Matulka”, Warszawska 25 „Hale”. 

Dla budynków z grupy II-giej proponuje się następujące ustalenia planu miejscowego: 

 Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytów budynku.  

 W przypadku remontu, konieczność zastosowania materiałów budowlanych (w tym stolarki 

okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, kształcie, kolorze i fakturze jak użyte 

pierwotnie do budowy.  

 Zakaz docieplenia budynku, zmiany rodzaju materiału pokrycia dachu lub wprowadzania 

nowych otworów okiennych (w tym okna połaciowego). 

oraz szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych budynków: 

o W celu odsłonięcia widoku na willę „Matulka” od strony ulicy Piłsudskiego  proponuje  

się w zapisać w planie miejscowym dla budynku  Piłsudskiego 32 zakaz wykonywania 

jakichkolwiek robót budowlanych oraz zalecenie jego rozbiórki. 

 

GRUPA III – ZABYTKOWE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W 

STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO. 

W skład grupy wchodzą następujące budynki:  

a) Warszawska 32 - dawny budynek stacyjny  z 1901 r. 

b) budynki użyteczności publiczne powstałe w okresie 1919-1939 r.: dawna centrala 

telefoniczna - Kościuszki 32, plebania -  Kościuszki 41, dawne kino „Oaza”/”Orzeł” - 

Piłsudskiego 33. 

Dla budynków z grupy III-ciej proponuje się następujące ustalenia planu miejscowego: 

 Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytów budynku (z wyjątkiem dopuszczenia 

ewentualnej rozbudowy dawnego kina „Oaza”/”Orzeł”). 

 W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna 

połaciowego wyłącznie w połaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkość okna nie 

może przekraczać 10% powierzchni danej połaci dachowej. 

 Dopuszczenie docieplenia budynku i zmiany materiału pokrycia dachu z wykluczeniem 

stosowania sidingu, blachodachówki i tynków akrylowych 

 W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, konieczność zastosowania materiałów 

budowlanych o tym samym rodzaju, kształcie, kolorze i fakturze jak użyte pierwotnie.  
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GRUPA IV – ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM 

ORYGINALNEGO. 

W skład grupy wchodzą wszystkie budynki będące w ewidencji konserwatorskiej, których 

typ/charakter określono jako kamienica małomiasteczkowa lub „pensjonat” : Dębowa 1 

„Greczynka” – część wielorodzinna, Kościuszki 38, Krakowska 11 „Dom Jankowskiego”, 

Piłsudskiego 21 „Jasin”, Piłsudskiego 22 „Marysin”, Piłsudskiego 28 „Lesiew”, Piłsudskiego 33 

„Sławka”, kamienice przy rynku: Warszawska 21 „Janówka”, Warszawska 28, Warszawska 28a 

„Cristal”, Warszawska 34 „Lisówka”, Warszawska 35, Warszawska 35a. 

Dla budynków z grupy IV-tej proponuje się następujące ustalenia planu miejscowego: 

 Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytów budynku.  

 W przypadku remontu elewacji frontowej lub dachu, konieczność zastosowania materiałów 

budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, kształcie, 

kolorze i fakturze jak użyte pierwotnie do budowy.  

 W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna 

połaciowego wyłącznie w połaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkość okna nie 

może przekraczać 10% powierzchni danej połaci dachowej. 

 W przypadku docieplenia budynku: konieczność powtórzenia w nowym tynku kształtu, 

koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynków 

akrylowych. 

 Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuującej pierzeję ulicy. 

oraz szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych budynków podane w załączniku 

„SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA I WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DLA 

POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW”. 

o W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przywrócenie jej pierwotnej formy 

w części budynku (dotyczy budynków Piłsudskiego 28 „Lesiew”, Warszawska 21 

„Janówka”).  

o W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w parterze usługowym 

przywrócenie jej pierwotnej formy (dotyczy budynków: Warszawska 28, Warszawska 

28a „Cristal”,. Warszawska 34 „Lisówka”,  Warszawska 35, Warszawska 35a). 

o W przypadku remontu elewacji w budynku Kościuszki 38, przywrócenie pierwotnych 

detali elewacji w płycinach między kondygnacjami. 

o W przypadku zmiany pokrycia dachu papą (dotyczy budynków: Dębowa 1 „Greczynka” 

– część wielorodzinna, Krakowska 11 „Dom Jankowskiego”, Piłsudskiego 21 „Jasin”, 

Warszawska 21 „Janówka” ) dopuszczenie wymiany papy na dachówkę ceramiczną 

(zalecany typ - karpiówka) w kolorze w odcieniu pomiędzy czerwienią, a szarością. 
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GRUPA V – BUDYNKI DAWNE O ZNACZNIE ZNIEKSZTAŁCONEJ PIERWOTNEJ 

FORMIE. 

W skład grupy wchodzą: 

a)  wille, które zostały wyremontowane lub przebudowane w sposób unieczytelniający pierwotny 

wygląd budynku: Kościelna 1 „Narcyz”, Okólna 22 „Aniczyn”, Piasta 18 „Eliota”, Piłsudskiego 13 

„Jastrzębówka”, Warszawska 39b „Kalina”, 

b) dawne budynki gospodarcze, które zostawały istotnie przekształcone i uzyskały nowe funkcje 

oraz zostały funkcjonalnie oderwane od willi dla których pierwotnie pełniły funkcje zapleczowe: 

Piłsudskiego 12a, Piłsudskiego 30a,  

Dla budynków z grupy IV-tej proponuje się następujące ustalenia planu miejscowego: 

 Przyjęcie zasad ochrony zabytkowego układu urbanistycznego takich jak dla pozostałej 

zabudowy objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w 

Milanówku (patrz rozdział 4.2) bez konieczności odtwarzania formy budynku sprzed 1945r. 

 Zakaz stosowania sidingu, blachodachówki i tynków akrylowych. 

 

GRUPA VI – BUDYNKI ZABYTKOWE NIEISTNIEJĄCE 

W skład grupy wchodzą budynki, które już nie istnieją, ale nadal figurują w Gminnej Ewidencji 

Zabytków: Dębowa 3, Piasta 17 „Róża”, Piłsudskiego 26 „Cyganka”. 

Dla terenów po tych budynkach proponuje się przyjęcie zasad ochrony zabytkowego układu 

urbanistycznego takich jak dla pozostałej zabudowy objętej miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście” w Milanówku (patrz rozdział 4.2) bez konieczności odtwarzania 

nieistniejącego  budynku. 

 

 



ROZPOZNANIE WARTOŚCI KULTUROWYCH TERENU „ŚRÓDMIEŚCIE” W MILANÓWKU  
WRAZ Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI DO PLANU MIEJSCOWEGO      
 

 

60 

4.2. Wytyczne dotyczące układu przestrzennego. 

Poniżej wyszczególniono elementy układu przestrzennego, które powinny być uwzględnione w 

projekcie planu miejscowego śródmieścia Milanówka : 

WYSOKOŚĆ NOWEJ LUB PRZEKSZTAŁCANEJ ZABUDOWY . 

Jednym z podstawowych  ustaleń planu powinno być określenie maksymalnej wysokości 

zabudowy. Zabudowa w obszarze opracowania planu miejscowego śródmieścia Milanówka nie 

powinna przekraczać 3 kondygnacji, przy czym  proponuje się, aby nowe lub przekształcane 

budynki  miały 2 kondygnacje pełne oraz 1 niepełną  (poddaszową lub wycofaną w stosunku do 

podstawowego obrysu budynku). Jako maksymalną nieprzekraczalną wysokość nowej zabudowy 

proponuje się ustalić 12 m. Poza określeniem limitu wysokości bardzo istotne jest wskazanie 

materiałów budowlanych, które nie powinny być stosowane do budowy, przebudowy lub remontów 

wszelkich budynków w obszarze opracowania planu miejscowego „Śródmieście” w Milanówku. 

Proponuje się, aby zakazać szczególnie stosowania na elewacjach budynków sidingu i tynków 

akrylowych. 

ULICE WYTYCZONE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ – DO ZACHOWANIA 

Proponuje się adaptować w planie miejscowym istniejące linie rozgraniczające ulic wytyczonych 

przed II wojną światową: 

a) dawny trakt od Drogi Królewskiej do dworu (obecne ulice Piłsudskiego i Kościuszki),  

b) ulice wydzielone podczas pierwszej parcelacji majątku Milanówek w 1899 roku,  

c) ulice wydzielone podczas parcelacji majątku Czubin w 1911 roku, 

d) ulice wydzielone wtórnie przed 1939 rokiem (obecna ulica Dworcowa), 

Dla terenów ogólnodostępnych śródmieścia Milanówka postuluje się stosowanie indywidualnie 

zaprojektowanego systemu „mebli ulicznych”, latarni, tablic informacyjnych  i innych elementów 

identyfikacji przestrzennej. Proponuje się stosowanie indywidualnie opracowanego wzoru tablicy z 

nazwami ulic, numerami adresowymi, nazwami zwyczajowymi posesji/willi – tak 

charakterystycznymi dla Milanówka. Ujednolicone wzory oznakowania powinny nawiązywać do 

zachowanych, oryginalnych tabliczek i słupków informacyjnych. W planie miejscowym powinny 

się także znaleźć zapisy dotyczące możliwości rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych  z 

terenów dróg.  

ULICE POWSTAŁE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ  – DO ZACHOWANIA LUB 

PRZEKSZTAŁCENIA 

Powstałym po 1945 roku ulice (ulica Przeskok i poszerzenie ulicy Smoleńskiego) nie nadano do tej 

pory oprawy przestrzennej odpowiedniej dla otaczającego je zabytkowego układu urbanistycznego. 

Szczególnie dla ulicy Smoleńskiego, o dużym znaczeniu dla miasta, konieczne jest wyraziste 

ukształtowanie otaczających terenów zieleni, terenów zabudowy i regulacji dla otaczających 

budynków. Ulice Przeskok i Smoleńskiego wymagają także podobnie jak pozostałe ulice 

wyposażenia „wnętrza” ulicy o czym mowa w punkcie odnoszącym się do ulic wytyczonych przed 

1945 rokiem. 
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WAŻNIEJSZE CIĄGI RUCHU KOŁOWEGO – WSKAZANE USPOKOJENIE RUCHU 

SAMOCHODOWEGO, KONIECZNE WYTYCZENIE PASÓW RUCHU ROWEROWEGO 

Proponuje się, aby przyjęte w planie rozwiązania komunikacyjne wpływały na promocję roweru 

jako środka komunikacji najbardziej odpowiedniego dla miast wielkości Milanówka. Proponuje się, 

kształtowanie przekrojów ulic  pełniących funkcje ulic zbiorczych, tak aby zapewnić ciągłość dla 

ruchu rowerowego oraz zapewnić niezbędne powiązania piesze wzdłuż i w poprzek tych ciągów. 

PRZEJŚCIA PIESZE LUB ROWEROWE POD LUB NAD TORAMI KOLEJOWYMI – 

ISTNIEJĄCE – DO ZACHOWANIA 

Proponuje się adaptacje istniejącego przejścia podziemnego pod stacją kolejową oraz wiaduktu 

wzdłuż ul. Smoleńskiego, tak aby poprawić wygodę pieszych, w tym niepełnosprawnych i 

prowadzących wózki dziecięce. Należy umożliwić przeprowadzenie ciągu rowerowego łączącego 

północną i południową część miasta, o czym szerzej wspomniano powyżej. 

POSTULOWANE EWENTUALNE NOWE PRZEJŚCIE PIESZE LUB ROWEROWE 

W chwili obecnej  odczuwalny jest brak zejścia z peronu stacji PKP na stronę wschodnią. Jego 

realizacja mogłaby być powiązana z wydzieleniem przejścia pieszego pomiędzy ulicami Krakowską 

i Piasta przez teren posesji, Piasta 17, gdzie istniała willa „Róża" 

OSIE WIDOKOWE 

Głównymi kierunkami widokowymi w śródmieściu Milanówka, które powinny podlegać ochronie 

są:  

a) Widoki z ulicy Warszawskiej i Piłsudskiego na dominantę wysokościową Kamienicę Sławka 

(Piłsudskiego 33). 

b) Widoki na willę Zosinek (Piłsudskiego 12) z ulicy Piłsudskiego  

b) Widoki na willę Matulka (Piłsudskiego 30) z ulic Warszawskiej i Piłsudskiego.  

c) Widoki w kierunku kościoła, szczególnie od strony ulicy Piasta i ulicy Kościuszki 

Należy także w projekcie planu miejscowego zwrócić uwagę na  rozwinięcia widokowe: 

a) widok na kamieniczki przy ulicy Warszawskiej w rejonie tzw. dawnego „Rynku”  

b) widok na kościół z głównego ciągu komunikacyjnego skręcającego z ulicy Kościelnej w 

Kościuszki. 

 

OGRODY TOWARZYSZĄCE WILLOM, PODLEGAJĄCE OCHRONIE  

Proponuje się, aby podlegały ochronie ogrody na parcelach, na  których znajdują się zabytkowe 

wille zachowane w stanie oryginalnym lub bliskim pierwotnego (zakwalifikowane do grupy I-szej 

w wytycznych dla budynków zabytkowych, rozdział 4.1.). Dla parceli tych powinien zostać 

ustalony w planie miejscowym: 

a)  zakaz podziału,  

b) zakaz zmniejszania powierzchni biologicznie czynnej o więcej niż ok.10% 

c) ochrona starodrzewia  
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d) zakaz lokalizowania nowej zabudowy. Na posesji poza budynkiem zabytkowym będzie mógł 

znajdować się tylko jeden budynek o funkcjach gospodarczo-garażowych, przy czym nowe tego 

rodzaju budynki nie będą mogły mieć powierzchni większej niż 50 m
2
 i wysokości większej niż 

4m.  

TERENY DO ZAGOSPODAROWANIA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ZIELENI. 

Proponuje się wyznaczyć w planie miejscowym układ terenów publicznych o funkcjach zieleni 

parkowej, który mogłyby stworzyć: 

a) istniejące skwery  

b) tereny zieleni towarzyszące usługom użyteczności publicznej: przy kościele, galeri „Letnisko”, 

przychodni zdrowia, poczcie w willi „Matulka” itp. 

b) proponowane nowe tereny zielni parkowej, w szczególności wartościowa zieleń w otoczeniu 

dawnej willi „Natalówka” (Piłsudskiego/Dębowa/Smoleńskiego), w otoczeniu dawnej willi „Róż” 

pomiędzy ulicami Piasta i Wspólną. 

Postuluje się wyposażanie parków i skwerów w elementy małej architektury, fontanny, oczka 

wodne, pomniki, ławki,  elementy systemu informacji przestrzennej o najwyższym standardzie 

estetycznym.  

POMNIKI PRZYRODY – DO ZACHOWANIA. 

W planie zostaną wskazane  podlegające ochronie prawnej drzewa-pomniki przyrody, ok. 20  

dębów, lipy, w tym aleja zabytkowa w ulicy Kościelnej, 1 głaz narzutowy. 

UKŁADY ZIELENI WZDŁUŻ ULIC (NP. SZPALERY DRZEW) - DO UZUPEŁNIENIA. 

Proponuje się wyznaczyć w planie dodatkowe układy zieleni ulicznej: 

a) szpaler drzew na odcinku ulicy Piłsudskiego od ul.Prostej do ul.Krzywej 

b) Drzewa i krzewy obrastające skarpy wiaduktu Smoleńskiego  

WSKAZANE UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY WZDŁUZ PIERZEI ULICZNYCH. 

W zagospodarowaniu przestrzennym śródmieścia Milanówka od okresu międzywojennego 

przewijają dwa nurty kształtowania się zabudowy, które można określić jako „willowo-ogrodowy”  

lub „kamienicowo-małomiasteczkowy” . Na większości obszaru przeważa i powinien  zostać 

utrzymany charakter willowy z domami wolnostojącymi. 

Uzupełnienia zabudowy „kamienicowej” kontynuującej pierzeje uliczne proponuje się wyznaczyć 

jedynie wzdłuż najważniejszych ulic śródmieścia oraz niekiedy jako pierzeje parków i skwerów 

publicznych: 

a) W części północnej: wzdłuż ulicy Dworcowej oraz na odcinkach północnej pierzei  ulicy 

Krakowskiej i wschodniej pierzei ulicy Kościuszki,  

b) w części południowej: wzdłuż ulic Warszawskiej i Piłsudskiego (na północ od ulicy Krzywej).  

Proponuje się, aby na działkach sąsiadujących z typowymi kamieniczkami powstawały budynki 

nawiązujące gabarytami do typowych reprezentantów tego typu budynków : mające wysokość do 

11-12 m. (2 pełne kondygnacje i 1 kondygnacja poddaszowa lub wycofana w stosunku do elewacji 

frontowej) i usługi w parterze. Elewacje frontowe budynków w powinny mieć wysokość ok. 8 m. 

Ponad gzymsami mogą być lokalizowane szczyty lub wystawki dachowe charakterystyczne dla 
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architektury Milanówka, należy jednak w nowych budynkach stosować elementy architektury 

tradycyjnej w taki sposób, aby „nie udawać” dawnych budynków. Lepszy jest budynek wyraźnie 

stylizowany nowocześnie, wpisujący się gabarytami i kolorystyką w otoczenie, niż nieudana 

stylizacja na budynek dawny. 

W przypadku, gdy kamieniczki „otaczają” zachowaną zabytkową willę powinna  ona  pozostać 

ochroniona przed przekształceniami  jako  świadectwo innego nurtu oraz często innego okresu 

powstania. 

WSKAZANA ROZBIÓRKA PAWILONU-RESTAURACJI – PIŁSUDSKIEGO 32. 

Na terenie śródmieścia występuje tylko jeden przypadek, kiedy usunięcie niewielkiego budynku o 

małych wartościach estetycznych i funkcji niemieszkalnej, umożliwi znaczne poprawienie 

ekspozycji widokowej na cenny obiekt zabytkowy – willę Matulka. W planie miejscowym powinny 

znaleźć się zapisy uniemożliwiające rozbudowę pawilonu-restauracji i umożliwiające jego 

rozbiórkę 

TEREN DO ZAGOSPODAROWANIA Z DUZYM UDZIAŁEM PRZESTRZENI 

OGÓLNODOSTĘPNYCH. 

Nowe zagospodarowanie wolnych terenów po północnej stronie stacji kolejowej, pomiędzy ulicami 

Krakowską i Piasta (działka ewidencyjna nr 31 z obrębu 05-15) powinno spowodować wytworzenie 

się nowej tkanki miejskiej z przejściami pieszymi, pierzejami usługowymi, placykami, terenami 

zieleni. wskazane jest uwzględnienie w programie funkcjonalnym także usług użyteczności 

publicznej. 

WSKAZANIA DLA OGRODZEŃ. 

Plan miejscowy „Śródmieścia” Milanówka powinien szczegółowo określić parametry dla ogrodzeń. 

Szczególnie ogrodzenia od strony przestrzeni publicznych powinny być ażurowe, o wysokości do 

ok. 160 cm. Postuluje się stosowanie  słupków murowanych lub z kamienia. W przypadku sztachet 

drewnianych należy zapewnić odpowiednio duże prześwity. Postuluje się zachowanie  będącego w 

złym stanie technicznym, zabytkowego ogrodzenia willi „Antonin” przy ulicy Piastra 16. 

WSKAZANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED HAŁASEM. 

W planie miejscowym, w zakresie ochrony przed hałasem powinny znaleźć się odniesienia do 

głównego źródła uciążliwości na obszarze śródmieścia: magistrali kolejowej. Jej przebieg wyznacza 

obszar, w którym nie powinny być lokalizowane funkcje wymagające odpowiednich parametrów 

akustycznych. Należy także rozważyć wprowadzanie środków ochrony przed hałasem linii 

kolejowej, w tym ekranów akustycznych lub „ekranującej” zabudowy o funkcjach usługowych w 

strefie bezpośrednio przyległej to torów. Izolacja przestrzenna linii kolejowej rozcinającej obszar 

śródmieścia nie może doprowadzić jednak do eliminacji niezbędnych powiązań widokowych 

pomiędzy północną i południową częścią obszaru opracowania. Szczególnie ważne będzie 

zachowania powiązania widokowego wzdłuż dawnego traktu północ-południe Ciągu ulic 

Piłsudskiego i Kościuszki. 
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4.3. Zalecenia  dotyczące polityki prowadzonej przez służby konserwatorskie i 

Urząd Miasta Milanówek . 

Poniżej opisano proponowane działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego w obszarze 

śródmieścia Milanówka, które nie mogą zostać zapisane w projekcie  planu miejscowego, a które w 

istotny sposób wpływają na stan obiektów i obszarów objętych ochroną. 

PRZEKSZTAŁCENIE STATUSU OCHRONY KONSERWATORSKIEJ BUDYNKÓW 

ZABYTKOWYCH. 

Większość budynków  będących w  Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Milanówka została 

wpisana na zbiorową listę, załącznik do decyzji o wpisie do rejestru zabytków zespołu 

urbanistyczno – krajobrazowego miasta Milanówka (nr rej.: 1319 –A z dn. 8.01.1988). Status ich 

ochrony konserwatorskiej jest niejasny, gdyż w większości przypadków nie zostały one objęte 

osobnym wpisem do rejestru i brak jest odpowiedniej podstawy prawnej do ochrony ich wartości 

zabytkowych.  

Na terenie objętym granicami planu miejscowego „Śródmieścia” Milanówka znajdują się 4 budynki 

posiadające osobny wpis do rejestru zabytków oraz 34 budynki wpisane na „listę zbiorową” i nie 

objęte osobnymi wpisami. Dodatkowo istnieją 4 budynki które nie zostały wpisane do załącznika 

do decyzji nr 1319-A, a zostały objęte  Gminą Ewidencją Zabytków 

Proponuje się, aby dokonać osobnych wpisów do rejestru zabytków, przede wszystkim dla:   

 willi o wysokich wartościach architektonicznych i dobrym stopniu zachowania pierwotnej 

formy (zakwalifikowanych do grupy I-szej w niniejszych wytycznych, rozdział 4.1.): 

Dębowa 1 „Greczynka” – część willowa, Kościuszki 42 „Modbolsal”, Krzywa 6, Krzywa 10 

„Józefinka”, Piasta 16 „Antonin”, Piłsudskiego 15 „Natalin”, Piłsudskiego 20 „Celina”, 

Piłsudskiego 24 „Lubień”, Warszawska 38. 

 wyróżniających się budynków użyteczności publicznej o wysokich wartościach 

architektonicznych i zachowanych w stanie pierwotnym lub wyremontowanych z dużą 

starannością (zakwalifikowanych do grupy II-giej w niniejszych wytycznych):  Kościelna 3 

„Galeria „Letnisko” i Piłsudskiego 30 willa „Matulka” , Warszawska 25 „Hale”.  

Osobnym wpisem do rejestru zabytków proponuje się także objąć   

 pozostałe budynki użyteczności publicznej (zakwalifikowane do grupy III-ciej w niniejszych 

wytycznych): Warszawska 32 dawny budynek stacyjny, Kościuszki 32 dawna centrala 

telefoniczna, Kościuszki 41 plebania, Piłsudskiego 33 dawne kino „Oaza”/”Orzeł” 

 budynki będące w ewidencji konserwatorskiej, których typ/charakter określono jako 

kamienica małomiasteczkowa lub „pensjonat” (zakwalifikowane do grupy IV- w 

niniejszych wytycznych): Dębowa 1 „Greczynka” – część wielorodzinna, Kościuszki 38, 

Krakowska 11 „Dom Jankowskiego”, Piłsudskiego 21 „Jasin”, Piłsudskiego 22 „Marysin”, 

Piłsudskiego 28 „Lesiew”, Piłsudskiego 33 „Sławka”, kamienice przy rynku: Warszawska 

21 „Janówka”, Warszawska 28, Warszawska 28a „Cristal”, Warszawska 34 „Lisówka”, 

Warszawska 35, Warszawska 35a.  

Z kolei, budynki zakwalifikowane do grupy V-tej w niniejszych wytycznych, które zostały 

wyremontowane lub przebudowane w sposób unieczytelniający pierwotny wygląd budynku 

(Kościelna 1 „Narcyz”, Okólna 22 „Aniczyn”, Piasta 18 „Eliota”, Warszawska 39b „Kalina”) oraz 

dawne budynki gospodarcze, które zostawały istotnie przekształcone i uzyskały nowe funkcje oraz 
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zostały funkcjonalnie oderwane od willi dla których pierwotnie pełniły funkcje zapleczowe  

(Piłsudskiego 12a, Piłsudskiego 13 „Jastrzębówka”, Piłsudskiego 30a) proponuje się pozostawić 

jedynie w ewidencji konserwatorskiej,  

Na terenie opracowania planu miejscowego Śródmieścia Milanówka znajdują się także 3 budynki, 

które nie istnieją, ale nadal figurują w Gminnej Ewidencji Zabytków: Dębowa 3, Piasta 17 „Róża”, 

Piłsudskiego 26 „Cyganka”. Dla budynków tych zapis dotyczący usunięcia ze zbiorowej „listy 

rejestrowej”  (załącznik do decyzji nr 1319-A ) został już sformułowany w kartach Gminnej 

Ewidencji Zabytków.  

PRZEPROWADZENIE REMONTU GENERALNEGO BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH 

Przeprowadzenie generalnego remontu wydaje się pilnie potrzebne  przede wszystkim, w 

przypadku następujących budynków. 

 wille: Dębowa 1 „Greczynka” – część willowa, Kościuszki 42 „Modbolsal”,  Krzywa 10 

„Józefinka”,  Piasta 16 „Antonin”,  Piłsudskiego 12„Zosinek”, Piłsudskiego 15 „Natalin”, 

Piłsudskiego 20 „Celina”, Piłsudskiego 24 „Lubień”, Piłsudskiego 31 „Kaprys” , 

Warszawska 38). 

 dawne kino „Oaza”/”Orzeł” Piłsudskiego 33  

 kamieniczki: Piłsudskiego 21 „Jasin”, Piłsudskiego 22 „Marysin”. 

WSPIERANIE OCHRONY ZABYTKÓW PRZEZ URZĄD MIASTA 

Proponuje się, aby większość decyzji i konkretnych działań w odniesieniu do budynków 

zabytkowych  było podejmowane przez  Urząd Gminy Milanówek. W chwili obecnej zaczyna 

funkcjonować system dotowania remontów budynków zabytkowych (patrz odpowiednie uchwały 

Rady Miasta omówione w rozdziale 2.7).  

Zaleca się rozszerzanie zakresu działań w zakresie ochrony konserwatorskiej, np. 

  stworzenie mechanizmu pozyskiwania środków na odnowę zabytków, zarówno dla 

inwestorów publicznych jak i prywatnych, 

 promocja dbałości o obiekty zabytkowe, 

 organizację zbiorowego zakupu materiałów budowlanych wskazanych do zastosowania przy 

remoncie budynków, np. tynki w kolorach „ziemistych” , dachówka „karpiówka” typowa 

dla budynków przedwojennych.  

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Zaleca się wprowadzanie w przestrzeniach publicznych placach, ulicach, skwerach małej 

architektury i elementów identyfikacji przestrzennej. Osobnym zagadnieniem jest opracowanie 

kompleksowego projektu zieleni w śródmieściu lub w większym obszarze, z możliwością 

sporządzenia albumu zalecanego do stosowania detalu architektonicznego i ogrodowego. Postuluje 

się stworzenie także programów dostosowania przestrzeni publicznych dla niepełnosprawnych na 

wózkach i niewidomych.  Zalecane są projekty organizacji ruchu uwzględniające zarówno ruch 

samochodowy, pieszy, jak  i  rowerowy. 

Dodatkową możliwością uatrakcyjniania przestrzeni publicznej, a jednocześnie promocji miasta jest 

organizacja szlaków turystycznych lub tematycznych. Dobrym przykładem tego rodzaju działań jest  

stworzony w 2009 roku szlak śladami II Wojny Światowej – Milanówek „Mały Londyn”, wraz z 

tablicami informacyjnymi, folderami, itp. 


