
Protokół Nr 30 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 18 maja 2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji radny Jaromir Chojecki otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Ładu 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Obrady Komisji odbyły się w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto Ogród. 

 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Jaromir Chojecki 

Radny Witold Mossakowski 

Radna Jolanta Nowakowska  

Radny Krzysztof Ołpiński 

 
Proponowany porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Urzędu Miasta Milanówka w sprawie nabycia z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne  

(m.in. dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód -1” w Milanówku). 

3. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

Ad.2. 

Informacja Urzędu Miasta Milanówka w sprawie nabycia z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne ( m.in. 

dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód -1” w Milanówku). 

Referat Gospodarki Gruntami P. Marcin Bąk poinformował, że prawo przewiduje, że w planach miejscowych 

gmina, właściwie rada gminy, ustala te miejsca, które będą przeznaczone pod cele publiczne w tym pod ciągi 

komunikacyjne. Ustawodawca, żeby ułatwić gminie realizację tych celów, wprowadził taki przepis art. 98 ust.3 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, który mówi, że jeżeli podział nieruchomości jest dokonany na 

wniosek właściciela to bez udziału notariusza z mocy samego prawa właścicielem gruntu staje się ten 

podmiot, do którego dana kategoria drogi według planu należy. Tam gdzie są drogi gminne, przechodzi na 

własność gminy. Ustawa chroni interesy właściciela gruntu, który de facto zostaje wywłaszczony z tej swojej 

części nieruchomości, bo to przechodzi pod drogi publiczne. Z tego wynika obowiązek wypłacenia 

odszkodowań.  

Z tego powodu większość gmin nie ma uchwalonych planów zagospodarowania. To, co się stało na planie 

Wschód-1, to jest realizacja tego, co zostało zapisane w 2012 r., kiedy plan Wschód-1 został uchwalony. Jest 

tam szeroka droga, dość pokaźny układ drogowy, który wydaje się, że miał być jakąś częścią obwodnicy 

Milanówka. Ten plan obowiązywał przez 8 lat. Mieszkaniec, który jest właścicielem gruntów, wcześniej 

skonsumował działki przy ul. Królewskiej, gdzie gmina nabyła dużo tych nieruchomości pod drogi. Dalej nie 

chce czekać. Złożył wniosek o wydzielenie gruntu przewidzianego w planie pod drogi publiczne. Nie było 

możliwości zanegowania takiego wniosku, dlatego taka decyzja została wydana. W skali Milanówka jest ok. 

kilkunastu hektarów, które są wydzielone pod drogi. Jest to dla gminy zagrożenie w przypadku dużej pow. 

gruntu ze względu na większe odszkodowanie. W przypadku Wschód -1 właścicielem jest jedna osoba. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy na terenie Wschód-1 zostały wydane decyzje podziałowe, które skutkują 

wypłaceniem odszkodowania i czy jakieś postepowania toczą się w sprawie wydania decyzji. 



Pan Marcin Bąk obliczył, że jest jeszcze drugie tyle do wydzielenia, czyli 2,5 hektara. W 2013 roku była wydana 

jedna decyzja podziałowa, która wydzieliła ok. 500m pod taką drogę, która w przyszłości się utworzy. Tam 

wniosek odszkodowania właściciela nie wpłynął. Konstrukcja przepisów odnośnie odszkodowań za grunty jest 

taka, ze inicjatywa leży po stronie właściciela gruntu. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy jeżeli właściciel się nie zgodzi z wyceną nieruchomości to przechodzi  

w tryb wywłaszczenia. 

Pan Marcin Bąk wyjaśnił, że konstrukcja jest taka, że jeżeli właściciel nie dogadał a się z gminą, przepis 

nakazuje udać się do starosty i złożyć wniosek. Starosta wszczyna postępowanie, wzywa rzeczoznawcę. Wtedy 

można sprawdzić na ile te operaty są zbieżne. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy występując o podział właściciel określa jak chce podzielić działki, czy 

gmina musi się zgodzić na taki podział. 

Pan Marcin Bąk wyjaśnił, ze projekt podziału jest oceniany pod względem zgodności z zapisami planu. 

Wydzielona działka musi zrealizować funkcje, która ten plan przewiduje. Nie można przekraczać linii 

rozgraniczających przewidzianych w planie zagospodarowania. 

Radna Janina Moława zapytała, czy już wyliczono wielkość odszkodowania, jaka gmina będzie musiała 

zapłacić właścicielowi za wytyczone drogi w miejscowym planie zagospodarowania Wschód-1 w oparciu  

o decyzję BMM nr 21/2020 z 30 września 2020 roku. Zatrudniono firmę, która miała zrobić inwentaryzację 

terenu. Umowa została podpisana na początku kwietnia. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że żeby przygotować się do tego odszkodowania, zanim zatrudniono 

rzeczoznawcę majątkowego, zostały sporządzone ortofotomapy. Firma geodezyjna policzyła ilość drzew  

w terenie, jaki jest stan terenu. Ta umowa została już skończona. W zakładce BIP w zamówieniach pojawiło się 

nowe zadanie, sporządzenie operatu szacunkowego. W tym tygodniu będą oferty dla rzeczoznawców. 

Radna Janina Moława zapytała, czy te działki oddane pod drogi w ramach decyzji BMM 21/2020 dotyczą drogi 

KDZ1. Radna podkreśliła, że droga zbiorcza nie miała być inwestycją gminy Milanówek. Gmina Milanówek nie 

miała ponosić kosztów powstania budowy tej drogi. To właśnie reguluje art.98 Ustawy  

o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli zostanie wypłacone odszkodowanie osobie ubiegającej się o to 

odszkodowanie a droga nie będzie drogą gminy, czy to jest zgodne z prawem. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że przy decyzjach podziałowych, podstawą jest obowiązujący w chwili 

wydawania decyzji plan zagospodarowania. Nawet, jeżeli intencja powstania tej drogi w planach była inna, to 

ten projekt zaproponowany przez mieszkańca nie był sprzeczny z rysunkiem planu. Droga KZD1 w planie jest 

przewidziana, jako droga kategorii gminna. Pan Marcin Bąk zaznaczył, że pozyskanie tego gruntu może dać 

jakąś formę zagospodarowania tej drogi. Same przepisy w ustawie o gospodarce nieruchomościami,  

o podziałach, w żaden sposób nie są uzależnione od faktycznego stanu na gruncie. 

Radna Janina Moława zapytała, czy województwo wpisało sobie w plany, że droga zbiorcza KDZ1 będzie 

budowana? Tak naprawdę, gmina wykupi działki dla gminy pod drogę, która być może nigdy nie powstanie. 

Gmina będzie miała działki na terenie Wschód1, zapłaci niemałe pieniądze. Po co nam te działki. Nie ma to 

powiązania z żadną z istniejących dróg. 

Pan Marcin Bąk odpowiedział, że jest to pytanie o zasadność planu. Z planu wynika, że będzie to droga 

gminna. 

Radna Janina Moława chciałaby zapytać burmistrza, dlaczego wydał taka decyzję 21/2020. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że zgodnie z wypowiedzią radnej Janiny Moławy podział w tym kształcie  

i tym przebiegu dział się na wniosek samorządu województwa. Wobec tego fakt, że nie jest to zapisane  

w miejscowym planie, który podmiot będzie właścicielem tej nowo powstałej drogi, rzeczywiście przesądza tą 

kwestię, że brak podmiotu powoduje, że mamy domniemanie istnienia tutaj własności gminy.   

Mieszkanka zadała pytanie dotyczące obowiązku wykupu, który powstaje po podziale. Dlaczego te drogi 

zostały wydzielone? 



Pan Marcin Bąk odpowiedział, że taka jest konstrukcja, że jeżeli w planie zagospodarowania przewidziano 

grunty na drogi publiczne to w momencie wydawania decyzji stają się własnością miasta. Żeby odmówić 

decyzji podziału, musi być ona niezgodna z zapisami planu. 

Mieszkanka ponowiła pytanie, dlaczego gmina wydała decyzje o podziale. 

Pan Marcin Bąk podkreślił, że jest zgodna z planem i nie wymaga żadnej innej zgody. 

Mieszkanka zapytała o podstawę prawną dotycząca wydania decyzji. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że jest to art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Radny Krzysztof Wiśniewski poinformował, że wiele lat temu rozpatrywana była koncepcja budowy 

obwodnicy w południowej części miasta i było kilka wariantów i wersji poprowadzenia dróg. Warto sprawdzić, 

czy projekt tej drogi nie jest częścią projektu związanego z jedną wersją budowy obwodnicy południowej 

Milanówka. 

Przewodniczący komisji odczytał treść art.98. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy zdaniem p. Bąka nie było formalnej odmowy dokonania tego podziału, 

czyli negatywnego załatwienia tego wniosku o podział. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że w jego ocenie projekt podziału był w 100% oddaniem rysunku tego planu.  

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy była możliwość negatywnego załatwienia tego wniosku.  

Pan Marcin Bąk poinformował, że możliwość odmówienia jest tylko w tym przypadku, gdy rysunek podziału 

jest niezgodny z założeniami planu oraz jeżeli działek nie da się zagospodarować. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy przed podziałem działka nie miała dostępu do drogi publicznej. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że miała dostęp przy przedszkolu Kasperek. 

Mieszkanka nawiązała do wypowiedzi p. Bąka, że droga KDZ 1 to droga gminna. Mieszkanka zapytała, czy  

p. Bąk mógłby to uzasadnić na podstawie zapisu planu, jak również tego art.98 ust.1. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że to się uzasadnia na podstawie paragrafu 4, rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakie odpowiadają drogi publiczne. Tam jest napisane, że drogi gminne mogą być 

klasy Z, albo drogi powiatowe. Drogi wojewódzkie muszą być oznaczone na planie GR lub G. W samym planie 

nie jest napisane, że nie jest to droga gminna. 

Droga zaliczona do jednej z kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych powinna spełniać 

wymagania techniczne i użytkowe określone dla klas. Tutaj jest posługiwanie się klasami drogi, które właśnie 

mają oznaczenia ASD, GP, G, Z, L, D. E. W tym rozporządzeniu droga powiatowa może mieć klasę Z, bądź droga 

gminna może mieć klasę Z. Na rysunku planu mamy drogę, która ma to Z w oznaczeniu, więc to jest klasa drogi 

zbiorczej, oznaczona symbolem Z. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim mają 

odpowiadać drogi może to być droga powiatowa i gminna. Nie ma wskazania, że to jest droga wojewódzka. To 

jest najniższa kategoria dróg publicznych, czyli gminna.  

Mieszkanka uważa, że nie ma wskazania, że jest to droga gminna. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że w oznaczeniu KDZ jest napisane, że jest to droga publiczna. 

Mieszkanka zapytała, na jakiej podstawie p. Bąk podjął decyzję, że jest to droga gminna. 

Pan Marcin Bąk podjął taka decyzję, dlatego, że nie jest nigdzie napisane, że to ma być na rzecz powiatu. 

Mieszkanka zapytała, czy ta interpretacja prawa jest przez wykluczenie. Przy tak poważnych skutkach, 

powinna być pewność, co do kategorii. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że należy takie sprawy wyjaśnić mieszkańcom, dlaczego podjęte są takie a nie 

inne rozstrzygnięcia i na jakiej podstawie się opierają. Radny zauważył, że w dokumentach nie ma 

użytkowania wieczystego ani decyzji, która to użytkowanie wieczyste na rzecz tego podmiotu, który te 

roszczenia sformułował, została ustanowiona. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że pozyskał dokumenty, ale musi się skonsultować z prawnikami, czy można je 

udostępniać. Prawo użytkowania zostało nabyte w drodze umowy. 

Radny Piotr Napłoszek zaznaczył, że ten podmiot nabył to na podstawie umowy z innym podmiotem, 

wcześniejszym następcą prawnym.  Pierwotnie to prawo powstało, na jakiej podstawie? 

Pan Marcin Bąk poinformował, że na podstawie decyzji wojewody. Wszystkie z akt KW. 



Ad.3. 

Sprawy różne. 

Radna Janina Moława poruszyła temat braku akceptacji niektórych członków RMM na profilu burmistrza. 

Radni są tam wymieniani z imienia i nazwiska. Radna odbiera to w ten sposób, jakby ktoś celowo próbował 

część lokalnej społeczności, która popiera politykę obecnego burmistrza źle ustawić, ustosunkować do działań 

RMM. Żaden radny przy ślubowaniu nie składał posłuszeństwa burmistrzowi. Można się różnić, co do 

zapatrywania na politykę lokalnego samorządu i temu służą właśnie spotkania, takie jak dzisiaj, żeby o tym 

dyskutować. Posty, które się ukazują, przeczą temu, że samorząd milanowski potrafi ze sobą rozmawiać ponad 

podziałami. Sposób, w jaki są przedstawiani radni, jest nie do zaakceptowania. 

Radna Janina Moława zadała pytanie dotyczące inwestycji na ul. Krakowskiej oraz kiedy rozpocznie się 

remont Willi Waleria. Radna nawiązała do sprawy targowiska miejskiego. Radna chciałaby wiedzieć, czy 

burmistrz zawarł porozumienia z dzierżawcami na targowisku miejski, ponieważ to był warunek prowadzenia 

inwestycji. Radna zapytał, jakie cele zarządcze rada nadzorcza przydzieliła, czy poleciła wykonać pełniącemu 

obowiązki prezesowi MPWiK. 

Mieszkanka poinformowała o problemach technicznych stanowiska komputerowego, które zostało 

przygotowane dla mieszkańców. Mieszkanka zwróciła się z prośbą o organizowanie posiedzeń w trybie 

stacjonarnym lub hybrydowym. 

Radna Janina Moława poinformowała, że przewodniczący RMM złożył pismo na ręce organu wykonawczego, 

w którym domaga się w imieniu mieszkańców włączenia czatu, komentarzy w czasie komisji i sesji. Radna 

chciałaby wiedzieć, czy jakakolwiek odpowiedź wpłynęła na pismo przewodniczącego RMM oraz czy wiadomo, 

kiedy czat zostanie włączony. Jest to kolejna forma ograniczenia praw konstytucyjnych mieszkańców 

Milanówka. 

Przewodniczący RMM poinformował, że ten problem był podnoszony wielokrotnie. Pismo w tej sprawie było 

złożone w dniu wczorajszym. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że czat nadal nie został włączony.  Radna odczytała fragment wypowiedzi 

burmistrza zamieszczony na Facebook-u. 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

    /-/    

Jaromir Chojecki 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


