
 
Protokół Nr 31 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 26 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.Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do 

gminnego zasobu nieruchomości. 

b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości. 

3. Sprawy różne. 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bąk poinformował, że należy wycofać z porządku 

obrad uchwałę dotyczącą zgody na nabycie  gruntu przy ul. Dębowej i Staszica. Ten temat jeszcze powróci. 

Należy go jeszcze przeanalizować kwestię dotycząca kolektora C. Powodem wnioskowania do RMM o zgodę 

na nabycie tej nieruchomości jest roszczenie właściciela gruntu o przebudowę kolektora C i uwolnienie 

zagospodarowania działki. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 2- za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Ad.2. 

Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do 

gminnego zasobu nieruchomości. 

Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bąk poinformował, że wniosek dotyczy nabycia 

nieruchomości, która jest położona w granicach pada drogowego ul. Małej. Wydawałoby się, że z art.73 

można by było tą własność nabyć.  Wojewoda, orzekając o tym bada przesłankę taką, czy faktycznie droga 

istniała? No i czy istniała odpowiednia uchwała zaliczając, a do tej kategorii.  Ulica Mała jest drogą gruntową. 

Problematyczne jest dla nas udowodnienie, że działka, która położona jest na skraju tego pasa  ma około 2 m 

szerokości, była użytkowana jako droga publiczna. Problemem jest również to, że w uchwale nadającej  

kategorie dróg publicznych Milanówku z 1986 roku,  Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy, droga 

kończy się na wysokości tej działki. Istnieje wątpliwość czy jesteśmy w stanie udowodnić, że miasto to 

użytkowało? Mieszkaniec chcą sprawę gruntu uregulować zwrócił się do UMM z wnioskiem o wykup w cenie 

20 zł za metr kwadratowy. To jest 1/5 ceny, którą obecnie płacimy, których odszkodowania. Dla gminy 

korzystne jest zawarcie takiej transakcji z tego wniosku, ponieważ tworzymy rynek transakcji drogowych. 



Kolejne odszkodowania jeżeli będą wypłacane, rzeczoznawca będzie mógł się powołać na istnienie rynku 

drogowego, czyli nieruchomości przeznaczonych na drogi, które są przedmiotem obrotu. 

Przewodniczący zapytał, czy płot jest odsunięty od rzeczywistej szerokości działki. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że nieruchomość nie jest ogrodzona tak jak jest granica, tylko płoty są 

cofnięte. Historycznie ta droga była wąska. Była to prawdopodobnie forma dojazdu. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, w razie wyrażenia zgody, ilu potencjalnych mieszkańców może 

wystąpić do gminy o wykup gruntu, sprzedaż swoich działek na rzecz gminy. Jest prawdopodobne, że stworzy 

się precedens do powielania. Jakie środki ma gmina na wykupy działek. 

Pan Marcin Bąk zaznaczyła, że kupno takich działek, które są w pasach drogowych, to jest tylko możliwe dla 

dróg niezagospodarowanych. Orzecznictwo sadów jest jasne, że jeżeli istniał asfalt, chodnik, to nie ma 

wątpliwości. W skali Milanówka, może się pojawić więcej takich sytuacji, ale gmina nie ma przymusu wykupu. 

W budżecie referatu jest przeznaczone 150 000,00zł na takie wykupy w tym roku. 

Przewodniczący zapytał, że w związku z apelem burmistrza, żeby mieszkańcy oddawali grunt za darmo, czy 

ktoś się zgłosił w temacie oddania działki pod drogę. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że odezwali się mieszkańcy ulicy, która łączy ul. Łąkową i Średnią, przy PKP 

Brzózki. Tam zgłosiło się 55  mieszkańców, którzy chcą oddać gminie grunt za darmo. Pan Bąk wskazał, że w 

2014 r. RMM się zgodziła te działki wziąć. Tylko, że wtedy nie doszło to do skutku, dlatego że nie było pełne 

światło drogi przewidziane w planie zagospodarowania. Tam jest droga wewnętrzna. Mieszkańcy zaoferowali, 

że na swój koszt zrobią podziały geodezyjne. Przy czym mają jasno powiedziane, że gmina drogi nie 

wyasfaltuje. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła się z prośbą o przesłanie wniosku mieszkańca do radnej. Radna zapytała 

o opinie prawną. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że wniosek był złożony w zeszłym roku. Nie ma opinii prawnej do wniosku. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do 

gminnego zasobu nieruchomości. 

Komisja w głosowaniu:  2-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poruszył temat uchwały 315 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Pustej w 

Milanówku, dotyczącej zmiany nazwy ulicy. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że tą ulicę zgodnie z uchwałą zaliczono do kategorii dróg publicznych. To jest 

uchwała zbiorcza, zaliczająca drogi do północnej części miasta. Tą drogę tworzą trzy działki. Ulica Pusta jest to 

w terenie jedna działka w całości, przy końcówce jest w kształcie litery L, gdzie z dwóch prywatnych działek, 

wydzielone jest przedłużenie drogi. To przedłużenie jest zaliczone do kategorii drogi publicznej. W stanie 

faktycznym one się znajdują za ogrodzeniem prywatnych posesji. Zanim nastąpi zmiana ulicy, trzeba zdjąć 

kategorię tych dwóch działek, które komunikacyjnie nie są potrzebne sąsiadom, żeby z nich korzystać. Nigdy 

nie będą  pełniły funkcji drogowej, ponieważ są ogrodzone. Wniosek o zmianę nazwy ulicy złożyło trzech 

właścicieli działek. Przed podjęciem uchwały zostanie wysłane zawiadomienie do wszystkich mieszkańców.  

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

    /-/    

Jaromir Chojecki 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


