
 
Protokół Nr 32 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
dnia 2 czerwca 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.Omówienie pisma Burmistrza Miasta Milanówka, Pana Piotra Remiszewskiego w sprawie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód-1” w Milanówku – c.d. 
 
Ad.1. 
Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
Komisja w głosowaniu: 2-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad jw. 
 
Ad.2. 
Omówienie pisma Burmistrza Miasta Milanówka, Pana Piotra Remiszewskiego w sprawie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód-1” w Milanówku – c.d. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że na poprzednich obradach omawiano plany zagospodarowania 
terenu Wschód-1. W międzyczasie RMM otrzymała plik dokumentów odnośnie planu zagospodarowania, 
skarg na te plany, na uchwały, wezwań do zapłaty. Przewodniczący chciałby, żeby komisja wypowiedziała się 
na podstawie tych dokumentów, wydać opinię. Radny wystąpił do BMM, do radców, żeby KŁPiOŚ otrzymała 
jeszcze dodatkowo opinie prawne. Radny Chojecki podkreślił, że do 2015 roku UMM stał na stanowisku, że nie 
ma podstaw prawnych, faktycznych, żeby takiego odszkodowania udzielić, wypłacić.  
Mecenas Patrycja Mączyńska nie jest skłonna, ani w 100% dać gwarancji, że roszczenie jest niezasadne ani na 
100% gwarancji, że jest zasadne. W pierwszej kolejności jest art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym, 
który jest podstawą zgłoszonych roszczeń. W chwili obecnej ust.1 tego artykułu brzmi: 
, „Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania albo jego zmian, korzystanie  
z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało 
się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty może żądać od gminy albo 
władającego terenem zamkniętym odszkodowania, jeżeli uchwalenie planu lub jego zmiana spowodowane 
były potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa.” 
Natomiast w brzmieniu, które nas interesuje tzn. z roku 2012 nie było tego zastrzeżenia, tego fragmentu 
dotyczącego obronności i bezpieczeństwa państwa. To jest pierwsza wątpliwość, która się pojawia. Druga to 
jest taka, że właściwie w planie zagospodarowania przestrzennego w tej chwili mamy nieruchomości bez 
prawa zabudowy. W chwili, kiedy spółka stała się użytkownikiem wieczystym tego terenu, również nie było 
tam możliwości zabudowy. Zatem zmiana planu dokonana uchwałą RMM w sposób drastyczny w sytuacji 
prawnej tego podmiotu nie zmieniła. Mecenas uważa, że jest możliwe zasądzenie odszkodowania. Natomiast 
czy w tej kwocie, to mecenas ma wątpliwości. Po przedyskutowaniu całej sytuacji w dziale prawnym, 
doszliśmy do wniosku, że najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby, żeby mieć ogląd bardziej specjalistyczny, czy 
też większą pewność. Należałoby zlecić firmie zewnętrznej, kancelarii, ale nie prawnej, zarówno prawnej jak  
i z zakresu planistycznego, sporządzenie opinii, która wskazywałaby czy roszczenia nie są przypadkiem 
przedawnione. Dotyczy to zmian w Kodeksie Cywilnym w tym zakresie. Czy w ogóle roszczenia te są zasadne 



oraz jak dokonano kalkulacji wysokości tych roszczeń i czy ta kalkulacja również ma podstawy. Trzeba mieć 
pewność, czy mamy tutaj mierzyć się z realnym zagrożeniem ze strony spółki i procesu sądowego, który będzie 
dla nas niekorzystny. Taka sugestia jest działu prawnego. 
Radny Witold Mossakowski zapytał, w jaki sposób będzie wybrana ta kancelaria zewnętrzna, jakie kryteria 
będą brane pod uwagę? 
Mecenas Patrycja Mączyńska jest przekonana, że będzie skierowane zapytanie, do co najmniej 3 takich 
kancelarii. Na pewno kryterium będzie dotyczyło ceny. Kryterium będzie dotyczyło również doświadczenia 
planistycznego. Usługi prawne, które wiążą się z zastępstwem procesowym i z przygotowaniem do ew. 
procesu sądowego są wyłączone spod działania ustawy Prawo zamówień publicznych. Tu nie będzie przetargu 
formalnego, jako takiego. Natomiast będzie na pewno zapytanie. 
Radny Witold Mossakowski zapytał, czy RMM może brać udział w doborze tej kancelarii prawnej? 
Mecenas Patrycja Mączyńska musi to skonsultować z BMM. 
Radny Witold Mossakowski spodziewa się, jakie będzie zdanie burmistrza. Radny chciałby wiedzieć, jak to 
wygląda według prawa. 
Mecenas Patrycja Mączyńska nie sądzi, że RMM może wybierać kancelarię. Decydentem jest burmistrz, który 
będzie wydatkował na to środki finansowe. 
Radny Witold Mossakowski podkreślił, że chodzi mu o to, żeby RMM brała udział w doborze kancelarii. 
Mecenas Mączyńska uważa, że nie jest to możliwe. Jeżeli RMM będzie chciała pokryć usługę z własnych 
środków to tak. BMM będzie to zlecał, wybierał, finansował i patrzył na doświadczenie, którym dysponuje ta 
kancelaria. Najlepiej żeby był to jeden podmiot, który ma w swoich zasobach osoby specjalizujące się zarówno 
w planowaniu przestrzennym jak i w prawie. Można też wybrać dwa podmioty.  
Radny Witold Mossakowski podkreślił, że RMM odpowiada też za finanse miasta, jeżeli chodzi o jego 
budżetowanie. 
Mecenas Patrycja Mączyńska poinformowała, że radna Janina Moława zwróciła się o wydanie kserokopii już 
wydanych opinii prawnych w tej sprawie w przeszłości. Jedna była wydawana przez radcę prawnego 
Krzysztofa Cisłaka, obecnie sędziego. Druga była wydawana przez kancelarię Karczewscy i Sp. W zasobach, 
które posiada mecenas i w zasobach archiwalnych tych opinii nie ma. Pani Mączyńska zwróciła się do ref. 
PPiEM o sprawdzenie, czy tam niema tych dokumentów. 
Przewodniczący komisji zapytał, czy umowa z panek Powikrowskim, kancelarią zewnętrzną, która ma  
w swoim zakresie zastępstwo procesowe, nie wystarczy w tej sprawie. 
Mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że jest taka możliwość. 
Przewodniczący komisji śledził zaskarżenie uchwały przez Budopol na temat przystąpienia do sporządzenia 
planu a następnie uchwały, która uchwaliła ten plan. Generalnie Budopolowi chodzi o to, żeby na etapie 
uchwalania mógłby wystąpić o warunki zabudowy i uzyskać ten teren. Niestety już weszły zapisy planu, które 
to uniemożliwiają. Radny podkreślił, że jest do tego napisana odpowiedź z 2012 roku na skargę Budopolu. 
Odpowiedź zawiera przesłanki UMM, żeby tą odpowiedź odrzucić. Sąd odrzucił żądania Budopolu. 
Mecenas Patrycja Mączyńska odniosła się do postępowania sądowego. To jest dodatkowy argument, żeby 
taką zewnętrzną opinię pozyskać, ponieważ skarga została odrzucona ze względów formalnych. Nikt 
merytorycznie tą sprawą się nie zajmował. Nikt nie wie, jakie będzie merytoryczne rozstrzygnięcie tej sprawy. 
Radny Witold Mossakowski wrócił do kwestii wyboru kancelarii. Radny Uważa, że RMM jest uprawniona do 
tego, żeby brać udział w doborze kancelarii prawnej. 
Mecenas Patrycja Mączyńska podkreśliła, że radni, jako Komisja ŁPiOŚ są uprawnieni do opiniowania 
chociażby takich kwestii. Może po dzisiejszej komisji radni będą mieli treść do tej opinii na ten temat. 
Radna Janina Moława podkreśliła, że nie jest to pierwsza komisja, w której uczestniczy, dotycząca Budopolu. 
Im dłużej radna jest na komisjach i próbuje się czegoś dowiedzieć od urzędu, to jest coraz bardziej zdumiona. 
W poprzedniej kadencji Budopol upominał się o pewne kwestie. Powstało wtedy stanowisko RMM z 16 
kwietnia 2015 r. Budopol życzył sobie wtedy zmiany planu PZP „Wschód-1”. W odpowiedzi Rada określiła to  
w ten sposób, że będzie studium i do tego studium wnioski zostaną dołączone i wtedy odbędzie się debata.  
Radna podkreśliła, że Rada wtedy miała wpływ na to, jaką kancelarię burmistrz miał wybrać do sprawy  
z Budopolem. Wskazano nawet konkretną kancelarię i ta kancelaria prowadziła tą sprawę od lat. 
Mecenas Patrycja Mączyńska podkreśliła, że nie jest to prawdą, że radni nie otrzymali dokumentów,  
w których było zawezwanie do próby ugodowej. Te dokumenty radni otrzymali. Było tam zawezwanie do 
próby ugodowej. Radni mają ten sam komplet dokumentów, który posiada p. mecenas.  Pani Mączyńska 
będzie wdzięczna o wskazanie kancelarii, która od lat prowadzi sprawę Budopolu. Pani mecenas uważa, że jest 
obecnie możliwość sporu sądowego. Nie można zagwarantować, że sprawy nie będzie. 



Stowarzyszenie LOP Justyna Mietelska uważa, że postanowienie sądu w sprawie złożenia zażalenia na plan, 
na uchwałę miejscowego planu zagospodarowania było. Budopol nie chciał się zgodzić z tymi warunkami 
planu, składał odwołanie. Dopiero przy odwołaniu sąd nie rozpatrywał sprawy merytorycznie, ponieważ 
Budopol nie dotrzymał terminu. To nie było tak, że sąd nie rozpatrywał merytorycznie tej sprawy. Rozpatrywał 
to sąd niższej instancji. W NSA już nie, ponieważ termin nie został dotrzymany. Nie jest to tak, że nie ma 
stanowiska sądu w tej sprawie. Mieszkanka odniosła się do utraty możliwości dysponowania gruntem. Pani 
Mietelska uważa, ze nie ma żadnego ograniczenia. Grunt jest i był rolny. Mieszkanka zapytała, czy papiery są 
już w sądzie? 
Mecenas Partycja Mączyńska odpowiedziała, że nie. Nie wiadomo czy w ogóle będzie wszczęte 
postępowanie, ani jaki będzie jego wynik, jeżeli byłoby wszczęte. 
Pani Mecenas Mączyńska wyjaśniła, że sytuacja prawna jest taka, że od tego planu zagospodarowania jak już 
wniesie strona swoje uwagi to dalszy bieg instancji, to jest Wojewódzki Sąd Administracyjny, jako pierwsza 
instancja i NSA, jako druga. WSA, jako pierwsza instancja, skargę odrzucił powodów formalnych. Nie zajmował 
się merytorycznie a NSA w konsekwencji złożonej skargi kasacyjnej, skargę kasacyjną oddalił. Żaden sąd nie 
zajmował się tą sprawą merytorycznie. 
Radna Janina Moława odnosi wrażenie, że mecenasi z urzędu nie rozmawiają z radnymi w sposób jak ktoś, 
kto reprezentuje urząd i mieszkańców, tylko tak jakby prawnicy chcieli przekonać radnych, że roszczenia 
Budopolu są zasadne. Radna uważa, że te roszczenia są bezzasadne. Ten roszczący, który ma ciągle jakieś 
roszczenia w stosunku do gminy, doskonale wiedział nabywając w dniu 28 lipca 1999 r. prawo użytkowania 
wieczystego, oznaczonego w miejscowym planie ogólnym miasta Milanówka, zatwierdzonym uchwałą 
127/RMM z 30 marca, zaznaczonym symbolem B23 RP z następującym przeznaczeniem: 
„ Kompleks terenów rolnych bez prawa zabudowy, tereny siedliskowe w gminie Brwinów w rejonie Rowu 
Grudowskiego. Należy zabezpieczyć działkę o pow. 0,4 h dla dróg, dla zlokalizowania oczyszczalni ścieków 
deszczowych i przepompowni ścieków komunalnych, strefą uciążliwości 100 m. „ 
Jeżeli ktoś kupuje teren rolny a myśli sobie, ze potem wybuduje kompleks domów jednorodzinnych wraz z 78 
budynków jednorodzinnych i bliźniaczych 28 budynków wraz z układem drogowym, dojściami, dojazdami do 
budynków na terenie rolnym, to musi się liczyć, że musi dojść do pewnego zadziałania, zmiany tego 
przeznaczenia gruntu spółki. Przeznaczenie gruntu jest cały czas takie samo. Wobec czego, na jakiej podstawie 
Budopol sobie rości tak duże odszkodowanie. Radna ma wrażenie, że ktoś usiłuje przestraszyć, mówiąc, że są 
takie duże roszczenia i najlepiej zawrzeć ugodę. Ugoda wynika z pewnych ustępstw. Rada odpowiedziała, że 
dopóki nie ma studium nie będzie wnosić żadnych wniosków do studium i nie ma, o czym mówić. Na jakiej 
podstawie Budopol wysuwa wezwanie przedsądowe. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk wyraziła zdziwienie, ponieważ nie rozumie, jaka 
rolę w tej całej sprawie ma przyjąć RMM. Kwestia Budopolu była śledzona od samego początku, od powstania 
planu i nigdy nie było to traktowane z takimi wątpliwościami, które przechodzą tez jakby na korzyść Budopolu, 
tak jak jest to robione obecnie. Mieszkanka nie wie, co się stało, że obecnie jest takie nastawienie, 
dopuszczające niekorzystną dla miasta. Jeżeli RMM zwraca się o opinię prawną, to taka opinia prawna na 
piśmie powinna zaistnieć, bez wynajmowania kancelarii zewnętrznej, na bazie tych dokumentów, którymi 
urząd dysponuje. Nic nie powstało na piśmie od strony prawnej. Ustna opinia jest niezrozumiała dla 
mieszkańców i dla radnych również. Mieszkanka odniosła się do sytuacji prawnej. Urząd dysponuje pismem, 
wezwaniem przedsądowym, niewystawionym przez kancelarię prawną tylko przez sam Budopol. Jest podany 
termin do 31 maja. Termin minął, w związku z tym może nastąpić to, co zostało określone w piśmie. Branie  
w tym momencie zlecenia, dawanie niezwykle kosztownego zlecenia dla kancelarii prawnej, kiedy jeszcze nie 
ma jeszcze żadnego sporu prawnego, czemu ma służyć badanie przez kancelarię, kiedy nieznana jest treść 
pozwu. Analizę dokumentów, może wykonać kancelaria prawna zatrudniona przez urząd. Mieszkanka 
odniosła się do przestrzeni planistycznej, czyli zaskarżenia planu, czy to było merytoryczne. Nie ma 
jednoznaczności nawet ze strony urzędu, czy Budopol nie ma prawa podważać planu, bo jest za tym milion 
przesłanek. Jest druga sfera nie administracyjna, tylko prawa cywilnego, że jest to roszczenie  
o odszkodowanie, które nie wiadomo, czy jest wyimaginowane, czy realne. Jeżeli sfera administracyjna 
skończyła się na niekorzyść Budopolu, bez względu na merytorykę, czy była rozważana, czy nie, to, dlaczego 
strona cywilna sugeruje, że może być korzystna dla Budopolu. Mieszkanka chciałaby wiedzieć, która część 
art.36 wprowadza p. mecenas w stan wątpliwości prawnej. 
Mecenas Patrycja Mączyńska podkreśliła, że ta sprawa nie była merytorycznie rozpoznawana. Sąd Cywilny 
różni się od Sądu Administracyjnego. Kwestie zaistnienia szkody reguluje kodeks cywilny w art. 361, który to 
artykuł, opierając się na bazie związku przyczynowego wskazuje, że jeżeli jest jakaś szkoda w jakiejś wielkości, 



spowodowana z czyjejś winy, pozostająca w normalnym związku przyczynowym miedzy działaniem  
a skutkiem, to wówczas strona, która zawiniła, czyli ta, która podjęła działania lub zaniechała, jest 
odpowiedzialna za tę szkodę w wysokości wskazanej przez powoda. Druga część ew. roszczenia 
odszkodowawczego opiera się na utraconych korzyściach, czyli strona może wykazać, że gdyby nie było 
pewnego stanu rzeczy, mogłaby uzyskać to i to. I można to przełożyć również na konkretną wysokość 
finansową, co razem daje obraz całości szkody. Jest to kwestia typowo prawna. Art.36 o planowaniu 
przestrzennym ma obecnie inna redakcję w porównaniu do redakcji z chwili, kiedy ta szkoda miała 
teoretycznie zaistnieć, czyli w 2012 roku, kiedy miał inne brzmienie. Sąd rozstrzygając tego typu sprawy, 
będzie rozstrzygał również stan prawny, który był obowiązujący w chwili ew. szkody. W ostatnim zdaniu ust.1 
jest zastrzeżenie, że to odszkodowanie należy się, jeżeli uchwalenie planu lub jego zmiana spowodowane były 
potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa. Wówczas tego zastrzeżenia nie było. Pani Radna Moława 
wskazała, ze był to teren rolny i siedliskowy, bez prawa zabudowy. Teren rolny siedliskowy, również można 
zabudowywać, tylko są inne warunki zabudowania tego terenu. 
Pani Anna Krawczyk zapytała, czy art.36 mówi, że jeżeli plan był wprowadzony z tytułu obronności kraju, to 
wtedy właściciel może się domagać odszkodowania? 
Mecenas Patrycja Mączyńska poinformowała, jaki przepis zostanie zastosowany przez sąd, jeżeli dojdzie 
sprawa do Sądu Cywilnego. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu lub jego zmianą, właściciel albo użytkownik 
wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. 
Przewodniczący komisji zapytał, jaka jest wartość wpisu do sądu o odszkodowanie na postępowanie? 
Pani Partycja Mączyńska odpowiedziała, że co do zasady jest to wartość 5% od wartości przedmiotu sporu. 
Można się ubiegać o obniżenie tej opłaty. W przypadku przegranej koszty ponosi przegrana strona. 
Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest to 800 000,00zł. 
Pani Partycja Mączyńska uważa, że jak sprawa zostanie skierowana do sadu i urząd otrzyma odpis pozwu, 
wówczas będzie mało czasu na reakcję. Jako strona pozwana będzie tylko dwa tygodnie na udzielenie 
odpowiedzi. Wtedy nie będzie czasu na zlecenie opinii. 
Radny Witold Mossakowski podzielił się dokumentami w tej sprawie z prawnikami. Są wśród nich prawnicy, 
którzy zajmują się takimi sprawami. Wszyscy jednoznacznie podkreślili, że jest to próba wymuszenia zmiany 
zagospodarowania z oczywistych powodów. Roszczenie jest absurdalne. Radnego zszokowała postawa  
p. Jarosza i jeszcze jednej osoby z UMM, które od samego początku sugerowały, żeby dążyć do ugody. To jest 
bardzo zły kierunek, który może rzeczywiście skończyć się zmianą zagospodarowania tego terenu. 
Referat PPiEM Krzysztof Jarosz stwierdził, że nic takiego nie powiedział. 
Radny Witold Mossakowski podkreślił, że jest to nagrane i można to odtworzyć i wysłuchać. Pan Jarosz 
powiedział, że należy brać pod uwagę ugodę itd. 
Radna Janina Moława chciałaby wiedzieć, z czego się wzięła ta szkoda Budopolu. Z czego wynika i z jakiego 
przepisu.  
Pani Patrycja Mączyńska podkreśliła, że opiera się na takich samych dokumentach jak radna Moława. 
Mecenas nie występuje też w imieniu Budopolu. Jeżeli chodzi o podstawy prawne to jest to art.36  
o planowaniu przestrzennym i podstawowy art.361 Kodeksu Cywilnego, który stanowi o szkodzie. Jeżeli 
szkoda ma miejsce i została poniesiona przez Budopol to Budopol będzie musiał ją wykazać. Przykładowym 
narzędziem do tego jest operat szacunkowy, który przedłożył i którym radni dysponują. 
Radna Janina Moława podkreśliła, że jest nauczycielem a nie prawnikiem. Pani Mączyńska, jako prawnik ma 
doświadczenie, wiedzę merytoryczną. Radna pyta p. mecenas w imieniu mieszkańców, z czego te roszczenia 
Budopolu mogą wynikać. Jakie Budopol poniósł szkody. 
Mecenas Patrycja Mączyńska, oświadczyła, że nie będzie teraz prezentowała opcji, na jakich podstawach 
Budopol może domagać się odszkodowania publicznie, gdzie transmisja jest publiczna. Może słuchają 
przedstawiciele Budopolu. Pani mecenas nie będzie publicznie mówiła, jakie miałaby pomysły, gdyby była na 
miejscu Budopolu. Pani Mączyńska uważa, że opinia zewnętrzna jest potrzebna. 
Radna Janina Moława przypomniała, że wcześniej prosiła o opinię tylko dla radnych. Urząd zatrudnia 
zewnętrzną kancelarię za pieniądze gminy i mamy prawników na etacie. Radna prosiła o opinię prawną dla 
RMM w sprawie roszczeń Budopolu. Nie byłoby to publiczne, byłoby to dla RMM. 
Mecenas Patrycja Mączyńska przypomniała, że radna ma taką samą dokumentację i w związku z tym dużą 
wiedzę. Mecenas zwraca się do radnych, aby taka opinię zlecić. 
Pani Mączyńska poinformowała, że maksymalny wpis sądowy wynosi maksymalnie 200 000,00zł. 



Radna Janina Moława przeczytała stanowisko z 16 kwietnia 2015 r. RMM w sprawie wniosku Biura Projektów 
Budownictwa Ogólnego Budopol SA z dnia 19 marca 2015 r. o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Wschód-1. 
„ Rada Miasta stoi na stanowisku, aby wniosek został włączony do rejestru wniosków o sporządzenie lub 
zmianę planu miejscowego, prowadzonego przez BMM, a po zakończeniu procedury opracowania nowego 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zostanie wzięty pod uwagę  
w trakcie przygotowania wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych, zgodnie, z którym będą 
przygotowane kolejne procedury zmiany lub ustalenia planów miejscowych.” 
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów Anna Krawczyk zapytała, czy można żądać odszkodowania, jeżeli 
plan był zmieniony na cele obronności? 
Mecenas Patrycja Mączyńska odpowiedziała, że zależy, z jakiego momentu rozpatrujemy stan prawny.  Na 
dzień dzisiejszy można żądać, jeżeli uchwalenie planu spowodowane były potrzebami obronności  
i bezpieczeństwa państwa. 
Pani Anna Krawczyk zapytała, czy tamten plan był uchwalony na cele obronności. Czy jest jakiś aspekt 
obronności wtedy, czy teraz, na który można się powołać w tym planie. 
Referat PPiEM Krzysztof Jarosz poinformował, że przepis art.36 ust.1 uległ zmianie na przestrzeni czasu. I od 
momentu, kiedy plan zagospodarowania przestrzennego Wschód-1 został uchwalony, uległ rekonfiguracji, 
jeżeli chodzi o swoją treść. Tam w ust.1 jest łącznik „albo”. Pierwsza część mówi tak, „ Jeśli w związku  
z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części  
w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie 
ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty może z uwzględnieniem ustępu 2 i art. 37.1 ust.1 żądać od 
gminy albo od władającego terenem zamkniętym.” Ten teren nie należy do kategorii terenów zamkniętych. 
To, co jest po łączniku „albo” od władającego terenem zamkniętym niż uchwalenie planu jego zmiana 
spowodowane potrzebami obronności bezpieczeństwa państwa. To trzeba w ocenie p. Jarosza interpretować 
w ten sposób, że trzeba wrócić do definicji, co to jest teren zamknięty. Jeśli ten obszar nie był terenem 
zamkniętym, to wydaje się, że ten łącznik, ta druga część związana z potrzebami obronności i bezpieczeństwa 
państwa w tym przypadku nie ma odniesienia. Ale to jest drugi przypadek, w którym te odszkodowanie lub za 
poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienie nieruchomości lub części, ma w tym przepisie odniesienie. 
Trzeba brać pod uwagę dwa odrębne przypadki. Przypadek numer jeden, jakby tej pierwszej części może 
dotyczyć sytuacji gminy, a drugi raczej nie, ponieważ w tym przypadku nie mamy do czynienia z terenem 
zamkniętym. 
Mieszkanka zadała pytanie, czy to posiedzenie ma charakter powagi? Czy można wysnuć wniosek, ze 
właściwie wydźwięk art.36 w odniesieniu do naszego terenu nie zmienił się w ogóle, skoro doszła tylko 
kwestia obronności a ona dotyczy terenów zamkniętych. Mieszkance wydaje się, ze działanie urzędu, działanie 
RMM powinny iść w kierunku przejrzystości i klarowności. 
Mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że ta sprawa nie jest łatwa, klarowna i czysta. Mecenas uważa, że opinia 
do tej sporawy jest potrzebna. 
Mieszkanka uważa, że p. Mączyńska upraszcza jej wypowiedź. Po długim czasie i braku informacji, na które 
czekają radni i poniekąd zainteresowani mieszkańcy, urząd ze strony prawnej nie stworzył żadnej bazy 
informacyjnej na piśmie, takiej żeby ktoś mógł to przeanalizować, zastanowić się.  
Mecenas Patrycja Mączyńska uważa, że im bardziej są szczegółowe pytania, tym bardziej musi być 
szczegółowa opinia. Mamy obraz ogólny i ogólne może być stwierdzenie prawne. Im bardziej się zagłębiamy, 
dokumentów jest sporo, im bardziej jest to skomplikowane, tym bardziej skomplikowana jest interpretacja. 
Pan Jan Balcerzak zapytał, czy była odpowiedź dotycząca siedliska. Mieszkaniec zapytał, czy firma Budopol jest 
firmą rolniczą? Rolnik może część działki wygospodarować na siedlisko, gdzie zbuduje sobie dom. Na działce 
może powstać jeden dom. Ta działka zawsze była rolna. Ta działka ma wartość, jako działka rolna. To, że ktoś 
nie może tam wybudować osiedla, czy paneli fotowoltaicznych, czy wiatraków to nadal jest działka rolną. 
Mieszkaniec uważa, że bardziej zależy, żeby zmienić ten plan niż otrzymać odszkodowanie. 
Przewodniczący komisji posumował dyskusję, że nie widzi takich możliwości, żeby te odszkodowania 
wypłacić. Radny oczekuje od prawników, czyli kancelarii, która w umowie ma zapis w paragrafie 2, że  
„w ramach realizacji niniejszej umowy zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania określone 
poniżej czynności, dotyczące zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami 
orzekającymi oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego, a w szczególności: pkt 3. 
Przygotowanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wezwań do próby ugodowej, udzielania odpowiedzi na 
takie wezwania”. 



Dostaliśmy wezwanie do zapłaty, więc zdaniem radnego płacimy za to kancelarii i powinna przygotować taką 
odpowiedź. Prawnicy zatrudnieni w urzędzie z pomocą p. Jarosza powinni przygotować taką odpowiedź, jak 
wygląda stan prawny, co się zmieniło i wszystkie kwestie, które zostały dzisiaj poruszone. Pan Jarosz może 
pomóc opisać to dla radnych. Płacenie po raz drugi za to samo, za co urząd płaci, jest niegospodarnością. 
Komisja w dniu dzisiejszym nie będzie podejmowała stanowiska, ponieważ nie ma dokumentów, jak w chwili 
obecnej stanowi prawo. 
Radna Janina Moława zapytała, czy nastąpił spadek wartości nieruchomości Budopolu na terenie tej działki, 
na terenie planu Wschód-1? Budopol nie może korzystać z nieruchomości w sposób taki, jak mógł korzystać 
dotychczas. Czy coś się zmieniło przez to, że uchwalono plan? Czy zmieniła się funkcja i przeznaczenie tego 
gruntu? Radna zastanawia się, czy BMM chce chronić miasto przed odszkodowaniem, czy nie?  
Mecenas Patrycja Mączyńska poinformowała, że nie wie czy nastąpił spadek wartości nieruchomości, bo nie 
zajmuje się nieruchomościami. 
 
 
 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
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