
 

Protokół Nr 38 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 18 października 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 uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę 

ewidencyjną nr 67/5 z obrębu 06–07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06–10, położonych 

w Milanówku przy ul. Królewskiej, działki ewidencyjne nr 50/2 i 50/5 z obrębu 06–07, położonych 

w Milanówku przy ul. Rososzańskiej oraz działkę ewidencyjną nr 67/8 z obrębu 06–07, położoną w Milanówku 

przy ul. Polnej; 

b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 

nr 83/20 z obrębu 05–03, położonej w Milanówku przy ul. Jerzyków; 

c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki 

ewidencyjne nr 35/6 i 34/19 z obrębu 07–05, położonych w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej; 

d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 

nr 127/1 z obrębu 05–08, położonej w Milanówku przy ul. Wlot; 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki 

ewidencyjne nr 63/6, 63/9 i 63/10 z obrębu 07–05, położonych w Milanówku przy ul. Gołębiej; 

f) wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym 

do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków; 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP. 

3.Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Radny Piotr Napłoszek zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad, 

dotyczącego przejęcia na własność przez gminę drogi łączącej ul. Średnią z Łąkową. 

Kierownik RGN p. Marcin Bąk uważa, że należy również przegłosować nabycie gruntu na ul. Małej.  

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał dotyczących 

dwóch nieruchomości tj. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy Milanówek do 

gminnego zasobu nieruchomości na ul. Małej oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowych oraz udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz gminy Milanówek do 

gminnego zasobu nieruchomości dotyczącej nieruchomości pomiędzy ul. Średnią i Łąkową. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek jw. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 



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

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oraz udziałów w prawie własności nieruchomości 

gruntowej na rzecz gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości dotyczącej nieruchomości 

pomiędzy ul. Średnią i Łąkową. 

 

Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami p. Marcin Bąk poinformował, ze przedstawiony projekt 

uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu położonego w ciągu drogi wewnętrznej, 

przewidzianej w planie zagospodarowania „Południe” ” A”, przebiegającej od ulicy Średniej do rowu 

melioracyjnego oraz wiążącą się z tym transakcję, uzupełnienia stanu posiadania przez gminę Milanówek. 

Obecnie cała droga łącząca ul. Łąkową i Średnią w planie zagospodarowania podzielona jest na część publiczną 

od ul. Łąkowej do rowu i od rowu do ul. Średniej droga wewnętrzną. Mieszkańcy wyszli z inicjatywą, że chcą 

nieodpłatnie na rzecz miasta przekazać grunt stanowiący drogę wewnętrzną o szerokości 5m. Część 

mieszkańców posiada prawo własności w działce, która jest położona w część między Łąkową a kanałem, która 

według planu zagospodarowania jest drogą publiczną. Wybrane osoby chcą również darować swoje udziały w 

tamtym gruncie. W przypadku drogi wewnętrznej gmina nie ma, żadnego mechanizmu przymusu, żeby nabyć 

własność. Jest to transakcja całkowicie dobrowolna. W przypadku drogi publicznej obecnie wewnętrznej 

położonej pomiędzy ul. Łąkową a rowkiem, dopuszczona jest sytuacja, że nie uzbieramy 100% udziałów w tym 

gruncie. Natomiast w przypadku tej części przysługuje gminie mechanizm wywłaszczenia. Mieszkańcy obecni 

na obradach są w tej sprawie dotyczącej przejęcia tego gruntu. Pan Bąk podkreślił, że gmina nie gwarantuje, 

że ta droga będzie zagospodarowana. 

Radna Jolanta Nowakowska zaproponowała zmianę w uchwale na określenie: „ Wyraża się zgodę na 

nieodpłatne nabycie następujących niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w ciągu drogi 

wewnętrznej A 32 KW, stanowiących ciąg pieszo-jezdny, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

„Południe” „ A”. ” 

Pan Marcin Bąk podkreślił, że to, co drogę publiczną konstytuuje to jest uchwała RMM o zaliczeniu do drogi 

publicznej. Te pasy gruntu, które w planie zagospodarowania są przeznaczone pod realizację drogi publicznej, 

do czasu podjęcia takiej uchwały, która zasadniczo jest możliwa po wybudowaniu drogi, mają status drogi 

wewnętrznej. Tu jest taka sytuacja, że państwo współwłaściciele drogi A 32 KW, chcą nam przekazać całość 

tego gruntu. 

Radna Jolanta Nowakowska zauważyła, że pomija się określenie w projekcie uchwały „Ciąg pieszo-jezdny”. 

Ten drugi fragment ma inny status, bo jest częścią dojazdową. Część od rogu do łąkowej ma szerokość 10 m  

i jest klasyfikowana, jako droga publiczna przelotowa. Z punktu widzenia radnej jest istotne, żeby nie pomijać 

 tych różnic. 

Przewodniczący Komisji określił, że wniosek przedmówczyni dotyczy określenia „ Położony w ciągu drogi 

wewnętrznej A 32 KW, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „ Południe „ część 

„A” stanowiący ciąg pieszo jezdny w Milanówku” 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Jolanty Nowakowskiej. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Radna Jolanta Nowakowska uważa, że potrzebna jest opinia prawna, która by pokazała zgodność tej uchwały 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Południe A”, oraz skutków jej podjęcia. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Jolanty Nowakowskiej. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Mieszkanka przypomniała, że radni w 2003 r. i w 2004r. podjęli uchwałę. Nie mieli problemów, czy to jest 

zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, czy też nie. Mieszkańcy nie domagają się, żeby 

wybudować im autostradę. Mieszkańcy proszą o to, żeby miasto przejęło udziały w prywatnej drodze. Dziwne 

jest, że ze względów prawnych i architektonicznych oraz przestrzennych, dzieli się drogę, która jest jedną 

całością i jest łącznikiem od ul. Łąkowej do Średniej, na dwa odcinki. Plan zagospodarowania podzielił te drogi, 



ale radni, którzy później debatowali nie mieli tego typu problemów. To nie kłóci się z planem 

zagospodarowania przestrzennego. Przenoszenie teraz, tej sprawy do działu prawnego, odsunie też możliwość 

postawienia tego na Radzie. Dla mieszkańców jest to walka z czasem, dlatego, że osoby najstarsze, które mają 

udziały, są osobami 80-letnimi, schorowane onkologicznie. W momencie, kiedy mieszkańcy tego nie załatwią, 

trzeba sprawę zaczynać od nowa. Ta sprawa bardzo długo się ciągnie. Mieszkanka uważa, że nie ma potrzeby 

uzyskiwać w tej sprawie opinii prawnej. 

Radny Krzysztof Ołpiński po wysłuchaniu opinii mieszkanki, uważa, że należy przeprowadzić reasumpcję 

głosowania w tej sprawie. 

Radny Piotr Napłoszek poruszył sprawę głosowania z 2014 r. w sprawie nabycia części działek na ul. Średniej. 

Radny zapytał, dlaczego ta uchwała nie została zrealizowana. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że według jego wiedzy w tym czasie nie był geodezyjnie wydzielony ciąg tej 

ulicy. W okolicach rowu melioracyjnego istniało przewężenie. Cała droga od Średniej miała 5 m, a na ostatnich 

100 m były to ok. 3,5 m. Tam nie były zrobione podziały. W przypadku drogi wewnętrznej, podziały nie mogą 

być narzucone przez urząd. Zależą tylko od woli mieszkańców.  Mieszkańcy wychodząc naprzeciw, żeby 

stworzyć warunki do przejęcia drogi, dokonali to na własny koszt tych ostatnich podziałów. Na mapie mogą 

być niewidoczne, ponieważ decyzja jeszcze się nie uprawomocniła, ale decyzje funkcjonują, bo podziały 

zostały dokonane. Cały pas gruntu jest wydzielony. W planie zagospodarowania nie jest napisane, kto tą drogą 

zarządza, kto jest właścicielem. Jest to droga wewnętrzna, ale w tym znaczeniu, że nie podlega pod reżim, 

jakim mają odpowiadać drogi publiczne. Odpowiedzialność za utrzymanie drogi wewnętrznej wynika  

z kodeksu. Powinna być tak utrzymana, żeby nie zagrażała bezpieczeństwu. Nie istnieje żaden standard, że 

należy ją w konkretnej technologii, w konkretnych parametrach wykonać w przyszłości. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy to jest tak, że te działki, które są wymienione w uchwale z 2014 r. nie 

zostały podzielone na inne działki mniejsze i teraz znajdują się w drugiej uchwale. Czy obecna uchwała jest 

uzupełnieniem z 2014 roku.  

Pan Marcin Bąk zaprzeczył. W niej są wymienione wszystkie działki tworzące tą drogę. Było to konsultowane  

z prawnikami i nie było żadnych problemów. Dopiero teraz jest komplet działek. Wcześniejsze były na 

troszeczkę mniejszy obszar gruntu, bo istniało przewężenie. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, ile będzie takich sytuacji w Milanówku, ile takich dróg prywatnych, które być 

może, trzeba będzie przejąć na własność. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że ta droga będzie łącznikiem między dwoma większymi drogami  

w Milanówku. Według wiedzy p. Bąka jest jeszcze jedna droga, równoległa do omawianej, gdzie gmina ma 

połowę szerokości pasa sięgającą do ul. Średniej. W innych częściach Milanówka nie ma takiego przypadku. 

Przejmowanie dróg zbyt wąskich, ślepych, bez placu do zawracania nie ma najmniejszego sensu.  

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy takie sytuacje bywają w częściach miasta nieobjętych planami. Mieszkańcy 

mogą przyjść i prosić również o taką zmianę. Jaka jest to skala problemu? 

Pan Marcin Bąk uważa, że trzeba to ocenić indywidualnie. Nie jest to łatwe do oceny. Kluczowa powinna być 

szerokość i funkcja w układzie komunikacyjnym miasta. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy dopuszczalna jest tam tylko strefa zamieszkania, czy także inne 

ograniczenia w ruchu? 

Pan Marcin Bąk poinformował, że w tym stanie, który obecnie mamy, mieszkańcy nie mają na to wpływu, kto 

jeździ po tej drodze. Ze względu na to, że jest tam bardzo wąsko, powinna być to droga jednokierunkowa. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że w planie miejscowym jest tam zapisany ciąg pieszo jezdny. Radny obawia 

się sytuacji związanej z organizacją ruchu. Gmina przejmie nieruchomość na własność, gmina będzie 

dysponentem i organizatorem ruchu. Radny nie wie jak to wygląda od strony połączenia planu przestrzennego 

a organizacją ruchu. Warunki techniczne i parametry tej drogi są takie a nie inne, czy to będzie obligowało 

gminę tylko do postawienia znaku strefy zamieszkania i taki ruch dopuścić. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że tutaj nie ma przepisów, które obligują gminę do urządzenia tego  

w standardzie drogi publicznej. Na tej części można założyć, że mamy 2,5m na ruch kołowy, 1 m na ruch 

pieszy. To należy skonsultować. W ocenie p. Bąka nie ma przeszkód, żeby ruch tamtędy puścić. Mieszkańcy 

przekazując działki muszą się z tym liczyć. 



Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że na chwilę obecną mieszkańcy mogliby postawić szlaban i kontrolować, 

kto wjeżdża. Po oddaniu gminie tej drogi, będą musieli wpuścić każdego, kto będzie chciał przejechać.  

Mieszkanka zaznaczyła, że ulica Nadarzyńska 85 c, boczna ulica od Nadarzyńskiej, bardzo wąska (mniej niż  

5 m), udziały zostały przejęte przez miasto. Jest to ulica ślepa. Nie było wtedy problemu. Mieszkańcy mają 

wszystkie media. Mieszkanka uważa, że ważne jest, kto mieszka a nie czy to jest szerokie, czy ślepe. 

Mieszkanka przypomniała, że miasto dało służebność na położenie gazu, na odcinku od ul. Łąkowej do kanału. 

Jeżeli mieszkańcy zgodzą się na położenie gazu w tak wąskiej drodze, nieprzejętej, to przedsiębiorstwo, które 

to układa nie ma z mocy prawa, konieczności uzgadniania z ZUD. Kładzie jak sobie chce. Jak mieszkańcy zgodzą 

się na położenie gazu to w przyszłości nie położą wody ani kanalizacji. W momencie, kiedy będzie to przejęte 

to będzie inaczej. Droga będzie szeroka, tak zaplanuje się położenie gazu, że w przyszłości można położyć inne 

media.  

Radny Piotr Napłoszek rozumie oczekiwania mieszkańców, którzy chcieliby tą kwestię uregulować. Na chwilę 

obecną radny nie znajduje podstaw, żeby w tym zakresie zmienić wcześniejsze oczekiwania i decyzje radnych. 

Radnego interesuje, jaka jest to skala problemu dotycząca miasta. Radni muszą też patrzeć w kategoriach 

takich, że jeżeli komuś zmieniamy stan prawny nieruchomości, drogi, to potem trzeba mieć świadomość tego, 

że przyjdą inni mieszkańcy w podobnej sytuacji i również będą tego oczekiwać. 

Radna Jolanta Nowakowska wgłębiając się w temat przejmowania dróg wewnętrznych, docierała do różnych 

informacji. Radna uważa, że opinia prawna w tym zakresie powinna zaistnieć, ponieważ w wielu gminach 

istnieją gminne przepisy dotyczące przejmowania dróg wewnętrznych. Nie jest to na zasadzie uznania przez 

RMM, czy BMM, lecz tylko wtedy, gdy dana droga spełnia wymagania, kryteria, spisane w regulaminie gminy 

dotyczących kwestii przejmowania dróg. Zdaniem radnej nie powinno być uznaniowości tylko obiektywna 

ocena sytuacji w tym tego, co już jest zapisane w planach i tego, co jest w praktyce, tam gdzie planów nie ma. 

Pojawiają się wnioski w sprawie zapotrzebowanie mieszkańców i uregulowania tych sytuacji. Decyzje 

podejmują radni. Radna chciałaby mieć opinię prawną, która by pokazała, że nie ma żadnych negatywnych 

skutków, zważywszy, że są to dwie różne klasyfikacje części tej drogi. 

Mieszkanka uważa, że radna drążąc ten temat działa na szkodę miasta i budżetu Milanówka, bo to, co 

mieszkańcy chcą oddać za darmo w przyszłości mogą oczekiwać odszkodowań. Swoim postępowaniem  

i swoim wnioskiem delegalizuje dwie uchwały. 

Radny Piotr Napłoszek zwrócił się do mieszkanki, aby to spotkanie nie przeradzało się w ataki. Każdy radny 

ma prawo do osobistej oceny, zadawania pytań i ustalenia stanu faktycznego, na czym się będzie opierał. 

Wypowiedź mieszkanki poszła za daleko. Radny ma prośbę, żeby nie przerzucać się odpowiedzialnością, winą, 

bo tak to zaczyna wyglądać. Radny na chwilę obecną jest przekonany, żeby poprzeć tą inicjatywę. Takie 

wypowiedzi niczemu dobremu nie służą. Radny uważa, że chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli zrealizowany 

wniosek zgodnie z oczekiwaniami a radni, żeby zrealizowali go w taki sposób, żeby nikt nie poczuł się 

pokrzywdzony takim załatwieniem sprawy. 

Przewodniczący Komisji uważa, że wniosek o reasumpcję jest bezzasadny. Przewodniczący poprosił radną 

Jolantę Nowakowską o sformułowanie pytanie dotyczące opinii prawnej a radny prześle ja do urzędu. 

Radna Jolanta Nowakowska złożyła wniosek, aby paragraf 2 ujednolicić wraz z przegłosowanym wnioskiem, 

co do zmiany treści paragrafu 1. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie udziału w prawie 

własności wysokości nie mniejszej niż 1/480 niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w ciągu 

drogi wewnętrznej 3 KlG położonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „Południe A”, 

przewidziane pod drogę publiczną.  

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oraz 

udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz gminy Milanówek do gminnego zasobu 

nieruchomości dotyczącej nieruchomości pomiędzy ul. Średnią i Łąkową, ze zmianami. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymująca, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ze zmianami jw. 

 



b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy Milanówek do gminnego zasobu 

nieruchomości na ul. Małej w Milanówku. 

Kierownik Ref GN p. Marcin Bąk poinformował, że przedstawiany projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody 

na nabycie działki położonej w ciągu ul. Małej. Ulica Mała jest drogą publiczną. Tutaj mamy zagadnienie stanu 

prawnego gruntu w rozumieniu regulacji gruntu zajętego pod drogi publiczne. Teren, na którym położona jest 

ta działka nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Po zbadaniu sytuacji tej działki 

wydaje się, że ta działka nie spełnia kryteriów, które stawiane są działkom możliwym do nabycia w trybie 

art.73 przepisy reformujące administrację publiczną. Jest to działka porośnięta zielenią, na którą od zawsze  

z sąsiedniej posesji wystawały gałęzie. Nie istnieje na niej inne uzbrojenie poza dwoma słupami 

telekomunikacyjnymi i nie odbywa się po niej ruch kołowy. To pobocze drogi gruntowej porośnięte zielenią. 

Ten grunt nie spełnił funkcji drogi publicznej w roku 1998, czyli z mocy prawa nie przeszedł na rzecz gminy 

Milanówek. Mieszkaniec, który jest inicjatorem tego projektu uchwały zwrócił się do miasta, że jest w stanie 

odsprzedać miastu tą działkę za 20 zł za m2. Jest to 1/5 tego, co gmina płaci za odszkodowania za drogi. 

Nabycie tego gruntu od mieszkańca 20zł za 1m, wyniesie ok. 

4 000,00zł za całą transakcję, plus akt notarialny. Zakup spowoduje zasilenie rynku transakcji drogowych. 

Rynek transakcji drogowych jest to zbiór transakcji, na którym się opierają rzeczoznawcy majątkowi, którzy 

ustalają wysokość odszkodowania za drogi publiczne. Jeżeli w pespektywie roku udałoby się kilka takich 

transakcji zrobić to gmina mogłaby wydatnie obniżyć wysokość odszkodowania, która gmina wypłaca za drogi 

publiczne. Obecnie jest to ok. 100-120 zł, jeżeli nie ma naniesień. Pan Bąk uważa, że Rada powinna 

pozytywnie przyjąć to nabycie, ponieważ jest to korzystne dla miasta.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości na ul. Małej  

w Milanówku. 

Komisja w glosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę 

ewidencyjną nr 67/5 z obrębu 06–07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06–10, położonych 

w Milanówku przy ul. Królewskiej, działki ewidencyjne nr 50/2 i 50/5 z obrębu 06–07, położonych 

w Milanówku przy ul. Rososzańskiej oraz działkę ewidencyjną nr 67/8 z obrębu 06–07, położoną 

w Milanówku przy ul. Polnej. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że projekt uchwały dotyczy inwestycji wykonywanej przez PGE polegającej na 

przebudowie szkieletowej sieci energetycznej. PGE chce na odnodze ul. Polnej wybudować transformator  

i wybudować linię, która poprzez ul. Polną połączy go z nowym transformatorem, który planowany jest przy 

ul. Rososzańskiej na tyłach Orlenu. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do wizji lokalnej, która odbyła się w dniu dzisiejszym. Radna zwróciła 

uwagę, że pierwsza część transformatora, który ma być wybudowany za stacją Orlen. Znajduje się tam bardzo 

ładny teren miejski. Radna dziwi się, że taki ładny teren, który w przyszłości mógłby w przyszłości stać się 

parkiem, miasto ma oddać na wybudowanie stacji. Druga część, która ma przejść pomiędzy istniejącą 

infrastrukturą jest zalesiona, znajdują się tam dęby, inne drzewa. Po przeanalizowaniu całej tej sytuacji, radna 

występuje z wnioskiem do p. Bąka, żeby PGE przedstawiło wniosek do gminy wraz z przygotowaniem mapy,  

z podkładem inwentaryzacji drzew i zaproponowaną trasą, która ma przebiegać od działki 60/2 do miejsca 

wpięcia w strukturę istniejącą przy ścieżce rowerowej. Będzie to ingerencja w istniejący kanał, jest tam już 

linia telefoniczna i inna infrastruktura. Radna podkreśliła, że jest to w pobliżu ścieżki rowerowej, która została 

niedawno wybudowana. Radna nie widzi uzasadnienia, w jakim celu mają powstać tak duże obiekty 

energetyczne. 

Pan Marcin Bąk wyjaśnił, że zbierając wnioski nie pyta się o motyw inwestora. Udostępnienie gruntu ma 

charakter cywilno – prawny, czyli zależy od woli. Jeżeli radni uważają, że pomoże podjąć decyzję 

przygotowanie przez PGE wskazanie przebiegu inwestycji, to zostanie skierowane w tej sprawie. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że jest to cenny teren. Może być wykorzystany przez miasto na park, 

parking lub inne inwestycje. Za poprzednich kadencji, większość terenów miejskich zostało sprzedanych. 



Pozostały małe skwerki, z których rezygnujemy na rzecz budowy infrastruktury energetycznej. Radna miałaby 

pewność jak to będzie położone. 

Radna Jolanta Nowakowska złożyła wniosek formalny o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad do 

momentu uzupełnienia dokumentacji ze strony wnioskodawcy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod glosowanie wniosek formalny radnej Jolanty Nowakowskiej. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie przegłosowała wniosek jw. 

 

d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 83/20 z obrębu 05–03, położonej w Milanówku przy ul. Jerzyków. 

 

Kierownik Ref GN p. Marcin Bąk poinformował, że projekt uchwały dotyczy udostępnienia części ul. Jerzyków 

na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/20 z obrębu 05–03, położonej 

w Milanówku przy ul. Jerzyków. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki 

ewidencyjne nr 35/6 i 34/19 z obrębu 07–05, położonych w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej. 

Kierownik Ref GN p. Marcin Bąk poinformował, że projekt uchwały dotyczy zbudowania przyłącza 

energetycznego. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6 i 34/19 z obrębu 07–05, 

położonych w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 127/1 z obrębu 05–08, położonej w Milanówku przy ul. Wlot. 

Kierownik Ref GN p. Marcin Bąk poinformował, że projekt uchwały dotyczy potrzeby budowy przyłącza 

energetycznego. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 127/1 z obrębu 05–08, położonej 

w Milanówku przy ul. Wlot. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

g) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki 

ewidencyjne nr 63/6, 63/9 i 63/10 z obrębu 07–05, położonych w Milanówku przy ul. Gołębiej. 

Kierownik Ref GN p. Marcin Bąk poinformował, że projekt uchwały dotyczy potrzeby budowy przyłącza 

energetycznego. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 63/6, 63/9 i 63/10 z obrębu 

07–05, położonych w Milanówku przy ul. Gołębiej. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

h) wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, 

wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. 



Kierownik Ref GN p. Marcin Bąk poinformował, że na Komisji Kultury padł wniosek żeby zmienić treść 

regulaminu wprowadzając drobne poprawki, poprzez to żeby dodać, że dotyczy zabytków nieruchomych.  

W punkcie 2 jest takie wyliczenie, jakie prace mogą być finansowane. Radny Napłoszek wskazał, że jest to 

powtórzenie z ustawy i należy powołać uchwałę. Przewodnicząca zarządziła, że z tym tematem należy wrócić 

na obrady komisji. Dlatego p. Bąk wnioskuje, żeby ten projekt uchwały zdjąć z porządku obrad. Ten dokument 

określi, na jakich zasadach będzie gmina dofinansowywać remonty prywatnych nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek p. Marcina Bąka. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP. 

Kierownik Ref. Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta p. Krzysztof Jarosz przedstawił projekt uchwały 

dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem, został przesłany do radnych. Projekt, który był 

przekazany do RMM 12 października jest projektem z rozszerzonym uzasadnieniem o sytuacje, która pojawiła 

się w ostatnim czasie. Teren OSP jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, który pochodzi z 2014 

roku. Jest to plan zagospodarowania „Śródmieście” w Milanówku. Teren wyznaczony do sporządzenia planu 

miejscowego jest na planie graficzny. Są tam dwa obszary funkcjonalne. Jeden obszar jest oznaczony 

symbolem UA, który jest terenem zabudowy usług administracji i służb publicznych oraz 1/3 tego terenu od 

strony zachodniej tj. KSP. Jest to teren parkingu naziemnego. Cały teren przedmiotowej działki należy do 

miasta. Celem sporządzenia planu jest połączenie dwóch różnych terenów funkcjonalnych w jeden teren UA, 

żeby umożliwić przeprowadzenie inwestycji pt. „Budowa strażnicy OSP w Milanówku.” Jest przygotowywana 

koncepcja na nowy budynek strażnicy o pow. 2300m2. Planuje się zlokalizować go w miejscu zdegradowanego 

budynku z 1944 r., który jest planowany do rozbiórki. Pan Jarosz nawiązał do ekspertyzy technicznej w 

budynku OSP ze stycznia 2020 roku. W przedmiotowej ekspertyzie sporządzonej przez specjalistę w zakresie 

konstrukcji budowlanej, określono, że obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. 

Planowana inwestycja zwiększy funkcjonalność obiektu przez wydzielenie miejsc dla stacji techniczno-

postojowej dla pojazdów SP oraz pojazdów towarzyszącym służbom ratowniczym Staży Miejskiej i Pogotowia 

Ratunkowego. Strażnica będzie dostosowana do obecnych wymogów prawa budowlanego i również  

w zakresie izolacji termicznej, planuje się wyposażenie w odnawialne źródła energii. Planowany obiekt 

przyczyni się do poprawy stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej  

w Milanówku. Na wyżej wymienioną inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie do programu Polski Ład  

i o środki z Urzędu Marszałkowskiego. Została też sporządzona zaawansowana koncepcja tego budynku.  

Z ekspertyzy wynikają wątpliwości, co do zasadności remontu tego obiektu. Pojawiła się koncepcja, żeby 

zbudować nowy budynek. 

Przewodniczący Komisji nawiązał do budynku, który powstał w 2001 roku. Radny zapytał, czy budynek 

pozostaje. 

Pan Krzysztof Jarosz takich szczegółów technicznych nie zna. Zmiana planu jest konieczna, żeby zmieścić ten 

budynek na części budowlanej. 

Przewodniczący Komisji zapytała, o jakiej pow. budynek zmieściłby się na istniejącej działce o symbolu A1. 

Pan Krzysztof Jarosz nie zna takich szczegółów. Tutaj była kwestia założenia określonej ilości miejsc 

garażowych, analiza powierzchni, która jest potrzebna dla służb ratunkowych. Jest potrzebne zaplecze dla 

służb medycznych, jak również umiejscowienie Straży Miejskiej. Z analiz projektowych wynika, że nie widać 

możliwości skrócenia tego budynku. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że kosztów p. Jarosz również nie zna. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że przeprowadzono w jednej z komórek kalkulację kosztów. Jest to kwota 

ok. 11 mln. Przewiduje się dwuletni okres realizacji inwestycji. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że jest to zbyt krótki czas na realizację inwestycji. Radny nawiązał do części 

parkingowej planu. Radny zapytał, czy na terenie parkingowych nie może powstać część garaży. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że teren parkingowy nie dopuszcza obiektów kubaturowych. Można tylko 

postawić samochody na gruncie. 



Przewodniczący komisji poprosił o przygotowanie informacji, jaki obiekt by się zmieścił na działce UA1  

w związku z zapisami planu zagospodarowania.  

Mieszkanka nie rozumie, dlaczego jest to ważne, żeby zmieściło się na działce. Istotne jest to, żeby to było 

funkcjonalne. Radny oczekuje od p. Jarosza wykonanie nowego projektu, który będzie spełniał wszystkie 

funkcje na małej powierzchni. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie oczekuje stworzenia projektu. Radny oczekuje, ze się dowie ile 

można zabudować w m2. Radny nie oczekuje zmiany funkcji, ze będzie mniej garaży. Radny chciałby wiedzieć, 

czy miejsca dla karetek są odpłatne. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że projektant nad tą koncepcją spędził wiele miesięcy, żeby dopasować 

różne funkcje. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy nadal dyskusja dotyczy wizualizacji, która została zaproponowana  

z projektem sali balowej, sale konferencyjne, mieszkanie. 

Pan Krzysztof Jarosz podkreślił, że rozmowa dotyczy budowy nowej strażnicy OSP. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy jest to wizualizacja pokazana na stronie burmistrza. Pan Jarosz o czymś 

mówi, o metrach kwadratowych pow. budynku, nie pokazując, o czym mówi. Radny zapytał o plan miejscowy 

dla Turczynka. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że nie zna szczegółów dotyczących Turczynka. Dzisiejszym tematem obrad 

nie jest Turczynek. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP. 

Komisja w głosowaniu: 3- przeciw, 1- nieobecny, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

    /-/    

Jaromir Chojecki 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


