
 
Protokół Nr 39 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
dnia 4 listopada 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) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP. 
 
Ad.1. 
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
Komisja w głosowaniu: 2-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
Ad.2. 
Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP. 
Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie ma nikogo z urzędu, żeby przybliżyć temat obrad. Temat 
już był omawiany na komisji, na sesji był głosowany. Radny wystąpił do urzędu miasta z prośbą  
o przesłanie dokumentów. Radny poprosił o wizualizację inwestycji, plus naniesienie planowanej 
inwestycji na mapę geodezyjną, umowę na wykonanie wizualizacji, planowany zakres w planie 
zagospodarowania, protokoły ze spotkań z autorem koncepcji, ustalenie potrzeb i wypracowane 
wytyczne, co do zakresu koncepcji, kopie wniosków gminy o dofinansowanie inwestycji z programu 
Polski Ład, promesę z warunkami niezbędnymi do spełnienia, aby dofinansowanie otrzymać, projekt 
rozbudowanej strażnicy tej oddanej do użytkowania w 2001 roku, wraz z kosztami poniesionymi na 
rozbudowę, oraz odpowiedzi na pytania: czy budowę należy rozpocząć w ciągu pół roku od 
otrzymania dotacji, czy w związku z budową strażnicy, budynek oddany do użytkowania w 2001 roku 
zostanie wyburzony. 
Radny przedstawił odpowiedzi od p. Huberta Walkiewicza, Głównego Specjalisty do Spraw 
Budownictwa Kubaturowego w UMM. Pan Hubert przesłał wizualizację strażnicy OSP, 
usytuowanie budynku względem planu zagospodarowania i planowaną koncepcja budowy. 
Pan Walkiewicz przekazał informację, ze planowana koncepcja budowy wymusza wyburzenie 
istniejących zabudowań. 
Na pytania odpowiedział również p. Jacek Jakubik i przesłał dokumenty: analiza zasadności  
i przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP  
w Milanówku i uzasadnienie uchwały. 
Przewodniczący Komisji przedstawił prezentację. 



1. Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna budynku OSP w Milanówku. 
2. Zestawienie pow. piwnic. Dotyczy pomieszczeń kuchni, magazyn owoców i warzyw, 

pomieszczenie do obróbki brudnej, pomieszczenia na szafy chłodnicze, magazyn produktów 
suchych, pomieszczenie porządkowe, łazienka, magazyn sprzętu rezerwowego, 5 pomieszczeń 
magazynowych, kotłownia, magazyn na pelet, 2 pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie 
gospodarcze, szereg korytarzy do tych pomieszczeń. Powierzchnia piwnic wynosi 438,91 m2. 

3. Koncepcja parteru (pow. 918 m) obejmująca: toalety, pomieszczenia porządkowe, szatnie, sala, 
zmywalnia, rozdzielnia, dyżurka, pokój przesłuchań, sekretariat, magazyn materiałów pędnych, 
pralnia, garaże o pow.300m, dwa warsztaty, klatka schodowa, sala 176 m2. 

4. Koncepcja piętra ( 914m) obejmująca: pomieszczenia dla pogotowia, sala o pow.135 m2, sala 
szkoleniowa 103 m2, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, socjalne, szatnia, pokój 
monitoringu, pomieszczenie komendanta (43 m2), pomieszczenia biurowe, kancelaria tajna, pokój 
zarządu (33m2). 

Radna Karolina Białecka rozumie, że to wszystko jest koncepcją. Radna chciałby wiedzieć, w jaki 
sposób ta koncepcja powstawała. Radna rozumie, że OSP i SM zgłosiła swoje zapotrzebowanie i na 
tej podstawie burmistrz rozmawiał z projektantem. Skąd pomysł na dwie sale konferencyjne. Jak 
wyglądał proces powstawania koncepcji. Może można zmniejszyć o połowę gabinety i okaże się, że 
mamy budynek o połowę mniejszy. Skąd pomysł na tak duży budynek. 
Naczelnik OSP Sławomir Wieleciński podkreślił, że góra jest o wiele mniejsza. Dół, wszystkie 
stanowiska są wielkością minimalną, standardowe.  
Radna Karolina Białecka zaznaczyła, że nie pyta o garaże tylko salę balową. 
Naczelnik OSP Sławomir Wieleciński podkreślił, że nie wszystkich mieszkańców stać na wynajęcie 
Sali na wesele lub komunie za 5 tys. Mogą to zrobić na Sali w OSP. Wszystkie pieniądze z wynajmu 
przechodzą na cele statutowe stowarzyszenia. 
Radna Karolina Białecka zapytała, jak to będzie formalnie uregulowane. Dlaczego pieniądze nie będą 
wpływać do kasy miasta, które w większości finansuje ten budynek. 
Przewodniczący Komisji podkreślił, że do tej pory budynek był użyczony w całości a teraz będą tam 
trzy jednostki. Jak to się rozłoży kosztowo.  
Radna Karolina Białecka zapytała, kto będzie pokrywał koszty utrzymania. 
Naczelnik OSP Sławomir Wieleciński podkreślił, że z doświadczenia wynika, ze najtaniej wychodzi 
utrzymanie w całości przez OSP. Chodzi o przetargi np. na remonty, wywóz śmieci. 
Radny Krzysztof Ołpiński podkreślił, że jest to teren atrakcyjny inwestycyjnie. Od początku są duże 
opory, żeby w tym miejscu powstała nowa remiza OSP. Obecna komisja miała dyskutować na temat 
przystąpienia do planu zagospodarowania a rozmowa dotyczy tego, czy sala jest za duża, za mała. 
Rozmowa nie dotyczy spraw istotnych. 
Radna Jolanta Nowakowska nie rozumie, do kogo przedmówca ma zastrzeżenia. Radna odbiera to 
również pod swoim kątem, ponieważ zadaje pytania i chce wiedzieć. Z wypowiedzi poprzednika 
niewiele wynika. Jak radny nie wie, o co chodzi, to niech posłucha, o co pytają mieszkańcy i radni.  
Radna nawiązała do imprez, na które OSP ma użyczać odpłatnie. Pan Na naczelnik mówił, że będą te 
środki przeznaczenie na zakup sprzętu itd. radna zapytała, ile środków udało się do tej pory uzyskać 
np. w tym roku i jaki sprzęt został za to pozyskany. 
Naczelnik OSP Sławomir Wieleciński podkreślił, że w tym roku został zakupiony sprzęt za ok. 40 tys. 
zł. 
Mieszkanka zapytała, czy to nie było w ramach dofinansowania przez gminę? 
Naczelnik OSP Sławomir Wieleciński podkreślił, że OSP miała dofinansowanie, ale również posiada 
środki z działalności gospodarczej. 
Radna Jolanta Nowakowska nawiązała do skarg mieszkańców dotyczącym hałasu wywoływanym  
z syren. Mieszkańcy uważają, że żyjąc w XXI wieku można komunikować się drogą radiową. Czy 
planowane jest, żeby w nowym budynku ogłaszać alarm, zwoływać akcję w sposób dotychczas 
przyjęty. 



Naczelnik OSP Sławomir Wieleciński podkreślił, że strażacy zwołują się droga radiową. Syrena jest 
włączana jest drogą radiową z powiatowego stanowiska kierowania w Grodzisku Maz. Syrena jest 
uruchamiana w momencie zagrożenia życia i zdrowia. W nowym budynku nie ma wspinalni.  
Naczelnik OSP Sławomir Wieleciński wyjaśnił, że na tyłach budynku jest wpinialnia do ćwiczeń. Służy 
do ćwiczeń wysokościowych. W środku jest pusto. 
Mieszkanka zwróciła uwagę na wysokość wspinalni oraz na zewnętrzną klatkę schodową.  
Mieszkanka z osiedla za OSP nie zgadza się z prezesem. Wielokrotnie widziała jak alarm był 
włączany. Mieszkanka uważa, że włączanie syreny jest niepotrzebne. Jest to kwestia dogadania się 
OSP z BMM, tak jak to było w Grodzisku. Pan Benedykciński nie ma tego problemu, nie ma wycia w 
centrum miasta. Mieszkanka ma małe dziecko, które za każdym razem dostaje histerii, kiedy słyszy 
straż pożarną. Mieszkanka nie zgadza się z opinią radnego Ołpińskiego, że skoro mamy pieniądze tu 
budujemy bez ograniczeń. Nie ważne, co się dzieje dookoła. Nie ważne czy wokół są mieszkańcy, ·z 
którymi nikt się nie liczy. Nikt nie zapytał mieszkańców o jakiekolwiek konsultacje. Tu będą wjeżdżały 
duże wozy i karetki. Będą 24 h na dobę głośne sygnały. Drzewa zostały powycinane. Zafundowane 
zostaną mieszkańcom pod oknami parkingi i ogromny budynek. OSP chce miejsce na imprezy. Nikt 
nie pyta o to sąsiadów. Mieszkańcy chcą normalnie funkcjonować. Mieszkańcy wspólnoty to ponad 
40 mieszkań, i nikt nie zgadza się z tym projektem. Mieszkańcy chcą, żeby nastąpiły zmiany w 
projektowaniu. Jest to ogromny budynek. 
Radny Krzysztof Ołpiński podkreślił, że to nie straż została pobudowana koło mieszkańców, tylko 
mieszkańcy pobudowali się koło straży z pełna premedytacją. 
Mieszkanka zaznaczyła, że przez 15 lat słyszy te same uwagi. 
Radny Krzysztof Ołpiński uważa, że nie da się pobudować strażnicy na pustyni, tam gdzie nie ma 
ludzkich siedzib. Tutaj w tym miejscu ponad sto lat jest straż. 
Mieszkanka z osiedla za OSP podkreśliła, ze nie ma nic do faktu istnienia jednostki, ale rozbudowa 
do 2000m na tak małej działce, gdzie jest obok żłobek ocenia negatywnie. Nikt nie pytał rodziców  
o reakcje dzieci w żłobku. Dzieci się boją, za każdym razem jak jest włączana syrena. Nikt się tym nie 
przejmuje. 
Mieszkaniec proponuje radnym, żeby pójść do żłobka, wziąć ze sobą psychologa, włączyć syreny. 
Następnie niech psycholog oceni reakcję dzieci. To jest bardzo prosty eksperyment. Dzieci dostają 
spazmów, boją się.  2,5 letni syn mieszkańca, kładzie się na ziemi i wali rękami w podłogę. 
Mieszkaniec zwrócił się do radnych, żeby zbadali tą sprawę. 
Mieszkaniec uważa, że w dzisiejszych czasach nie realizuje się takich inwestycji w centrum miast. 
Stara się o lepsze lokalizacje poza centrum, żeby np. był lepszy wyjazd dla samochodów bojowych do 
akcji, a nie blokuje się centrum, żeby stanął cały ruch. To nie jest wygodna lokalizacja. Czy nie lepiej 
przenieść strażnicę w inna lokalizację i zbudowania budynku według potrzeb z pożytkiem dla 
wszystkich. 
Mieszkanka uważa, że nie wygląda to na budynek strażnicy tylko jak centrum konferencyjne. Nie jest 
najważniejszą potrzebą, żeby wybudować salę balową, kilka sal konferencyjnych. Straż Miejska może 
korzystać z Sali konferencyjnej OSP a nie budować dodatkowe pomieszczenie o pow. 100 m2, 
gabinety po ponad 40 m2. Średniej wielkości mieszkanie ma pow. 40 m2. Mieszkanka była w straży 
grodziskiej i tam nie ma takich pomieszczeń. Trzeba się zastanowić, czy tak ma wyglądać strażnica. 
Mieszkańcy nie będą się wyprowadzać, bo ktoś ma koncepcje tak dużego ośrodka. Chyba, że na 
uboczu. Wtedy nie będzie problemów.  
Mieszkaniec podkreślił, że w osiedlu obok mieszka jeden ze strażaków. Biegnąc na akcję przeskakuje 
płot a w ręku ma migające urządzenie. Świadczy to o tym, że jest inny system powiadamiania o akcji. 
Wielokrotnie mieszkaniec obserwuje straż i zauważył, że wóz jest wystawiony i gotowy do akcji,  
a dopiero wtedy zaczyna wyć syrena. 
Radny Piotr Napłoszek uważa, że głos mieszkańców musi być uwzględniony przy takiej dużej 
inwestycji. Taka inwestycja musi brać pod uwagę różne interesy a nie tylko interesy podmiotów, 
które znajdą tam siedzibę i będą z tego budynku korzystały. Radny zapytał o wysokość tego budynku. 



Nie ma nikogo z urzędu, co jest lekceważeniem wszystkich. Komisja miała dać odpowiedź na pytanie, 
dlaczego trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Bez pracowników urzędu na to 
pytanie nikt nie odpowie. Wobec powyższego komisja jest dzisiaj bez sensu. Radny uważa, że należy 
wyjaśnić, dlaczego trzeba zmienić plan zagospodarowania, pomimo że budowa budynku jest możliwa 
bez takiej zmiany. Radny zauważył, że budynek nie będzie budynkiem pasywnym. W jaki sposób 
będzie ogrzewany, jakie będzie zapotrzebowanie energetyczne, jest rzeczą ważną.  W chwili obecnej 
jest ważne, czy należy zmienić plan. Prezes stowarzyszenia na te pytania nie odpowie, bo to nie on 
będzie budował ten budynek. 
Mieszkanka odniosła się do planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkanka zapytała, jakiej 
pow. jest działka, na którym jest OSP.  
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że działka ma 3800m2. 
Mieszkanka zaznaczyła, że budynek ma podstawę 980 m2, plus miejsca parkingowe, drogi 
dojazdowe. Mieszkanka podkreśliła, że jest to strefa ochrony konserwatorskiej. W strefie ochrony 
konserwatorskiej mamy wpisane 40% pow. biologicznie czynnej. Na tym terenie zostały całkowicie 
odwrócone proporcje. 
Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie w sprawie ścianki spinaczkowej. Czy standardowa wysokość 
wynosi 14 m. 
Prezes OSP wyjaśnił, że absolutne minimum wynosi 12 m. 
Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie w sprawie instalacji do suszenia węży, która jest przewidziana 
w tym budynku. Radny uważa, że suszenie węży może odbywać się również mechanicznie za pomocą 
urządzeń mechanicznych. Można zrezygnować z wieży i suszenia grawitacyjnego na rzecz sprzętu, 
który się tym zajmuje. Są szafy suszące, agregaty suszące. Radny zapytał, do jakiej długości węży jest 
przewidziana suszarnia. 
Prezes OSP wyjaśnił, że standardowa długość węży wynosi 20m, ale można je złożyć na pół. 
Mieszkanka podkreśliła, że wykopanie dołu, który będzie miał 500m2 plus głębokość ok.4m 
spowoduje bardzo poważne obniżenie poziomu wód gruntowych. Kopanie tak ogromnej dziury 
spowoduje, że drzewa, które unikną wycinki po prostu uschną. Zrobiona zostanie kolejna wycinka tak 
jak przy wiadukcie. Centrum zostanie zabetonowanie. 
Mieszkaniec podkreślił, że ten obszar jest strefą ochrony konserwatorskiej. Mieszkaniec zapytał, czy 
obecny budynek jest pod ochrona konserwatora? Czy konserwator pozwoli na wyburzenie? 
Przewodniczący Komisji poinformował, ze ekspertyza jest tylko na stara część budynku, gdzie są 
garaże z 1944r. Ekspertyza nic nie mówi na temat nowego budynku z 2001r. Nowy budynek też jest 
przeznaczony do wyburzenia. Radny uważa, że jest to nowy budynek, na który wydano kilka 
milionów. 
Prezes OSP nawiązał do programu e-Remiza. 
Radny Piotr Napłoszek zapytał, kto został powiadomiony o systemie e-Remiza. Czy to była gmina, czy 
cały powiat. 
Prezes OSP poinformował, że do straży. Wszystkie OSP były na tak, ponieważ jest to dobry system. 
Radny Piotr Napłoszek zapytał, kto musi wyrazić zgodę? 
Prezes OSP poinformował, że gmina. 
Mieszkanka podkreśliła, że OSP w Milanówku nie miała nigdy wrogów. Kwestia syreny dotyczy 
współżycia społecznego, które są do ustalenia. Nikt nie kwestionuje, że strażnica powinna być  
w nowoczesnym standardzie. Kwestią kontrowersyjną jest zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego. Wszystkie argumenty, które są przeciwko zmianie planu, OSP traktuje, jako atak na 
siebie, czy jednostkę. Mieszkanka negatywnie odnosi się do koncepcji tak ogromnych powierzchni 
strażnicy. Budzi wątpliwość, czy wszystkie pomieszczenia są potrzebne jednostce do pracy. Budowla 
powoduje poważne zmiany w planowaniu przestrzennym Milanówka, narusza pewna stabilność, 
która została ustalona. Plan Śródmieście to nie jest plan tylko jednej działki, tylko dużego obszaru. 
Przy tworzeniu tego planu brano pod uwagę różne aspekty. Wprowadzono zapisy do poszczególnych 
terenów, które współgrają z całością. Niestety zaczyna się praktykować w tej kadencji wyrywkową 



zmianę dużego planu dla jednej konkretnej działki. To jest bardzo niebezpieczny precedens. Jeżeli 
plan Śródmieście dał pewne wytyczne dla pow. biologicznie czynnej dla tej działki, o wielkości 
zabudowy, intensyfikacji zabudowy, o terenach zielonych, to znaczy, że patrzył na miasto globalnie.  
I teraz nagle działka zmieni swój wygląd, powstanie gigantyczny budynek. Mieszkanka zastanawia się, 
czy ten gigantyczny budynek jest odpowiedzią na potrzeby OSP. Trzeba zachować pewną dozę 
rozsądku. To, że burmistrz złożył taki a nie inny wniosek do Polskiego Ładu, podczas gdy nie złożył 
innych, zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców jest tworzeniem kontrowersji i złych emocji. 
Mieszkanka zauważyła, że wniosek obejmował budynek z 1944 roku. 
Przewodniczący Komisji podkreślił, że wniosek nie współgra z koncepcją. 
Mieszkanka nie wie, jaki jest system kontroli, weryfikacji, odpowiedzialności. Wniosek jest rzeczą 
sformalizowaną i nie powinien zawierać błędów. We wniosku jest napisane, że 2770m2 ma powstać 
w miejsce starego budynku z 1944 roku. Pozostaje jeszcze nowa część. Istnieje obawa, że powstanie 
gigant. Wszystkie błędy formalne mogą być podstawą do uchylenia dotacji. W projekcie są 
wprowadzone funkcje, które są zabronione w obowiązującym planie. Nie są zawarte we wniosku 
funkcje gospodarcze, mieszkaniowe, sale bankietowe, zaplecze gastronomiczne. Zakres działalności 
OSP jest określony, jako ratowniczo prewencyjne. W obecnym planie na terenie UA1, jest zakaz 
lokalizowania lokali mieszkalnych. Mamy podobne próby zmiany planu, które zabraniają czegoś, żeby 
weszły funkcje, które obecnie plan zabrania. Tworzy się precedens, który może być przeniesiony na 
inne miejsca. W planie, który obecnie obowiązuje jest ustalone 30% pow. biologicznie czynnej. 
Mieszkanka wie, że każdy plan może wszystko zmienić. Może powstać wielkie osiedle tak jak ma 
powstać np. na terenie Mifamu. Mieszkańcy nie są zadowoleni, że ma będzie 13 pięciopiętrowych 
bloków. Trzeba się zastanowić, jakie są skutki dla miasta. Jeśli mamy zabudowy ścisłego centrum, 
dom przy domu, to powierzchnia biologicznie czynna jest ograniczona. Zmniejszanie jeszcze na 
działce pow. biologicznie czynnej budzi wątpliwości. 
Prezes OSP stwierdził, że w aktualnym planie pow. biologicznie czynna jest zachowana. 
Mieszkanka podkreśliła, że nowy plan zmieni te parametry. Mieszkanka nawiązała do wykonanej 
analizy. Zdziwienie budzi fakt, że architekt, który wykonał tyle rzeczy w tym mieście, wykonał tego 
rodzaju dokument. Nie analizuje nawet zmian, jakie nastąpią. Mieszkanka zwróciła uwagę na ilość 
parkowanych samochodów.  Na tym terenie będzie OSP, karetki pogotowia Straż Miejska, oraz 
interesanci. Wszyscy będą chcieli parkować swoje samochody. Miejsc postojowych jest 16 w tym  
2 dla inwalidów. 
Prezes OSP podkreślił, że na ul. Warszawskiej maja być zbudowane miejsca parkingowe. 
Mieszkanka podkreśliła, że będzie to P&R dla mieszkańców a nie dla OSP. 
Radny Piotr Napłoszek uważa, że miejsca P&R zostaną zajęte rano przez mieszkańców jadących 
pociągiem do pracy. Nie będą służyły do obsługi OSP. 
Mieszkanka zaznaczyła, że miejsca postojowe projektuje się do potrzeb budynku. To jest obowiązek. 
Mieszkanka zadała pytanie, czy nie można zmniejszyć pomieszczeń strażnicy, żeby nie zmieniać planu 
zagospodarowania. 
Radny Piotr Napłoszek uważa, że w projekcie budynku trzeba uwzględnić to, że nie będzie 
budynkiem pasywnym. Jest zaplanowany w tradycyjnej, starej, wizji. Architektura nawiązuje do 
tradycji Żyrardowskiej, która ma się wpisywać w miasto. Zaplanowane dodatkowe wyjazdy od tyłu 
działki, będą zwiększały emisje dla mieszkańców z okolicy. Będzie to rodziło negatywne 
konsekwencje. Można było zrobić w sposób mniej inwazyjny w obecną tkankę miejską, spowoduje, 
że budynek będzie bardziej funkcjonalny. 
Mieszkanka jest przeciwnikiem takiego podejścia „Dają to bierzemy i robimy”. Takie podejście  
w szybkim tempie zniszczy nasze miasto.  Wniosków nie można składać jednoosobowo, bez żadnych 
konsultacji, uzgodnień. 
Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że strażacy nie ponoszą odpowiedzialności za tą sytuację. 
Znaleźliśmy się dzisiaj w takiej sytuacji, kiedy urząd rzucił nam papiery a pracownicy nie przyszli. 
Strażacy zostali zaproszeni na zasadzie „ Niech się skłócą i dyskutują z radnymi”. 



Mieszkanka również uważa, że ktoś pracuje nad skłóceniem Milanowian. 
Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że pracownicy urzędu powinni wyjaśnić, dlaczego trzeba zmienić 
plan zagospodarowania przestrzennego. Radny uważa, że ta strażnica zmieści się na tym terenie bez 
zmiany planu przestrzennego. Nie ma tam takich rzeczy, których nie można wybudować w obecnym 
planie. Radny chciałby, żeby prezes OSP potwierdził, że zmiana planu jest potrzebna, żeby 
wybudować strażnicę, pomimo to, że nie wiedzą, po co ten plan jest zmieniany. 
Prezes OSP potwierdził, że zmiana planu jest potrzebna. Budynek w tej formie był przedstawiony 
instytucjom, które go dotują a nie zmieści się w obecnym planie. 
Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że budynek nie wchodzi na teren parkingów. Klatka schodowa 
wykracza o metr na terenie zabudowy na terenie UA1. Klatkę schodową można przeprojektować. Czy 
jest jeszcze jakiś inny powód do zmiany planu? 
Mieszkanka zapytała prezesa OSP czy nie da szansy na analizę, czy można to zrobić bez zmiany planu, 
żeby upewnić się i sprawdzić, żeby nie było tych wszystkich kontrowersji. Mieszkanka uważa, że przy 
stanowisku sąsiadów, może się tak skończyć, ze plan będzie powstawał 3 lata albo dłużej. Może się 
skończyć w sądzie. 
Radny Piotr Napłoszek uważa, że jeżeli projekt nie naruszy parametrów planu, to będzie budowany 
zgodnie z prawem miejscowym. 
 
 
 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
    /-/    
Jaromir Chojecki 
 
Protokołowała: 
/-/ 
Małgorzata Obwojska 


