
 

Protokół Nr 24 A 

Z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

Dnia 23 luty 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) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka, 

b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

3.Sprawy różne. 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Radny Piotr Napłoszek zgłosił wniosek do porządku obrad, żeby w punkcie „a” wprowadzić 

temat „ Wycinka drzew przy wiadukcie w Milanówku”. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymał od Przewodniczącego RMM projekt 

uchwały w sprawie zawiadomienia prokuratora o podejrzenie przestępstwa, co się wiąże  

z tym tematem. Przewodniczący komisji proponuje wprowadzić ten temat w podpunkcie „a” 

jako „ Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie zawiadomienia Prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa”. Przewodniczący proponuje wprowadzić ten temat w punkcie 2a. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie w punkcie 2a uchwałę  

w sprawie zawiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

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

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ze 

zmianami. 

Ad.2. 

Opinia dotycząca uchwał w sprawie: 

a) Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie zawiadomienia Prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa. 

Przewodniczący Komisji odczytał projekt uchwały z uzasadnieniem w sprawie 

zawiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 



Radny Piotr Napłoszek uważa, że uchwała powinna zawierać precyzyjny opis stanu 

faktycznego, na który organ ścigania nakłada normy karne. Burmistrz już swoje 

zawiadomienie złożył. Z uwagi na to, że jest obecny Komendant straży Miejskiej radny prosi, 

żeby zacząć rozmowę na temat tego, co się wydarzyło, w jakiej chronologii od wyjaśnień 

komendanta. 

Komendant Straży Miejskiej w Milanówku Robert Skirski uważa, że w chwili obecnej 

należy ustalić przyczyny oraz sprawców lub sprawcę tego całego zdarzenia. W sobotę rano 

SM otrzymała informację o zamiarze działań na tym terenie. Straż Miejska podjęła wcześniej 

działania, ponieważ kontaktowała się wcześniej z właścicielem czy współwłaścicielem,  

z pewnym panem, prawdopodobnie synem właścicielki działki przekazując informacje, że 

będzie taką działkę porządkował i będzie tam przycinał drzewa. Komendant podkreślił, że 

nie używa fachowego nazewnictwa tego przycinania, bo jak się okazuje ma to bardzo duże 

znaczenie. Kontakt z tym człowiekiem wziął się stąd, że kierownik SM wysłał pismo do 

właścicielki działki, aby uporządkowała tą działkę, ponieważ tam od dłuższego czasu 

zbierały się różnego rodzaju osoby, które spożywały tam alkohol i dochodziło do różnego 

rodzaju zakłóceń ładu i porządku. Po jakimś czasie skontaktowała się ze SM ten pan, który 

powiedział, że będzie tą działkę porządkował.  SM nie wiedziała, kiedy będzie ta działka 

porządkowana i nie wiadomo było, co tam ma być robione. Wiadomo było, że maja być 

jakieś drzewa usuwane. Były to informacje szczątkowe. No i nagle przyszła sobota 20 lutego  

i zostały powalone drzewa. Pierwsza informacja, jaka do SM dotarła była o godz. 9,00, kiedy 

SM została poinformowana telefonicznie, że tam coś złego zaczyna się dziać, że tam 

zaczyna się wycinka. Po tej informacji na miejsce zgłoszenia został skierowany strażnik 

miejski. Tam wykonał swoje czynności. Były tam wylegitymowane osoby, były poczynione 

pewne ustalenia. Ustalenia były czynione razem z Policją. Całe zdarzenie trwało do godziny 

14: 00, gdzie w międzyczasie wycięto część drzew, później większą część drzew. Ponownie 

przyjechał patrol SM i Policja. Komendant podkreślił, ze czeka na pytania, ale nie na 

wszystkie będzie mógł odpowiedzieć. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał o udział leśnika i oznaczenie tych drzew, mylnie 

zaznaczonych w nocy przez nieznanego sprawcę. Radny zaznaczył, że komendant tą 

informacje pominął, a ona się pojawia w wielu źródłach, że w tym oznaczeniu malowanie 

kolorem niebieskim, pomarańczowym drzew brał udział również strażnik miejski. O tym 

działaniu była powiadomiona SM. Tego aspektu zabrakło w wypowiedzi komendanta. Radny 

chciałby wiedzieć, kiedy to było. 

Komendant Robert Skirski potwierdził, że przewija się motyw znakowania drzew jednym 

kolorem, drugim kolorem. Komendant posiada tą wiedzę z dwóch źródeł, od swoich 

strażników a także wiedzę, którą komendant posiadł po spotkaniu w dniu wczorajszym, na 

posiedzeniu zespołu zwołanego przez burmistrza. Trudno jest określić, kiedy komendant 

posiadł tą wiedzę. Jest to udokumentowane. Komendant musi dotrzeć do notatek. 

Komendant wie, że było to znakowane, natomiast wątpi, żeby to robili strażnicy. Z tego, co 

pamięta p. Skirski, robił to pan z nadleśnictwa. 

Radny Piotr Napłoszek chciałby wiedzieć, czy w czynnościach oznaczania drzew, brali 

udział strażnicy miejscy, czy tych strażników nie było. Czy leśnik powiadomił o tych 

czynnościach SM. 

Komendant Robert Skirski uważa, że trudne to będzie do rozstrzygnięcia w tej chwili. 

Trzeba by było przenieść to na notatkę urzędową lub inny dokument, wypowiedź leśnika  

i wypowiedź strażników. Komendant nie ma tego w tej chwili, ponieważ policja prowadzi 

postępowanie. Całość materiału została przekazana do komisariatu. Będzie to wyjaśniane. 



Komendant dokładnie tego nie wie, ponieważ kierownik, który tą sprawą się zajmował w tym 

momencie jest na urlopie. Ktoś znaczył te drzewa, ale na pewno nie straż miejska. 

Radny Waldemar Parol zapytał, czy leśnik w czwartek lub piątek informował komendanta 

na posterunku SM w Milanówku o fałszywym znakowaniu i że las będzie wycinany. 

Komendant Robert Skirski odpowiedział, że na chwile obecną posiada taka widzę, że SM 

była informowana, ale kiedy p. komendant nie pamięta. Według słów leśnika, informował 

SM. Komendant osobiście przez strażników nie został poinformowany. W zasadzie, 

dlaczego maiłby komendant być poinformowany? Z tego, co p. Skirski wie to wiedział o tym 

kierownik, który prowadził czynności związane z porządkowaniem tej działki. Z tego, co 

przekazywał, był informowany, że nastąpiło znakowanie i ponowne oznakowanie tych drzew. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy powstał jakiś dokument np. w formie notatki 

służbowej? 

Komendant Robert Skirski nie posiada takiej wiedzy. 

Mieszkaniec Bogdan Kuśpit nie rozumie, jak komendant może przyjść na to spotkanie 

nieprzygotowany. 

Mieszkaniec Michał Mycka podziękował za umożliwienie wypowiedzi. Mieszkaniec 

podkreślił, że wypowiada się w asyście strażników miejskich. Może dzięki temu nikt 

wypowiedzi nie wytnie. Mieszkaniec jest poruszony wypowiedzią komendanta, bo o sytuacji, 

która miała miejsce w sobotę o tak skandalicznej wycince drzew, wiedzą już wszyscy, mówią 

o niej media ogólnokrajowe. Pierwsze relacje pojawiały się już w niedzielę. Wydaje się, ze 

trudno w okolicy o kogoś, kto by nie wiedział o tym, że mają być składane zawiadomienia o 

popełnieniu przestępstwa. To, że posiedzenie Komisji ŁPiOŚ będzie poświęcone m.in. tej 

tematyce było już jakiś czas temu wiadomo. Pan komendant, jako osoba kierująca służbami, 

które w sposób najbardziej w najbardziej rażący, mówiąc kolokwialnie, nawaliły w sobotę, na 

posiedzenie komisji przychodzi kompletnie nieprzygotowany. Mówi, że coś słyszał o jakiejś 

notatce, ale do końca nie wie, nie sprawdził a z drugiej strony mówi, że cała dokumentację 

przekazał policji. Jeżeli komendant przekazuje dokumentację, której nie sprawdził, to jest to, 

co najmniej zaskakujące. O tym, że Straż Miejska była na miejscu i te osoby wspólnie  

z leśnikiem sprawdzały jak oznaczone są drzewa do wycinki i to, że leśnik zwrócił uwagę  

i potwierdził, że zaznaczone są również inne drzewa niż te, na których wycięcie została 

wydana zgoda, to wszyscy wiedzą od dawna. Sam leśnik zapewnia, że oględzin tych drzew 

dokonał przy udziale funkcjonariuszy SM i że funkcjonariusze sporządzili z tego notatkę 

służbową. Tym bardziej jest to zaskakujące, że funkcjonariusze nie reagowali na to, co robią 

drwale, powzięli wiedzę, ze właściciel nieruchomości może zmierzać do tego, żeby  

w nielegalny sposób wyciąć więcej drzew niż przewiduje to zgoda wydana przez starostę. 

Komendant SM nie wie, o jakiej notatce mówi mieszkaniec.  

Mieszkaniec wyjaśnił, że chodzi o notatkę sporządzona po spotkaniu, na terenie, na którym 

wycięto drzewa. Na spotkaniu był obecny leśnik i funkcjonariusze SM. Podczas spotkania 

stwierdzono, że zaznaczone zostały niewłaściwe drzewa. 

Komendant SM podkreślił, że jeżeli mieszkaniec posiada wiedze o jakiejś notatce to 

powinien zgłosić to na policję, bo pan komendant takiej wiedzy nie posiada. 

Mieszkaniec uważa, ze wszyscy o tej notatce wiedzą, bo nawet pojawia się liczba drzew, 

które przeznaczone były do wycinki, drzew, które były oznaczone przez leśnika oraz 

informacja o tym, że zaznaczono bezprawnie większą liczbę drzew przez nieznanego 

sprawcę pod osłona nocy. Zostało to stwierdzone przez leśnika już w ubiegłym tygodniu przy 

udziale SM.  

Komendant SM uważa, ze fakty są inne. Policja to dokładnie wyjaśni. 



Radna Janina Moława poinformowała, że w dniu 21 wniosła 10 pytań do Urzędu Miasta 

Milanówka, do p. burmistrza, do pana kierownika referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Zielenią. Dzisiaj radna dostała odpowiedź, którą zamieściła na Facebook-u. Radna  

z odpowiedzi na zadane pytania nie dowiedziała się niczego. Radna w punkcie 9 zadała 

pytanie: czy interweniujące w tym dniu na miejscu dokonywanej wycinki, służby, czyli SM lub 

policja, żądały okazania stosownych pozwoleń na dokonanie wycinki?  A jeżeli nie otrzymały 

stosownych pozwoleń, to, dlaczego niezatrzymani wycinki?  

Odpowiedź z urzędu brzmi; szczegółowych wyjaśnienia w tej sprawie dokona komendant 

Straży Miejskiej na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które 

odbędzie się w dniu 23 lutego o godzinie 17:00. 

Teraz pan komendant nam udziela odpowiedzi i z tej odpowiedzi wynika, że tak naprawdę to 

SM nie za wiele na ten temat wie. Radna wie, że istnieje w Milanówku taki zwyczaj, że 

funkcjonariusze SM robią notatki z miejsca, gdzie byli, co się zadziało.  

Strażnik nie mógł sobie tak pójść i kogoś wylegitymować, bo strażnik nie jest policjantem. 

Strażnicy mogą tylko legitymować, w związku z popełnionym wykroczeniem. Jeśli pan 

komendant powiedział, że strażnik był i legitymował, podejmował jakieś czynności, to 

znaczy, że tam na tym miejscu potwierdzono nieprawidłowości. 

Radna nie dowiedziała się i nie uzyskała odpowiedzi na pytanie, kto i kiedy znaczył więcej 

drzew niż było oznaczonych przez leśnika. Kto potem zamazywał te znaki farbą. Powinna 

być z tego sporządzona notatka. Urząd nie umiał podać prostej odpowiedzi na pytania. 

Radna odniosła się do informacji podanej przez pana burmistrza, że otrzymał informację od 

SM, że działania prowadzone były w oparciu o uproszczony plan urządzania lasu.  

Burmistrz został zapewniony, że właściciel wymienionej działki otrzymał zgodę na wycinkę 

od Lasów Państwowych i jest ona prowadzona prewencyjnie.  

Radna wniosła o kserokopie dokumentu. 

Radna zadała również pytanie, dlaczego burmistrz nie wyznaczył nikogo do nadzorowania 

tej wycinki, wiedząc, iż wcześniej dokonano bez próbnego zaznaczenia do wycinki również 

zdrowych drzew? W odpowiedzi UMM poinformował, że do czasu rozpoczęcia prac nie 

posiadał wiedzy o zakresie i terminie planowanych prac.  

Komendant SM podkreślił, że nie posiada wiedzy w zakresie daty znakowania ponownego 

drzew. Komendant wątpi, że wykonywali to jego strażnicy, gdyż takiej informacji mu nie 

przekazano. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy strażnicy byli świadkami, że leśniczy zamazywał te 

znaki niewłaściwie. 

Komendant uważa, że należy dotrzeć do dokumentacji lub porozmawiać z leśniczym.  

Mieszkaniec Bogdan Kuśpit odniósł się krytycznie do działań służb miasta. Mieszkaniec 

poinformował, że są dokładne informacje, kiedy strażnicy zamalowywali te znaki razem  

z leśnikiem. Pan Kuśpit dziwi się, że komendant nie uzyskał informacji od swoich 

podwładnych, czy podejmowali jakieś czynności czy nie. Mieszkaniec uważa, że jest to 

skandaliczne, że komendant proponuje, żeby o te zdarzenia pytać strażników. Mieszkaniec 

zapytał, czy został zabezpieczony monitoring miejski z soboty, kiedy zgodnie z tym, co 

napisał UM były w nocy dokonywane te czynności nielegalnego zamazywania, czy też 

oznaczenia drzew. Czy zabezpieczony jest również monitoring z dnia tego oznakowania? 

Komendant SM oświadczył, że monitoring jest zabezpieczony. 

Pan Bogdan Kuśpit zapytał, od kiedy jest zabezpieczony. 

Komendant SM podkreślił, że nie będzie w tej kwestii się wypowiadał, ponieważ te pytania 

powinny być kierowane do policji. 



Pan Bogdan Kuśpit uważa, że monitoring jest w gestii miasta. 

Radny Witold Mossakowski przypomniał, że SM otrzymała kilkadziesiąt telefonów od 

mieszkańców w tej sprawie. Radny chciałby wiedzieć, dlaczego SM nie powstrzymała tej 

wycinki? Kogo SM poinformowała z władz miasta. 

Komendant podkreślił, że telefonów odebrano kilka w różnym czasie. SM reagowała po 

każdym zgłoszeniu. Z chwilą, kiedy SM i policja była na miejscu, pilarze nie wykonywali 

wycinki. 

Radny Witold Mossakowski podkreślił, że były powalone drzewa na ziemi i pilarze siedzieli 

na tych drzewach. Niektórzy wykonywali wycinkę. Radny uważa, że jak coś takiego dzieje 

się w mieście ogrodzie to powinno się poinformować burmistrza. 

Komendant SM zaznaczył, że poinformował burmistrza. 

Pan Bogdan Kuśpit zapytał, kiedy burmistrz został poinformowany. 

Komendant SM odpowiedział, że burmistrz był poinformowany w sobotę. 

Radny Kamil Bialik uważa, że to, co się stało w sobotę to jest skandal. Radny chciałby za 

zgodą radnych wnieść projekt uchwały na najbliższej sesji RMM dotyczący zawiadomienia 

prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Radny odniósł się do słów Piotra 

Napłoszka, że zawiadomienie jest napisane lakonicznie. Pan Bialik napisał uchwałę w ten 

sposób, ponieważ uważa, że rada miasta nie jest organem ścigania. Natomiast tę sprawę 

jak najbardziej trzeba organom ścigania przedstawić. Radny chciałby, żeby komisja 

przegłosowała wprowadzenie tego do porządku obrad, a następnie przegłosowała ten 

projekt uchwały. Radnemu zależy na tym, aby formalnie zgodnie z Regulaminem Rady 

Miasta wszystko zostało przeprowadzone. 

Radna Jolanta Nowakowska jest zaszokowana, że komendant SM tak mało wie, pomimo 

ogłoszonego sztabu kryzysowego, mimo spotkania u burmistrza. Radna złożyła wniosek, 

żeby zabezpieczyć wszystkie rozmowy telefoniczne, które wpływały do SM. 

Pan Michał Mycka podkreślił, że mieszkańcy są świadkami wizyty leśniczego w asyście 

strażnika miejskiego. Próbowano wielokrotnie dodzwonić się do SM w dniu wycinki. 

Mieszkańcy zadzwonili po policję, która również nie mogła się skontaktować ze SM.  

Radna Janina Moława zapytała, czy od czasu, kiedy komendant objął to stanowisko 

Komendanta SM w Milanówku, dalej utrzymywany jest zwyczaj, że dyżurny i schodzący 

funkcjonariusze ze służby składają raporty.  

Komendant SM zapytał, czy to ma związek z ta sporawą? Wytwarzanie dokumentacji 

wewnętrznej, czy pewne procedury SM nie powinny być omawiane publicznie. Radna może 

wystąpić do SM o podanie takich informacji. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że nie pyta o to, co było w raportach, tylko czy istnieją 

takie procedury. 

Komendant potwierdził, że czynności są dokumentowane. 

Radna Janina Moława zapytała, czy na tym terenie, gdzie była prowadzona wycinka drzew 

mają zasięg kamery miejskie. Ile kamer miejskich obejmuje ten teren? 

Komendant SM nie może na to pytanie odpowiedzieć. 

Pan Bogdan Kuśpit uważa, że jest to skandal. Jest to kwestia bezpieczeństwa 

mieszkańców, którzy powinni wiedzieć, jaki zasięg mają kamery. 

Radna Janina Moława zapytała jak długo obraz z kamer jest utrzymywany. 

Komendant odpowiedział, że nie mniej niż 30 dni. 

Radna Janina Moława zapytała, czy istnieje rejestrator rozmów w SM. 

Komendant SM potwierdził. 

Radna Janina Moława zapytała, czy można zabezpieczyć te nagrania. 



Komendant SM potwierdził. 

Komendant Policji w Milanówku Dariusz Domasiewicz zreferował, jak wyglądały 

interwencje policji na tej działce.  

Policja została pierwszy raz poinformowana telefonicznie. Zgłoszenie otrzymano ok. godz. 

11: 35. O godz. 11: 40 patrol podjął interwencję na miejscu zdarzenia. Na miejscu odbyła się 

rozmowa z osoba odpowiedzialną za wycinkę drzew. Mężczyzna oświadczył, że jest to teren 

prywatny, oznaczony na mapach, jako teren leśny oraz, że ma zezwolenie ze starostwa na 

wycinkę drzew, lecz nie posiada go przy sobie. Został pouczony, że powinien przedstawić 

takie zaświadczenie na wycinkę drzew i do momentu przedstawienia tego dokumentu 

powinien zaprzestać prac. Drzewa były zaznaczone dwoma kolorami. Wszystko wydawało 

się, że jest zgodne z prawem. Policjanci, którzy interweniowali na miejscu nie są 

specjalistami w dziedzinie leśnictwa, nie byli w stanie stwierdzić, czy czynności prowadzone 

na miejscu były prawidłowe. Policjanci pouczyli mężczyznę i pojechali na następną 

interwencję. Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, które jutro zostanie 

przekazane do prokuratury. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy policja próbowała skontaktować się z UMM, 

burmistrzem, urzędnikami. 

Komendant Policji poinformował, że policjant, który przeprowadzał interwencję przekazał 

informację, że udał się do SM i próbowali skontaktować się z UMM, ale było to niemożliwe. 

Dopiero ok. godz. 15: 00 na miejscu pojawił się ogrodnik miejski i kilku radnych. Okazało się, 

że jest wielce prawdopodobne, że wycinka jest nielegalna, dlatego definitywnie została 

przerwana.  

Radny Piotr Napłoszek poprosił o podanie godziny tych interwencji. 

Komendant Policji poinformował, że pierwsza interwencja odbyła się o godz. 11: 35 ·a 

zakończyła o 11:40. Druga interwencja odbyła się o 13:20. Patrol przejeżdzał, ale nie 

podejmował interwencji. Trzecia interwencja, która zakończyła wycinkę zakończyła pracę 

pilarzy, zakończyła się o godz. 14:45.  

Mieszkaniec podkreślił, że zgłoszenie policja otrzymała o godz.11: 30. Na miejscu jeden  

z funkcjonariuszy stwierdził, że zostało mu okazane pozwolenie ze starostwa. Mieszkaniec 

zastanawia się jak to możliwe.  

Komendant Policji podkreślił, że w dokumentacji takiej informacji nie ma, żeby było 

okazane zezwolenie ze starostwa. Jeżeli mieszkańcy uważają, że policja interweniowała  

w sposób niewłaściwy, to można złożyć skargę do Komendy Powiatowej Policji. 

Mieszkaniec zastanawia się, dlaczego policja nie przerwała wycinki w momencie, kiedy nie 

zostało okazane pozwolenie. Funkcjonariusze na miejscu oświadczyli, że widzieli takie 

zezwolenie w rękach właściciela posesji. Potwierdzili, że jest właścicielem posesji i że ma 

prawo nakazać opuszczenie posesji. 

Komendant wyjaśnił, że mężczyzna oświadczył, że jest właścicielem posesji. Na chwilę 

obecną policja nie zdążyła zweryfikować wszystkich notatek służbowych. Dopiero trzeci 

dzień jest gromadzona dokumentacja. Policjant na miejscu zdarzenia został zapewniony, że 

jest zezwolenie, którego nie ma na miejscu. Policjant pouczył ich, że w takim wypadku 

powinni przerwać wycinkę i pojechał na następna interwencję.  

Mieszkanka podkreśliła, że policjant nie dopilnował, żeby wycinka została zaprzestana. 

Mieszkaniec zapytał, czy właściciel posesji okazał dokument potwierdzający, że jest ich 

właścicielem. 

Komendant odpowiedział, że nie okazał. 



Mieszkaniec uważa, że ktokolwiek mógłby wjechać z ekipa dawali na dowolny teren  

w Milanówku, zacząć wycinkę drzew a w momencie, gdyby którykolwiek z patroli SM czy 

policji zapytał mnie, czy mam zgodę na dokonanie wycinki, mógłby powiedzieć, że jest to 

mój teren, ale chwilowo nie ma przy sobie żadnego dokumentu. Funkcjonariusze ostrzegali 

okolicznych mieszkańców, że nie mogą bronić drzew przed drwalami, którzy jak dziś wiemy 

nie mieli na to zezwolenia, bo będą groziły im z tego tytułu konsekwencje za wtargnięcie na 

prywatny teren. Dzisiaj komendant twierdzi, że drwale nie mieli żadnego dokumentu 

potwierdzającego, że ta wycinka była legalna, rzekomy właściciel terenu nie był w stanie 

udowodnić, że jest to jego teren. Po tym wszystkim, kiedy w momencie, kiedy wycinane są 

100-letnie drzewa w centrum Miasta Ogrodu Milanówka. Funkcjonariusze oddalili się 

twierdząc, że jadą na następną interwencję. Mieszkaniec uważa, że jest to skandal. Policja 

pozwoliła wyciąć las w centrum miasta w biały dzień, przyglądając się temu. To nie były 

peryferia, to nie działo się pod osłona nocy. Gdyby prace wycinkowe były wstrzymane w 

sobotę, to wszystkie organy, które są zaangażowane w procedury wydawania tego typu 

zezwoleń, potwierdziłyby, że ta wycinka jest nielegalna. 

Radny Witold Mossakowski podkreślił, że wycinka nastąpiła przy milczącej aprobacie 

władz miasta oraz służb, nad czym należy ubolewać. Radny był na miejscu, odbijał się od 

bierności. Wszyscy mówili, ze załatwią to w poniedziałek. 

Radna Janina Moława zapytała, czy policjanci z posterunku w Milanówku mają obowiązek 

znać się na przepisach dotyczących wykroczeń. 

Komendant wyjaśnił, że policjanci posiadają wiedzę ogólną w zakresie wykroczeń, 

przestępstw i wybryków chuligańskich.  

Radna Janina Moława zastanawia się, czy z powodu braku dokumentów nie powinni 

przerwać wycinki drzew, aż do momentu, gdy przyjdzie ktoś i okaże dokument zezwalający 

na wycięcie konkretnych drzew. 

Komendant zaznaczył, że w jego opinii policjanci powinni przerwać wycinkę. 

Radna Janina Moława zapytała, czy ktoś z komisariatu miał wiedzę, że doszło do 

zaznaczenia większej ilości drzew niż było w tym pozwoleniu ze starostwa. 

Komendant podkreślił, że nikt takiej wiedzy wcześniej nie posiadał. O tym fakcie komendant 

dowiedział się na spotkaniu zespołu kryzysowego zwołanego przez burmistrza. Taką 

informację przedstawił leśniczy, który znakował te drzewa dwukrotnie.  

Radny Piotr Napłoszek uważa, że z wypowiedzi komendanta można wywnioskować, że 

policjanci nie uzyskali wiedzy od SM, że ta wycinka ma dotyczyć tylko i wyłącznie 

określonych drzew. 

Komendant podkreślił, że dokumentacji w tej sprawie jest dużo z tego zdarzenia. W tej 

chwili komendant nie może podpowiedzieć na to pytanie.  

Radny Piotr Napłoszek nie wie jak to się dzieje, że dochodzi, co najmniej do wykroczenia  

w momencie, kiedy ono się dzieje a służby porządkowe nie interweniują. Brak interwencji 

powoduje, że mieszkańcy myślą, że to działanie jest legalne. 

Komendant podkreślił, że nie dało się tego zweryfikować w kontakcie z UMM. Była sobota  

i urząd nie pracował. Funkcjonariusze opierali się na oświadczeniu pilarza, który wprowadził 

ich w błąd. 

Radny Piotr Napłoszek zaznaczył, że SM o tym wiedziała, policja była z nią w kontakcie. 

Komendant dowiedziała się o tej sytuacji w sobotę od dyżurnego, który przedstawił jak 

wygląda sytuacja. Komendant wydał polecenie służbowe policjantom, żeby natychmiast 

przerwać wycinkę. 



Radny Krzysztof Ołpiński przesłuchuje się dyskusji i nie bardzo wie, o co chodzi. 

Bezsprzecznie stała się rzecz bezprecedensowa. W Mieście Ogrodzie zostały wycięte 

drzewa w samym centrum. Natomiast to, czemu się radny przysłuchuje, to nie jest nic 

innego, jak w tej chwili wyręczanie organów ścigania. W sposób bardziej lub mniej udolny 

próbuje się w tej chwili dojść, kto, dlaczego. Radny uważa, że celem dzisiejszego spotkania 

było podjęcie uchwały, która będzie zmierzała do tego, żeby sprawę przekazać fachowcom, 

żeby ci fachowcy wypowiedzieli się, kto zawinił i wyciągnęli konsekwencję. Radni powinni się 

pochylić nad tym, żeby nigdy już taka sytuacja nie zaistniała. 

Pan Bogdan Kuśpit uważa, że problemem jest to, że radny Ołpiński tego nie rozumie. 

Chodzi o to, że nie zadziałało miasto, służby, nie zadziałały urzędy. Mieszkańcy zostali sami 

naprzeciwko kogoś, kto złamał prawo. Nie można było zrobić z tym nic. Osobom 

zamieszkującym w sąsiedztwie tego terenu, obiecano pewien sen o tym mieście, że 

wprowadzą się w konkretne miejsce z lasem. Tego lasu już nie ma, drzewa zostały 

wszystkie wycięte. Pan Kuśpit nie rozumie, dlaczego nie wytłumaczy się z tej sytuacji BMM 

Piotr Remiszewski, który jest kierownikiem urzędu i tych wszystkich służb miasta, które 

zawiodły w tym dniu. Tłumaczenie komendanta SM jest tak kuriozalne, że trudno go 

komentować. Mieszkaniec nie wie, w jaki sposób działają procedury w tym mieście i kto jest 

za to odpowiedzialny. Wszyscy wiedzą o faktach, o których nie wiedzą służby. Wiedzą 

wymieniają się wszyscy. Chowają się za tym, że trwa śledztwo. Zawsze przy każdej wycince 

drzew uczestniczył ktoś z nadzoru. Dlaczego tego w tej chwili zabrakło.  

Radny Piotr Napłoszek zwrócił się z próba o zabezpieczenie monitoringu z miejsca 

zdarzenia. 

Radna Janina Molwa uważa, że to, co się zdarzyło, jest dobrym scenariuszem na film, jak 

obejść prawo. W sobotę można dokonać czynu zabronionego, czyli wyciąć las w całości  

a nie kilka drzew.  

Radny Kamil Bialik uważa, że wobec skandalu, jakim jest wycięcie 67 drzew, wobec ilości 

błędów, które zostały popełnione, RMM powinna zgłosić zawiadomienie do prokuratury. 

Radny Piotr Napłoszek stwierdził, że ilość złożonych zawiadomień nie skutkuje niczym. 

Wystarczy jedno zawiadomienie. Propozycja uchwały jest i radny będzie również za tym, 

żeby takie zawiadomienie złożyć. Radny zapytał komendanta SM, czy zdaje sobie sprawę, 

że w Milanówku obowiązują palny zagospodarowania przestrzennego i że na terenie 

centrum Milanówka jest strefa ochrony konserwatorskiej. Czy taką wiedzę komendant 

posiadał przed zdarzeniem. 

Komendant SM przyznał, że miał taką wiedzę. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy strażnicy o tym wiedzą. 

Komendant SM ma nadzieję, że tak. Komendant zapytał radnego Napłoszka, czy wie, jakie 

przepisy obowiązują na terenie prywatnym, jeżeli chodzi o las. 

Radny Piotr Napłoszek potwierdził. Radny przypomniał, że wycinka dotyczyła drzew 

zaznaczonych i niezaznaczonych, tnie się wszystko jak leci. Dzieje się to na oczach całego 

miasta. Podobno monitoring jest podłączony, czyli operator monitoringu śledzi wszystko na 

bieżąco. 

Komendant SM podkreślił, że radni poczynili duże ciecia i nie ma operatora monitoringu, na 

co dzień o każdej porze doby. Nie ma pieniędzy dla tych ludzi, żeby im płacić. 

Radny Piotr Napłoszek zauważył, że monitoring jest, ale nie ma osoby, która śledzi go na 

bieżąco.  

Komendant SM uważa, że stało się źle. W tej chwili trzeba tylko myśleć jak ta sytuację 

poprawić, żeby już nigdy do tego nie doszło.  



Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że w tym momencie rozmowa nie dotyczy przyszłych 

rozwiązań. W tej chwili rozmowa dotyczy, na kogo de facto trzeba złożyć zawiadomienie za 

zaistniałą sytuację. Wypowiedzi służb powodują powstanie wątpliwości, czy doszło do 

wypełnienia wszystkich zadań przez te formacje, jaka jest SM i Policja. 

Komendant SM zaprasza radnych na spotkanie w celu wyjaśnienia pewnych kwestii. 

Komendant uważa, że zawinił brak współpracy między służbami w tym zakresie. 

Mieszkanka uważa, że próg niekompetencji jest ogromny. Dlatego do tego doszło, że od 

ostatniej kadencji nie ma dobrego klimatu dla ochrony przyrody w Milanówku. Bo to, że sadzi 

się drzewa i robi się klomby, nie oznacza jeszcze, że dbamy o przyrodę i ekologię w naszym 

mieście. Od dawna władze miasta zgadzają się na różnorakie wycinki. Procedury nie były 

potrzebne, ponieważ SM do tej pory reagowała w sposób właściwy. Brak szkolenia 

strażników w naszym mieście z tego, jakie obowiązuje prawo, jeżeli chodzi o wycinkę drzew 

jest potrzebne. Może nie odróżniono strefy ochrony konserwatorskiej, zezwolenia 

konserwatora od zezwolenia od nadleśnictwa. Mieszkanka nie wyobraża sobie, żeby 

starostwo wydało jakąkolwiek zgodę na wycinkę drzew, bo nie ma takich kompetencji. Fakt, 

ze służby takiego miasta jak Miasto Ogród nie znają przepisów, budzi zdziwienie. 

Radna Janina Moława zwróciła się z prośba do członków KŁPiOŚ, aby dzisiaj nie 

opiniować projektu uchwały odnośnie zawiadomienia prokuratury. Radna uważa, że 

zawiadomienie należy rozszerzyć o pewne punkty. Radna złożyła wniosek, żeby nie 

opiniować uchwały dotyczącego zawiadomienia prokuratury. 

Mieszkaniec p. Bogdan Kuśpit podkreślił, że zawiodły służby miasta i urzędu. Mieszkaniec 

zastanawia się czy jest odpowiedzialność karna, którą należałoby wyjaśnić, czy też 

czynności, albo zaniechania, które skutkują odpowiedzialnością karną. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów p. Anna Krawczyk zapytała, czy na 

posiedzeniu jest BMM Piotr Remiszewski.  

Wiceburmistrz Ryszard Raban wyjaśnił, że BMM pełni swoje obowiązki i nie ma w tej 

chwili czasu, aby uczestniczyć w komisji. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów p. Anna Krawczyk uważa, że mieszkańcy 

mogą czuć się urażeni. Mieszkanka poinformowała, że Stowarzyszenie wystosowało pismo 

do radnych, komisji Planowania Przestrzennego, BMM, z pytaniami, na które p. Krawczyk 

chciałaby uzyskać odpowiedzi. 

Wiceburmistrz Ryszard Raban wyjaśnił, że mieszkanka dostanie odpowiedzi na piśmie. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów p. Anna Krawczyk podkreśliła nieobecność 

BMM na komisjach, gdzie poruszane są ważne tematy. Mieszkanka zaznaczyła, że taka 

sytuacja, jaka miała miejsce z wycinką lasu, staje się klasyka w Mieście Ogrodzie. 

Mieszkanka przypomniała szkodliwe dla drzew prace przy PKP. Wtedy również burmistrz  

i wiceburmistrz nie odbierał telefonu. Wszyscy byli nieobecni. System działa źle w tym 

mieście. Mieszkańcy żądają, żeby system się zmienił i zamiast sloganów, były konkretne 

działania ze strony UMM. Tego typu sytuacje powinny być poprzedzone inwentaryzacjami 

przyrodniczymi. Konsekwencją bierności władz miasta i służb porządkowych jest sytuacja, 

kiedy PKP prowadziło prace w wyniku, których są zamierające trzy 350-letnie drzewa. Pani 

Krawczyk uważa, że taki los może spotkać Las Lasockiego. 

Radny Witold Mossakowski zgadza się z przedmówczynią. Pielęgnacja i zamiana w park 

Lasku Lasockiego może skończyć się wycinką tego lasu. To staje się klasyką. Radny 

zapytał, dlaczego na miejscu w sobotę nie było wiceburmistrza. 

Wiceburmistrz oświadczył, że nie było go w Milanówku. 



Radna Janina Moława zapytała, czy wiceburmistrz ma wiedzę, o której godzinie został 

poinformowany p. burmistrz, przez kogo i o czym, i kiedy burmistrz był na miejscu zdarzenia. 

Wiceburmistrz poinformował, że nie ma takiej wiedzy. 

Radna Janina Moława zapytała, czy pan Raban ma wiedzę na temat złożenia przez BMM 

zawiadomienia do prokuratury oraz czy radni mogą zobaczyć treść zawiadomienia. 

Wiceburmistrz poinformował, że była intencja burmistrza, co do złożenia zawiadomienia do 

prokuratury. Nie jest wykluczone, że zostało dzisiaj złożone. 

Radna Janina Moława zapytała, kiedy i gdzie będzie można zapoznać się z treścią tego 

zawiadomienia. Radna zapytała, dlaczego projekt uchwały dotyczący zawiadomienia 

prokuratury nie jest dostępny na stronie miasta? Dlaczego mieszkańcy nie mogą zobaczyć 

tego zawiadomienia? Radna podtrzymuje swój wniosek, bo będą autopoprawki. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał wiceburmistrza, kiedy dowiedział się o wycince, którego 

dnia i o której godzinie. 

Wiceburmistrz dowiedział się o wycince, w sobotę gdzieś około południa od kierownika Ref. 

Ochrony Środowiska. 

Mieszkaniec zauważył, że wycinka trwała około kilku godzin. Można było uratować wiele 

drzew. 

Wiceburmistrz nie wie, do czego to stwierdzenie dąży. 

Radny Witold Mossakowski podkreślił, że do tego, że wiceburmistrz nic nie zrobił. 

Wiceburmistrz Raban podkreślił, że nie mógł dotrzeć do tego miejsca, w tym czasie.  Pan 

Raban był w kontakcie telefonicznym ze SM. 

Mieszkanka zapytała, co wiceburmistrz kazał zrobić SM. 

Wiceburmistrz Ryszard Raban poinformował, że kazał interweniować i zatrzymać wycinkę. 

Mieszkanka stwierdziła, że burmistrz o 12,00 g. w sobotę, dowiedział się o wycince i nie 

interweniował. 

Wiceburmistrz podkreślił, że dowiedział się o wycince ok. południa. 

Mieszkanka zapytała, czy SM zlekceważyła polecenie wiceburmistrza, żeby wstrzymać 

wycinkę? 

Wiceburmistrz uważa, ze w Milanówku nastąpił skandaliczny akt wandalizmu. To nie 

powinno się zdarzyć. Drzewa wyciął właściciel działki. To jest główny winowajca. Nikt nie 

potępił działania tego człowieka. Pan Raban zauważył, że firma wykonująca wycinkę nie 

powinna już więcej pracować na tym terenie. Wiceburmistrz zastanawia się, w jakim żyjemy 

społeczeństwie, jeżeli tylko interwencja policji może skłonić ludzi do właściwych zachowań. 

Głównym winowajcą jest właściciel działki, który nadużył zezwolenia, które uzyskał na 

pielęgnacyjne cięcia i wycięcia suchych drzew. Nadużył tego i w rezultacie zrobił rzeź drzew. 

Radny Waldemar Parol uważa, że wszyscy powinni wiedzieć, że strefa ochrony zabytków 

jest pod szczególna ochroną. Są ścisłe procedury. Dzisiaj nie będziemy potępiać właściciela 

działki, bo on uznał, że to trzeba wyciąć. Potępiać trzeba całą procedurę, która trwała od 

czwartku do soboty włącznie. 

Radny Piotr Napłoszek nie zgadza się z przedmówcą. Właściciela trzeba potępić 

pociągnąć do odpowiedzialności.  

Radna Karolina Białecka uważa, ze to, co powiedział wiceburmistrz, było klasycznym 

zdjęciem odpowiedzialności z siebie i przerzucenie winy na innych. Mieszkańcy zaufali 

policji, straży miejskiej, burmistrzowi, wiceburmistrzowi, bo liczyli, że w takich sytuacjach 

miasto ich nie zawiedzie. Miasto zawiodło na całej linii. W wyniku dzisiejszej rozmowy nie 

padły żadne wnioski, potępienie sytuacji, słowa przeprosin, tylko przerzucanie winy na 

innych. 



Mieszkańcy są zażenowani tym, czego się dowiadują podczas tego posiedzenia. Władze 

miasta, służby, coraz bardziej się pogrążają. Władze miasta skompromitowały się w oczach 

mieszkańców. Władze miasta powołane zostały do tego, aby utrzymywać porządek w tym 

mieście, dbania o jego bezpieczeństwo. Nie tylko o fizyczne bezpieczeństwo, ale też  

o otoczenie, w którym żyjemy, w którym zdecydowaliśmy się mieszkać. Miasto Ogród 

zobowiązuje. Jeżeli miasto jest ogrodem to jego wizytówka są drzewa. Drzewa powinny być 

priorytetem. Jeżeli te drzewa są wycinane w biały dzień, bez wymaganej dokumentacji to 

służbom powinna się zapalić czerwona lampka i powinny przynajmniej próbować wyjaśnić, 

co się dzieje, zanim to się dokona. 

Radna Janina Moława zauważyła, ze projekt uchwały nie jest podpisany przez radcę 

prawnego. Pani Moława podkreśliła, że RMM nie może wnieść zawiadomienia do 

prokuratury. Zawiadomienie może wnieść grupa radnych.                                                   

Pan Bogdan Kuśpit poinformował, że burmistrz jest w urzędzie, więc mógłby zaszczycić 

nas swoją obecnością.  

Radny Piotr Napłoszek poinformował, że jest ustawa o zapobieganiu szkodom  

w środowisku. Można zastosować przepisy, które można zastosować do tej sytuacji.  

W ramach tej wycinki zostały zniszczone siedliska dla ptaków. Zawiadomienie można 

również złożyć do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 24 ustawy  

o zapobieganiu szkodom w środowisku. Radny wyraził prośbę, żeby urząd takie 

zawiadomienie złożył, albo uzasadnił, dlaczego nie można tego zrobić. Radny 

zaproponował, żeby komisja ta propozycję przegłosowała, żeby urząd się nad ta kwestią 

pochylił i ją opracował.  

Kierownik Ref. Ochrony Środowiska Przemysław Kopiec poinformował, że zostały 

opracowane dwa monity do Woj. Inspektora Ochrony Środowiska i do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska. Na podstawie przepisów w dniu dzisiejszym urząd stanął na 

stanowisku, że skoro mieszkaniec wyciął te drzewa w znacznej ilości tzn., że miał coś na 

celu np. przygotowanie terenu pod inwestycje typu budowa budynku wielorodzinnego, 

powinien  

w pierwszej kolejności, ze względu, że jest to las o pow. powyżej 1 h w granicach 

administracyjnych miasta, powinien uzyskać decyzję środowiskową. 

Mieszkanka podkreśliła, że ten teren obowiązuje plan zagospodarowania, który wyklucza 

zabudowę. Pani Krawczyk porównała cmentarzysko drzew z przyszłością Parku Lasockiego 

w kontekście poprzednich wypowiedzi, że tam jest za bardzo leśnie, za bardzo dziko, za 

dużo drzew, żeby uzmysłowić, zadziałać na wyobraźnię. Decyzje służb i urzędników mają 

konsekwencje i trzeba sobie wyobrazić te konsekwencje. Wszyscy obecnie chcą mieć tam 

las, a jeszcze przed chwilą, chcieli mieć ronda. Częścią budowy ronda przy zjeździe  

z wiaduktu, był wykup części tego terenu z tymi drzewami, wyrżnięcie tych drzew i budowa 

ronda. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Janiny Moławy  

o nieopiniowanie projektu uchwały w dniu dzisiejszym. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- wstrzymujący, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniował 

wniosek jw., 

Witold Mossakowski, Jolanta Nowakowska – za, Jaromir Chojecki – wstrzymujący, Krzysztof 

Ołpiński przeciw. 

b) Regulamin utrzymania czystości w mieście. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Przemysław Kopiec zreferował projekt uchwały 

dot. regulaminu utrzymania czystości w mieście. 



Regulamin jest udostępniony na stronie BIP UMM. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka. 

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

 

c) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Przemysław Kopiec zreferował projekt uchwały 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Komisja w głosowaniu: 1- wstrzymujący, 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

jw. 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

Radna Janina Moława poinformowała, że mieszkańcy dzwonią i pytają, dlaczego nie ma 

obradach BMM. Burmistrz jest w budynku A UMM, a nie chce przyjść i odpowiadać na 

pytania mieszkańców. 

Wiceburmistrz Ryszard Raban odpowiedział, że BMM jest w swoim gabinecie i pracuje 

nad sprawami miasta. Te obowiązki nie pozwalają mu na uczestniczenie w obradach 

komisji. Pan burmistrz ma nienormatywny czas pracy, pracuje prawie 24 h na dobę, 7 dni  

w tygodniu. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w soboty też. 

Wiceburmistrz Ryszard Raban potwierdził. 

Pan Bogdan Kuśpit poinformował, że w dniu dzisiejszym wysłał maila do UMM i do 

radnych, w którym podniósł kwestie uchwały kierunkowej z czerwca 2019 roku, w której były 

wskazania, co do pewnych działań, które powinien podjąć burmistrz. W szczególności 

chodzi o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Milanówka. To jest dokument, który już dawno powinien powstać. Te prace od pewnego 

czasu nie są jawne. Mieszkaniec chciałby wiedzieć, kiedy ten dokument zostanie 

przygotowany  

i przedstawiony. Pan Kuśpit chciałby uzyskać informacje na temat bulwersującej sprawy 

dotyczącej wydania zezwolenia dla osiedla bloków 4-piętrowych przy ul. Warszawskiej 1, 

przed czym protestują okoliczni mieszkańcy. Deweloper nielegalnie dowiózł ziemię 

podnosząc teren. Mieszkaniec zastanawia się, jakim cudem taki ktoś uzyskuje warunki 

zabudowy. Pan Kuśpit poruszył również temat studni na ul. Łąkowej, która jest też w tej 

uchwale kierunkowej, o którą toczony jest spór sądowy z Grodziskiem Maz. Pan Kuśpit 

nawiązał do spraw związanych z targowiskiem miejskim. 



Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz 

poinformował, że ustawa o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje, że 

dla obszarów, dla których nie ma sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, jest możliwość w granicach obowiązującego prawa ustalić warunki 

zabudowy. Przy ul. Warszawskiej, blisko granicy miasta, toczyło się postępowanie 

administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Wniosek inwestora, który był 

złożony dotyczył obiektów o wiele wyższych, niż zostały te warunki ustalone. Warunki 

zostały ograniczone do trzech kondygnacji. 

Pan Bogdan Kuśpit zapytał, czy w tej okolicy są bloki, ponieważ to na tej podstawie jest to 

wyznaczane. 

Pan Krzysztof Jarosz wyjaśnił, że w wyniku analizy urbanistycznej, pojawiły się  

w analizowanym obszarze obiekty z zabudową wielorodzinną.  

Pan Bogdan Kuśpit zapytał, dlaczego przy ul. Wiatracznej, na podstawie takiej analizy nie 

można było zbudować „bliźniaków”. Mieszkaniec zna ten teren i nie zauważył takiej 

zabudowy o trzech kondygnacjach. To zupełnie zmieni charakter tego miejsca. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że warunki zabudowy, projekt tej decyzji był 

uzgadniany z organami, które są do tego powołane i uzyskał uzgodnienie pozytywne. 

Wiceburmistrz oświadczył, że pracownicy merytoryczni są po 12 godzinach pracy, dlatego 

zwalnia pracowników z dalszego uczestnictwa w obradach. Pan Raban zapisał wszystkie 

poruszone tematy. Odpowiedzi będą przygotowane przed sesją. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że to, co się dzieje zakrawa na kabaret. Nie można 

zadać pytań od mieszkańców. Kierownik ref PPiEM przed chwila snuł opowieści, byle tylko 

nie odpowiedzieć na pytania mieszkańca na temat inwestycji, dla której wydano warunki 

budowy ma Warszawskiej 1. Przed chwilą pan Raban nie po raz pierwszy pożegnał radnych 

i mieszkańców, zasłaniając się tym, że urzędnicy za długo pracują. Radna podkreśliła, że 

UMM jest zamknięty, nie można dodzwonić się do urzędu. Mówi się, że pracownicy pracują 

zdalnie, zgodnie z zarządzeniem burmistrza do końca lutego. Pani Moława podkreśliła, że 

radni też pracują, ale jeszcze dodatkowo wykonują pracę na rzecz miasta. 

Radna Jolanta Nowakowska zaproponowała zwołanie komisji tematycznej dotyczącej 

ZGKiM. 

Radny Witold Mossakowski zaproponował zorganizowanie komisji w sprawie planowania 

przestrzennego z udziałem kierownika Krzysztofa Jarosza. Radny złożył wniosek w sprawie 

zorganizowania komisji w sprawie zagospodarowania przestrzennego Milanówka. 

Radna Janina Moława odniosła się do informacji od mieszkańców na temat budowy 

czterech zamkniętych osiedli na terenie Milanówka. Pani Moława informuje mieszkańców, że 

burmistrz nie rozmawia z RMM na ten temat. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

    /-/    

Jaromir Chojecki 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


