
 

Protokół Nr 27 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 24 marca 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.Informacja Urzędu Miasta Milanówka na temat prac nad Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

2.Informacja Urzędu Miasta Milanówka na temat planowanej inwestycji budowy czterech bloków przy 

Warszawskiej 1 w Milanówku w kontekście wydanej Decyzji Nr 4/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku 

o warunkach zabudowy. 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący sprzeciwu RMM w sprawie wycinki 

drzew pod budowę parkingu R&R przy ulicy Warszawskiej oraz ponowienia prac mogących naruszyć system 

korzeniowy drzew podczas przebudowy ul. Krakowskiej. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego 

sprzeciwu RMM w sprawie wycinki drzew pod budowę parkingu R&R przy ulicy Warszawskiej oraz ponowienia 

prac mogących naruszyć system korzeniowy drzew podczas przebudowy ul. Krakowskiej. 

Komisja w glosowaniu: 4 – za pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do porządku obrad punktu jw.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

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

Ad.2. 

Opinia uchwały w sprawie: 

a) Opinia komisji w sprawie sprzeciwu RMM w sprawie wycinki drzew pod budowę parkingu R&R przy ulicy 

Warszawskiej oraz ponowienia prac mogących naruszyć system korzeniowy drzew podczas przebudowy 

ul. Krakowskiej. 

Przewodniczący komisji odczytał stanowisko komisji dotyczącą sprzeciwu RMM w sprawie wycinki drzew pod 

budowę parkingu R&R przy ulicy Warszawskiej oraz ponowienia prac mogących naruszyć system korzeniowy 

drzew podczas przebudowy ul. Krakowskiej. 

Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska pozytywnie ocenia stanowisko radnych. Mieszkanka uważa, że  

w momencie planowania inwestycji można ustalić, co trzeba zrobić, zaplanować, żeby tych drzew w przypadku 

budowy parkingu nie usuwać.  

Radny Waldemar Parol uważa, że stanowisko należy dopracować. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że nie da się zapisać tego w sposób precyzyjny np., że nie wytniemy żadnego 

drzewa. Być może, że trzeba będzie wyciąć drzewo z przyczyn niezależnych od działań UMM. Jeżeli ktoś ma 

koncepcję dotyczącą zmiany stanowiska, to radny prosi o przedkładanie propozycji. 



Radna Janina Moława przypomniała, że burmistrz publicznie obiecywał, że w chwili budowy parkingu, nie 

zostanie wycięte żadne drzewo. Dwa miesiące później w PFU są zaznaczone drzewa do wycinki w ilości  

23 sztuki. 

Pan Bogdan Kuśpit przedstawił wniosek do stanowiska, żeby rozważyć kwestię zbudowania parkingu na 

terenie OSP, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Część działki  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona na parkingi. Jest to zapisane  

w lokalnym prawie. 

Radna Jolanta Nowakowska przedstawiła wniosek w sprawie zmiany w końcowej treści wniosku na: „ Pomni 

zniszczeń dokonanych w drzewostanie ul. Lipowej, domagamy się zaniechania jakiejkolwiek wycinki 

drzewostanu i prowadzenia prac powodujących uszkodzenia korzeni drzew przy prowadzonych inwestycjach 

oraz planowaniu ich w takim kształcie, który nie naruszy równowagi ekologicznej, oraz nie zmieni przestrzeni 

publicznej z miasta ogrodu w miasto betonu i kamienia.” 

Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska uważa, że powinna być podjęta uchwała, że przy prowadzeniu 

inwestycji UMM nie wolno jest wycinać drzew i działać na szkodę przyrody. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Jolanty Nowakowskiej. 

Rada Miasta w głosowaniu: 2-za, 2- wstrzymujące, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący sprzeciwu RMM w sprawie 

wycinki drzew pod budowę parkingu R&R przy ulicy Warszawskiej oraz ponowienia prac mogących naruszyć 

system korzeniowy drzew podczas przebudowy ul. Krakowskiej z proponowana zmianą. 

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

 

Ad.3. 

Informacja Urzędu Miasta Milanówka na temat prac nad Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Przewodniczący Komisji tytułem wstępu poinformował, że 16 marca wysłał prośbę o informację do Ref. 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. Pytania zostały przesłane od radnych i mieszkańców. Radny 

poprosił o odpowiedź na te pytania.  Pytania dotyczyły nielegalnego nawiezienia ziemi na działkę przy  

ul. Warszawskiej a tym samym podwyższenia terenu oraz kto w UMM udzielił zezwolenia na wycinkę drzew na 

tym terenie. 

Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedź Ref, Ochrony Środowiska: 

W dniu 24 lutego 2020 roku przeprowadzono kontrolę na terenie działki przy ulicy Warszawskiej 1.  Podczas 

oględzin i stwierdzono, że składowane pryzmy ziemi, które według oświadczenia obecnego podczas oględzin 

przedstawiciela właściciela działki miały służyć niwelacji terenu. Podniesienie terenu nie przekraczają 

dopuszczalnej masy 0,2 mg na metr kwadratowy, zgodnie rozporządzeniem ministra środowiska z dnia  

10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 

niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich 

odzysku. W związku z powyższym urząd nie miał podstaw do wezwania właściciela do usunięcia nawiezionej 

ziemi na działkę.  

Pytanie 2, czy miasto udzieliło w ostatnim roku pozwolenia na wycięcie drzew na tej działce? Jeśli tak, to 

prośba o udostępnienie decyzji pozwolenia.  

Odpowiedź - w ubiegłym roku właściciele działki wystąpili z 2 zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew i uzyskali 

tak zwaną milczącą zgodę na usunięcie drzew. W załączeniu przesyłam skany protokołów oględzin sprawie 

zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew na działce. Jeden z dnia 2 września i października 2020.   

Druga odpowiedź. 

W odpowiedzi na pana maila pt. Informacje na posiedzeniu Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  

z 16 marca 2020 roku z godziny 14: 22, który został zarejestrowany w UMM pod liczbą dziennika 02 87 8. 2021  

o treści: 

W związku z planowanym na dzień 24 marca o godzinie 17: 00 posiedzeniem Komisji Ładu Przestrzennego  

i Ochrony Środowiska, przesyłam pytanie i wnioski złożone przez radnych i mieszkańców. Proszę o przesyłanie 



odpowiedzi na pytania i kopii następujących dokumentów: informacja Urzędu Miasta na temat prac, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stan prac nad projektem studium,  

w szczególności informacji o tym, jak są prowadzone konsultacje zbierane decyzje. Statystyka związany  

z opracowanym materiałem. 

Kiedy należy się spodziewać wyłożenia studium i czy nie powinno się wydłużyć ustawowego 21- dniowego 

terminu wyłożenia do np. 2 pełnych miesięcy, tak by wszyscy zainteresowani mogli się z nim zapoznać i wnieść 

uwagi. 

Z uwagi na brak studium i tylko częściowe, aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

prosimy o przygotowanie odpowiedzi: ile warunków zabudowy wydał Urząd Miasta Milanówka od początku 

bieżącej kadencji, Ile tych warunków zabudowy dotyczy budownictwa wielolokalowego, ile średnio czasu 

zajmuje wydanie warunków zabudowy od momentu wpłynięcia wniosku z podziałem na inwestycje 

jednorodzinne i wielolokalowe. Ile wniosków zostało odrzuconych lub oddalonych z podziałem na warunki 

zabudowy dla budynków jednorodzinnych i wielolokalowych? Ile warunków zabudowy dotyczyło już 

istniejących budynków, niezależnie od statystyki lub zamiast niej prosiła o pełną listę wydanych i odrzuconych 

warunków zabudowy z informacją o dacie wpłynięcia wniosku, wydania decyzji lub jej odmowy, zabudowy 

lokalizacji potencjalnej nieruchomości np. Wiatraczna, Warszawska.  Czy urząd prowadzi obecnie i jakie prace 

nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Nowe zmiany w istniejących. 

Czy urząd prowadzi obecnie prace nad wydaniem warunków zabudowy dla inwestycji wielolokalowych, w tym 

całych osiedli mieszkaniowych? Prośba dotyczy udostępnienia informacji o każdej z nich, w tym o lokalizacji 

parametrach zapisanych we wnioskach (ilość kondygnacji, ilość mieszkań, ilość budynków planowanych 

 i wnioskowany, procent zabudowy. Do tematu informacja Urzędu Miasta na temat planowanej inwestycji 

budowy 4 bloków przy ulicy Warszawskiej 1. Prośba o udostępnienie analizy, na podstawie, której podjęto 

decyzję o wydaniu warunków zabudowy. Prośba o wyjaśnienie, dlaczego urząd miasta nie wezwał właściciela 

do usunięcia nielegalnej nawiezionej ziemi na działce. Czy miasto udzielało w ostatnim roku pozwalają na 

wycięcie drzew na tej działce? Informacje i dokumenty proszę przekazać do 23 marca.  

Na dwa ostatnie pytania UMM odpowiedział. 

Przewodniczący odczytał odpowiedz na resztę pytań. 

Uprzejmie informuję, co następuje:   

1. Pismo pana zostało zakwalifikowane, zakwalifikowane, jako wniosek o udzielenie informacji publicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej  

2. Termin posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 24 marca bieżącego roku 

nie był uzgadniany z BMM, a biorąc pod uwagę olbrzymi zakres wnioskowanych informacji, kilkanaście 

różnych zagadnień, niekiedy w bardzo dużym stopniu złożoności i szczegółowości niekiedy obejmujących 

bardzo duży zakres czasowy np. dwa i pół roku, to jest od początku kadencji i bardzo duży zakres 

dokumentów koniecznych do szczegółowego przeanalizowania i prowadzenia czasochłonnych analiz  

i statystyk, wymagałoby poświęcenia na te czynności przez pracowników merytorycznych referatów bardzo 

dużej ilości czasu, w którym nie dysponuje i de facto mogłoby sparaliżować pracę tego referatu lub 

wymagałoby zatrudnienia dodatkowych osób w tutejszym urzędzie, na co nie przydzielono środków. Tak, 

więc, udzielenie wyżej wymienionej informacji w oczekiwanym przez pana zakresie i w oczekiwanym przez 

pana terminie do 23 marca bieżącego roku to jest zaledwie 5 dni roboczych, ani też w terminie określonym  

w artykule 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej tj.14 dni, nie jest 

możliwe, biorąc pod uwagę także: konieczność prowadzenia przez pracowników merytorycznych referatów 

bieżących spraw i postępowań dla mieszkańców, braki kadrowe spowodowane chorobą pracowników  

w UM Milanówka oraz sytuacją epidemiologiczną związaną ze stanem epidemii COVID 19 i wynikające  

z konieczności pracy w hybrydowym spowodowały trudności kadrowe. W związku z powyższym informuję, 

że przygotowanie wyżej informacji wymaga przedłużenia terminu, jakim mowa w art. 13 ust. 2 ustawy  

z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej, do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.  



Przewodniczący Komisji podkreślił, że większość tych informacji w innych gminach jest wprowadzona na 

bieżąco, jako wykaz warunków zabudowy, czy wydawanych pozwoleń na budowę, które można obejrzeć na 

stronie internetowej. 

Pan Bogdan Kuśpit odniósł się do prac nad studium. Mieszkaniec uważa, ze jest to bardzo ważny dokument 

dotyczący rozwoju miasta. Mieszkaniec odniósł się do dokumentów przedstawionych w sprawie ul. 

Warszawskiej, dotyczące zgody na wycinkę drzew w mieście ogrodzie. Mieszkaniec odniósł się krytycznie do 

budowania na terenie Milanówka zabudowy wielorodzinnej. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz odniósł się do wypowiedzi i pytań 

zadanych przez radnego Chojeckiego. Pan Jarosz uważa, że zadane pytania są szczegółowe i obszerne. 

Odpowiedzi wymagają czasu. Pracownicy referatu muszą pracować nad bieżącymi sprawami. Materiały  

i informacje są gromadzone. W określonym czasie odpowiedź na zadane pytania zostanie przekazana do 

radnego Jaromira Chojeckiego.  

Pan Jarosz podkreślił, że prace nad studium są prowadzone. Obecnie zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi  

o uwarunkowania dotyczące terenów zalewowych. Zmiany trzeba uwzględnić. Zmieniła się również sytuacja 

związana z obiektami zabytkowymi. Pan Jarosz przypomniał o zarządzeniu BMM o ustaleniu gminnej ewidencji 

zabytków, co również musi być uwzględnione. Zmienił się zakres dotyczący inwestycji na terenie miasta, który 

ma wpływ na rozwój miasta i powinno mieć odzwierciedlenie w studium. Są również inne elementy, które 

wynikają z przepisów, które należy uwzględnić. W momencie, kiedy projekt zostanie zamknięty, 

zaakceptowany i podpisany przez BMM przejdzie do kolejnej fazy. W pewnym momencie, będą pojawiać się 

ogłoszenia i na tablicach ogłoszeń i na stronie miasta BIP o tym, że będzie możliwość zapoznania się  

z dokumentem. 

Radna Janina Moława chciałaby uzyskać informacje na temat wydania decyzji o warunkach zabudowy, ·w 

którym powołuje się, że w promieniu 200 m znajduje się wielorodzinny dom. Radna chciałby wiedzieć, czy jest 

zgodne z art. 61 pkt.1 Ustawy o planowaniu przestrzennym, wydanie decyzji nr 4/21 z 26 stycznia, czy nie?   

Mieszkanka zadała pytanie, na jakiej podstawie zostało obliczone, ze ta ziemia, która została nawieziona jest 

w ilości, w której możliwa, żeby ją nawieść? Mieszkanka uważa, że zostało jej przywiezione za dużo. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz poinformował, że sprawami 

związanymi z nawiezieniem ziemi, z obliczeniami, zajmuje się Ref. Ochrony Środowiska. Ref. PPiEM zajmuje się 

aspektami związanymi z planowaniem przestrzennym. 

Mieszkanka poinformowała, że następne pytanie dotyczy zasypanego stawu. Czy tą sprawą również zajmuje 

się ROŚ? Mieszkanka nawiązała do pisma z Wód Polskich gdzie jest zgoda na zasypanie stawu. Pismo zostało 

przedstawione mieszkance, ale nie można go było skserować, a następnie zniknęło. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz poinformował, że to zagadnienie 

dotyczące stawu może być z zakresu stosunków wodnych. W takim przypadku dotyczy Ref. ROŚ. 

Mieszkanka poinformowała, że Ref. ROŚ uważa, że pismo znajduje się w Ref, PPiEM. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz poinformował, że nie widział takiego 

dokumentu. 

Mieszkanka zapytała, czy dostanie kopie dokumentu. Mieszkanka wystąpiła do UMM z taką prośbą, ale nie 

dostała odpowiedzi. 

Radna Janina Moława uważa, że mieszkanka powinna wystąpić o takie pismo w Wodach Polskich. 

Mieszkanka zapytała, czy pan Jarosz czytał art.61 ust.1. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz poinformował, że odczytywał wnioski  

z analizy. Pan Jarosz zna ten artykuł. Ten artykuł wskazuje warunki, jakie powinny być spełnione, żeby uzyskać 

pozytywną decyzję w sprawie warunków zabudowy. Punkt 1 mówi o zasadzie dobrego sąsiedztwa. 

„, Co najmniej jedna działka dostępna, sąsiednia, dostępna z tej samej drogi, jest zabudowana w sposób 

pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji 

parametrów, cech, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów 

 i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu”. 

Mieszkania dodała, że jest zapisane „ z tej samej drogi publicznej”. 



LOP p. Justyna Mietelska dodała, że droga to ul. Podwiejska i taki adres ma Willa Temida, na którą powołuje 

się UMM. Ulica Warszawska i Warszawska 1 to zupełnie inna droga i nie ma dostępu do tej samej drogi 

publicznej, co Willa Temida. O to chodzi mieszkance, która prosiła, żeby p. Jarosz wytłumaczył, dlaczego taki 

zapis zawarł, skoro nie jest to ta sama droga publiczna. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz poinformował, że jest to kwestia 

zrozumienia przepisów prawnych. Została przygotowana analiza urbanistyczna w tym zakresie. Na podstawie 

tej analizy został przygotowany projekt decyzji o warunkach zabudowy. Uprawnienia w zakresie wydania 

decyzji o warunkach zabudowy są uprawnieniami burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. W związku z tym, 

decyzja została wydana. Burmistrz nie wydaje decyzji w oparciu o swoje przemyślenia. Ta decyzja jest 

wynikiem wniosków, które wynikają z decyzji urbanistycznej. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że warunki zabudowy są dowolną analizą, którą może przeprowadzić 

dowolny urbanista. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz poinformował, że w wyniku pandemii  

i kolejnych chorych osób, wystąpiły problemu z obsadą kadrową. Z tego powodu występują problemy ze 

studium.  

Mieszkanka podkreśliła, że domy stojące wzdłuż ul. Warszawskiej i mające wjazd od tej ulicy, to domy 

jednorodzinne. Jest to w analizie, która jest dołączona do dokumentu. Zgoda została wydana na domy 

wielorodzinne. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz poinformował, że jest budynek 

wielorodzinny. 

Mieszkanka zapytała, gdzie jest taki budynek. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz poinformował, że w tej chwili nie 

pamięta. 

Mieszkanka podkreśliła, że powoływano się na budynek Willa Temida, który znajduje się na ul. Podwiejskiej. 

Prawo mówi, że musi być wjazd od tej samej ulicy, czyli od ul. Warszawskiej. 

Mieszkaniec z ul. Warszawskiej uważa, że nie trzeba być urbanistą, ani fachowcem, żeby zobaczyć, że 

wszędzie jest zabudowa jednorodzinna a warunki zabudowy są na budowę wielorodzinną.  

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz uważa, że organ, który rozpatruje taką 

sprawę, dotyczącą warunków zabudowy, jest zobowiązany stosować art.6, mówiący o tym, że każdy ma prawo 

w granicach określonych ustawą do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie  

z warunkami ustalonymi w miejscowym planie albo decyzji o warunkach zabudowy, jeśli nie narusza to 

chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Taka decyzja na wniosek została wydana. 

Pan Jarosz uważa, że powinien się wypowiedzieć osoba, która składała wniosek ze strony inwestora. 

Mieszkanka uważa, że nie ma z tym nic wspólnego osoba składająca wniosek. Prawo jest prawem, prawa 

należy przestrzegać. 

Radny Witold Mossakowski uważa, ze analiza została wykonana z pominięciem prawa. Radny chciałby 

zobaczyć tą analizę. 

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Krzysztof Jarosz poinformował, że akta sprawy zostały 

wysłane wraz z odwołanymi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Radny Witold Mossakowski podkreślił, że w takim razie radni nie mogą się zapoznać z analizą. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy zostały zrobione kopie akt. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że oryginały zostały wysłane do SKO, kopii z tej sprawy nie posiada, 

ponieważ akta są bardzo obszerne. Takiego obowiązku nie ma w przepisach. 

Radny Witold Mossakowski zapytał, kiedy będzie można zapoznać się z tą dokumentacją. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że po zgromadzeniu materiału, informacje zostaną przekazane radnym. 

Termin został przytoczony w piśmie tj. do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Radny Witold Mossakowski nawiązał do strategii rozwoju miasta. 



Przewodniczący Komisji poruszył temat rejestru wydawanych warunków zabudowy i wypisu z planu 

zagospodarowania. Radny zaznaczyła, że w wielu miastach jest to prowadzone na bieżąco i publikowane na 

stronie miasta. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że za to ref. PPiEM nie odpowiada. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że musi opuścić obrady, ponieważ ma zaplanowane bardzo poważne 

spotkanie. Pan kierownik podkreślił, że miał zgodę burmistrza na uczestnictwo w obradach do godz. 19,00. 

Mieszkanka zapytała, kto wykonał analizę urbanistyczną. 

Pan Krzysztof Jarosz oświadczył, że analiza urbanistyczna była sporządzona przez uprawnionego urbanistę, 

wnioski z analizy zostały uwzględnione w projekcie decyzji. Projekt decyzji została uzgodniony z organami, 

które do tego zostały powołane. W Ref, PPiEM przeprocedowano pod względem postępowania 

administracyjnego całą tą procedurę. 

Mieszkanka zapytała, kto przygotował projekt decyzji o warunkach zabudowy. 

Pan Krzysztof Jarosz odpowiedział, że projekt wykonał urbanista. 

Mieszkanka zauważyła, że urbanista przygotował projekt, burmistrz go podpisał.  

Mieszkanka chciałaby wiedzieć, kto dokonuje decyzji o warunkach zabudowy w projekcie decyzji, kto 

dokonuje analizy zgłaszanych wniosków i uwag przez mieszkańców? 

Pan Krzysztof Jarosz oświadczył, że zostało to opracowane zgodnie z przepisami. 

Radny Waldemar Parol w związku z unikaniem odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańców przez  

p. Jarosza, zaproponował zadanie tych pytań w obecności przedstawiciela SKO. Może w siedzibie SKO i przy 

obecności przedstawiciela SKO mieszkańcy i radni uzyskaliby odpowiedzi na pytania. W dniu dzisiejszym  

p. Jarosz przeszedł samego siebie. 

Pan Bogdan Kuśpit podkreślił, że komisja została zwołana w konkretnej sprawie. Była cała lista pytań. Na te 

wszystkie pytania nie uzyskano odpowiedzi. Uzyskano tylko wiedzę, że na przygotowanie odpowiedzi trzeba 

bardzo dużo czasu i nakładu pracy. To jest element tego dialogu. Ważniejsze w tym wszystkim jest to, dokąd 

zmierza rozwój miasta, jaka jest strategia miasta. Pan Kuśpit uważa, że należy podjąć ponownie uchwałę 

kierunkową w tej sprawie. Te strategiczne cele, które są zapisane, o których wspominał p. Jarosz, to jest 

kluczowa informacja, która jest niezbędna, żeby mieszkańcy o niej usłyszeli np. czy chcemy być blokowiskiem, 

czy nie. W studium jest zapisane, w jakim kierunku powinno się rozwijać miasto. Miejscowe plany 

zagospodarowania powinny powstać na bazie studium. 

Radna Janina Moława poruszyła temat targowiska miejskiego. Radna zapytała skąd burmistrz weźmie 

pieniądze na przygotowanie miejsca do handlu dla kupców przy dawnej fabryce Mifam oraz na nowe 

pawilony, które maja powstać na targowisku. 

Przewodniczący Komisji zastanawia się ile będą kosztowały nowe pawilony. Radny podkreślił, że nie ma ich  

w przetargu na modernizację targowiska. Radny chciałby wiedzieć, czy wszyscy z kupców dostaną miejsce  

w tych pawilonach. 

Radny Waldemar Parol zaznaczyła, że część pawilonów nie można przenieść. Są też pawilony, nowe, w 

których kupcy zainwestowali prywatne środku. 

Radny Piotr Napłoszek zauważył, że z informacji przekazanych przez BMM wynika, że po wyprowadzeniu 

pawilonów, na terenie targowiska zostaną odtworzone tylko te nowe pawilony, które mają powstać rzekomo 

z budżetu miasta, czyli z długu miasta Milanówka. Kupcy zostaną przeniesieni gdzieś na teren dawnej fabryki 

Mifam. 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie, czy BMM ma środki na odszkodowania dla kupców, którzy dostali 

zgody od UMM na postawienie nowych pawilonów na terenie targowiska. Kupcy musieli pozyskać zgody np. 

sanepidowskie, ponieśli nakłady i środki. Radna chciałaby wiedzieć, jaka korzyść dla miasta wypływa  

z modernizacji targowiska. 

 

 

 

 



Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
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