
 

Protokół Nr 29 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 11 maja 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 uchwały w sprawie: 

a) zmiany uchwały nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 r. na zmianę systemu ogrzewania na 

proekologiczne. 

3. Omówienie pisma Burmistrza Miasta Milanówka p. Piotra Remiszewskiego w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód-1” w Milanówku. 

4. sprawy różne. 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie porządku obrad bez zmian. 

Ad.2. 

Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie: 

a) zmiany uchwały nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 r. na zmianę systemu ogrzewania na 

proekologiczne. 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią p. Emilia Parchan przedstawiła projekt uchwały dotyczący 

zmiany uchwały nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 r. na zmianę systemu ogrzewania na 

proekologiczne. Projektem uchwały wprowadza się zmiany w uchwale nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w takim zakresie: 

Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy 

Milanówek na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne”. 

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „ Łączną kwotę dotacji na dany rok kalendarzowy określa uchwała budżetowa 

„. 

W załączniku nr1 do uchwały 306 z 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:  

Ustęp 1, paragraf 6, ust.1 otrzymuje brzmienie: „ Udzielenie dotacji uzależnione jest od możliwości 

finansowych gminy Milanówek w danym roku kalendarzowym”. 

Paragraf 7 otrzymuje brzmienie: „ Udzielenie dotacji w danym roku na zadania, o których mowa w paragrafie  

3 następuje przy łącznie spełnionych warunkach: 



1. Dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła gazowego lub elektrycznego, przy 

czym urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające atesty dopuszczające go do 

powszechnego użytku z przyznana gwarancją. 

2. Piec węglowy, gazowy, ulegnie trwałej likwidacji, zużycie paliwa na nowo zainstalowanym piecu gazowym 

w porównaniu do starego pieca gazowego będzie o 20% niższe. 

3. Wnioskodawca o dofinansowanie na zakup nowego kotła gazowego lub elektrycznego może ubiegać się 

tylko raz na 1 lokal mieszkalny. 

4. Refundacji będzie podlegał koszt zakupu pieca poniesiony od dnia podpisania umowy do terminu 

wskazanego w umowie. 

Paragraf 8, ust.3 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o dotacje celową składa się do Urzędu Miasta Milanówka  

w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. Decyduje data wpływu do UMM, wraz ze 

wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę uprawnioną. 

W załączniku nr 2 uchwały, do uchwały nr 306 z 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 

Wyrazy w 2016 roku, zastępuje się wyrazami - w poprzednim roku,. 

Wyrazy w 2017 roku zastępuje się - w bieżącym roku. 

Nowy projekt uchwały też określa to, że traci moc uchwała nr 326/XLI/21 RMM z dnia 1 marca 2021 roku  

w sprawie określenia zasad dotacji celowej z budżetu miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć 

służących ochronie powietrza, realizowanych w granicach administracyjnych miasta Milanówka, obejmujących 

trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. 

W sprawie uchwały 1 marca 2021 roku, którą Rada Miasta Milanówka podjęła, została wydana uchwała 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie orzeczenie nieważności tej uchwały. 

Głównym zasadami orzeczenia o nieważności naszej uchwały było to, że uchwała ta ogranicza krąg podmiotów 

uprawnionych z mocy ustawy. Zarzucono nam, że jest ona skierowana tylko do osób fizycznych i ten krąg jest 

również zawężony w stosunku do dochodów tych osób. Ponadto w tej chwili Regionalna Izba Obrachunkowa 

zarzuciła również, że projekt uchwały nie został zgłoszony i uzgodniony z prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, jak również z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z uwagi, że na obecny rok 

budżetowy mamy w budżecie miasta zabezpieczone środki właśnie na dotację, zmianę pieców dla 

mieszkańców, podjęta została decyzja o jakby reaktywacji uchwały 2017 roku dotyczącej programu dotacji 

celowej, który był w 2017 roku na zmianę systemów ogrzewania. Ta uchwała miała wszystkie te uzgodnienia, 

których tu niestety w uchwale z tego roku nie było. To był też jakby najszybszy sposób na wprowadzenie 

dotacji dla mieszkańców na zmiany tych nieekologicznych pieców, żeby mieszkańcy mogli zmieniać piece.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmiany uchwały nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka  

z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek  

w 2017 r. na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. 

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

Przewodniczący Jaromir Chojecki- wstrzymał się, radny Witold Mossakowski – za, 

radna Jolanta Nowakowska – wstrzymała się, radny Krzysztof Ołpiński – za. 

Ad.3. 

Omówienie pisma Burmistrza Miasta Milanówka p. Piotra Remiszewskiego w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Wschód-1” w Milanówku. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęło pismo od burmistrza, które odnosi się do uchwały 

109/XII/11 RMM z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu Wschód-1 w Milanówku. 

Radca Prawny Bartosz Powikrowski przybliżył temat pisma BMM.  

Pismo, które wpłynęło dotyczy wezwania do zapłaty z 10 marca 2021 r. Mecenas wytłumaczył, że nie jest to 

pierwsze wezwanie do zapłaty, które w tej sprawie wpłynęło. Przedsądowe wezwanie do zapłaty tego typu też 

miało miejsce wcześniej. Było to wezwanie z 12 grudnia 2013 roku. Wynika to wszystko z tego, że zostało 

wprowadzona uchwała RMM z 24 listopada 2021 rok, która weszła w życie 27 lutego 2012 r. Jest to uchwała 

110/XII/11 w sprawie uchwalenia planu miejscowego Wschód-1 w Milanówku. Na pierwszy rzut oka wydaje 



się, że sprawa może być przedawniona w związku z tym, że jest to ponad 10 lat. Natomiast faktem jest, że 

tutaj biuro budownictwa ogólnego Budopol S.A. skierowało do Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. zgodnie  

z właściwością tzw. zawezwanie do próby ugodowej, czyli pismo, które przerywa bieg terminu przedawnienia. 

Do ugody nie doszło, natomiast to przerwało ten bieg terminu przedawnienia, otworzyło możliwość 

skierowania pozwu. W związku z tym, że jest to stara sprawa, a przepisy intertemporalne, czyli przepisy 

przejściowe mówią właśnie o tym, że tutaj zastosowanie znajduje 10-letni termin przedawnienia. Teoretycznie 

roszczenie jest w mocy. Z tej analizy wynika, że sprawa nie jest przedawniona. Roszczenie wynika z tego, że 

firma, która jest użytkownikiem wieczystym tych terenów, twierdzi, że w związku z tym planem, który wszedł 

w życie w 2012 roku utraciła możliwość gospodarowania tym terenem, według tego, co tam chcieli 

wybudować. W związku z tym na mocy przepisów ustały z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przysługuje im odszkodowanie z tego tytułu, że utracili takie możliwości organizowania tego 

terenu w takli sposób, jaki chcieli. Problem też polega na tym, że przepisy tego artykułu 36 i artykułu 37 się 

zmieniały. Teraz te artykuły mówią o tym, że jeżeli dochodzi do takiej zmiany planu doszło, to odszkodowanie 

należy wtedy, kiedy tutaj było to związane z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa. Jak dobrze 

wiemy z taka sytuacją mamy do czynienia w przypadku tej omawianej uchwały. Pan mecenas przytoczył 

obecne brzmienie art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast na datę  

27 lutego 2012 roku, ten przepis brzmiał jakby w analogiczny sposób, natomiast niestety nie zawierał tego 

odniesienia, że to musiała być jakby, taka uchwała z uwagi na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

W związku z tym, mecenas uważa, że w tej sprawie musimy posłużyć się przepisem w brzmieniu poprzednio 

obowiązującym, to znaczy w brzmieniu obowiązującym na dzień 27 lutego 2012 roku. Sprowadza się to do 

tego, że na chwilę obecną p. mecenas uważa, że to ich roszczenie jest potencjalnie możliwe. Kwota jest 

niebagatelna, ponieważ poza odsetkami domagają się 14 mln zł. Pan Powikrowski podkreślił, że to wezwanie 

wpłynęło do UMM 1 kwietnia. Od 1 kwietnia p. mecenas oraz inni urzędnicy, prowadzili korespondencję 

wewnętrzną, celem odszukania tych dokumentów. Udało się uzyskać ponad 100 stron dokumentów w tej 

sprawie. Nie ma pewności, że są to wszystkie dokumenty w tej sprawie. Przekazane zostało również pismo od 

RMM, że Rada zwróciła się do UMM 29 kwietnia o przekazanie wszystkich tych dokumentów. Jest to obecnie 

realizowane, bo te dokumenty nie są w pełni skompletowane. Żeby do tej sprawy podejść całościowo, trzeba 

te dokumenty przeanalizować, bo to, w jaki sposób było to procedowane przez spółkę, która potencjalnie ma 

roszczenia, ma znaczenie w dalszej sprawie sądowej. Mecenas nie wie, na ile kwota, która została podana jest 

realna. Pan mecenas ze względu na to, że ta komisja jest transmitowana na YouTube musi zachować 

powściągliwość. 

Przewodniczący zapytał, czy temat tego odszkodowania jest nowy dla pana mecenasa. 

Mecenas Powikrowski przypomniał, że było wezwanie do zapłaty z 2013 roku. Są dokumenty, które są 

wezwaniem do próby ugodowej. Od 2014 roku sprawa była zamknięta. Wcześniej ten temat nie był znany  

p. Powikrowskiemu. Ten temat został poruszony na spotkaniu z udziałem BMM, zastępcy burmistrza, 

kierownika RPPiEM. Do tego tematu wszyscy podchodzą poważnie. 

Przewodniczący zapytał, czy była opinia prawna w tym temacie. 

Mecenas Powikrowski podkreślił, że jest do przeanalizowania 100 sztuk dokumentów. W tej chwili nie 

wydano żadnej opinii prawnej. Prawnicy czekają na całość dokumentów. 

Radny Witold Mossakowski podkreślił, że skierował to pismo do burmistrza, ponieważ burmistrz na takim 

wstępnym etapie pierwszego zawiadomienia wysłał je do RMM. Pan Mossakowski nie wie, czy rada jest taką 

jednostką, która może rozstrzygać takie zawiłości prawne. Radny zapytał, czy mecenas ma już umowę 

dzierżawy.  

Mecenas Powikrowski zaprzeczył. 

Radny Witold Mossakowski uważa, że jest to kluczowa sprawa, bo firma, która jest tu adwersarzem, chyba 

wiedział, co bierze do ręki. To pismo radny odczytuje, jako próbę wpływu na zmianę planu zagospodarowania. 

Radny nie chciałby, żeby dyskusja toczyła się w kierunku ugody tylko odrzucenia roszczeń. Nie chodzi tu  

o ugodę, sprawa jest znana od lat. Jest to gigantyczny teren w atrakcyjnym miejscu. 



Radna Janina Moława uważa, że należy powiedzieć, o jakich kwotach jest mowa. Przedsądowe wezwanie do 

zapłaty na rzecz Budopolu, który wzywa gminę Milanówek do zapłaty w terminie do 30 maja 2021 roku, to 

kwota 10 636 000,00zł, a zgodnie z ustawowymi odsetkami łącznie to kwota 15 926 492,10 zł. Radną dziwi 

opieszałość obecnej kadencji samorządu w tej sprawie. Dotyczy to ujęcia wody przy ul. Łąkowej oraz sprawy 

Budopolu. 

Radną niepokoi fakt spotkania, do którego doszło 15 lipca 2019 roku. Na spotkaniu powołaną przez  

p. burmistrza Radą Gospodarczą pojawili się przedstawiciele Budopolu. Byli też tam mieszkańcy. Od jednego  

z nich radna otrzymała plan, który pokazywał zagospodarowanie terenu Wschód 1 z zabudową 60 domów 

jednorodzinnych.  Radna przypomniała, że na jednej komisji radna zapytała, dlaczego p. burmistrz zaprosił 

przedstawicieli Budopolu do Rady Gospodarczej, a nie zaprosił przedstawicieli Budopolu do RMM. Żadnych 

odpowiedzi na postawione pytania radna nie otrzymała. Rada nie była o niczym informowana. Raptem 

pojawia się przedsądowe wezwanie do zapłaty. Burmistrz oczekuje od rady wskazania kierunków działania nie 

dając ani jednego dokumentu. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów Anna Krawczyk zwróciła uwagę na niejasną informację w sprawie 

dat. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie, co się działo przez miesiąc od wpłynięcia wniosku. 

Mecenas Bartosz Powikrowski potwierdził, że pismo jest datowane na 10 marca. Pan mecenas chciał tym 

podkreślić, że to nie jest tak, że pismo wpłynęło 10 marca do urzędu, a dopiero cokolwiek zaczęło się dziać  

1 kwietnia. Na dacie pisma figuruje data 10 marca, natomiast faktyczny wpływ do urzędu jest 1 kwietnia.  

Od 1 kwietnia, odbyło się spotkanie 14 kwietnia z udziałem burmistrzów, z udziałem radców prawnych.  

W międzyczasie mecenas wielokrotnie wysyłał maila do burmistrza, zastępcy burmistrza, kierownika RPPiEM z 

zapytaniem, prośbą o kompletowanie tych dokumentów. W wyniku tych maili wszyscy pracownicy byli 

zaangażowani. Te dokumenty zostały pozyskane. Wynikiem tych działań było skompletowanie dokumentów. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów Anna Krawczyk zauważyła, ze sprawa ciągnie się bardzo długo  

(od 2013 roku). W tej kadencji temat Budopolu się przewijał. Nagle urząd dostaje wezwanie do zapłaty 15 mln 

zł. Wszystkie czynności są prowadzone opieszale, nie można znaleźć dokumentów. Mieszkance wydaje się, że  

w jakiejkolwiek firmie, w tak poważnej sprawie, powinna być teczka z napisem Budopol - roszczenia.  

Nie wiadomo, dlaczego znalezienie takiej teczki trwa i trwa. Mieszkanka zapytała, czy było jeszcze inne 

spotkanie z Budopolem. 

Mecenas Bartosz Powikrowski podkreślił, że uczestniczył tylko w spotkaniu w UMM w gabinecie BMM.  

Na temat innego spotkania mecenasowi nic nie wiadomo. 

Radna Janina Moława odniosła się do pisma dostarczonego radnym 19 kwietnia. Do pisma dołączono 

wezwanie przedsądowe. Radna nie może się doszukać się pieczątki przyjęcia przez urząd. Radna chciałaby, 

żeby dokumenty wpływały z pieczątką przyjęcia pisma. 

Pan Bogdan Kuśpit zauważy, że do końca maja jest termin na podjęcie działań. Nie ma czasu na gromadzenie 

dokumentów. Mieszkaniec zapytała kierownika Krzysztofa Jarosza o spotkanie z BMM. Pan Kuśpit chciałby 

wiedzieć, czy już wtedy firma nie planowała zawrzeć ugody z miastem oraz czego dotyczy roszczenie. 

Kierownik RPPiEM Krzysztof Jarosz wskazał, że pismo, które pojawiło się do UMM dotyczy zagospodarowania 

przestrzennego terenu Wschód-1, który został przyjęty 24 listopada 2011r. Pan Jarosz zwrócił uwagę, że 

kwestia tego planu była przedmiotem szeregu uchwał. 

Dlaczego taki plan został podjęty, jest trudny do odpowiedzi, ponieważ upłynęło 10 lat. Plan ten spowodował, 

w dużym zakresie na tym terenie, przeznaczenie na funkcję ZN1 ZN2, utrzymanie zieleni naturalnej. W pewnej 

części ten plan przewidywał możliwości zagospodarowania w innym kierunku. Jest obszar oznaczany MN3 i są 

też inne funkcje związane z komunikacją. Na terenach tzw. zieleni naturalnej, zakazuje się tymczasowego 

zagospodarowania terenu, lokalizowania usług uciążliwych, lokalizowania ogrodzeń, lokalizowania zabudowy  

i nawierzchni utwardzonych, likwidacji zadrzewień poza zabiegami służącymi ochronie przyrody, likwidacji 

zbiorników wód powierzchniowych. Jest też wskazanie, że przez teren oznaczony ZN, przebiega granica strefy 

ochrony konserwatorskiej. To pismo swoje źródło nosi w zapisach tego planu. Przepis, który pojawia się w tym 

piśmie wskazuje na artykuł 36 ust.1.- „ Jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, 



korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym 

przeznaczeniem, stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty 

nieruchomości, może z uwzględnieniem  

Ust.2, art. 37, ust.1 żądać od gminy albo od władającego terenem zamkniętym, jeśli ich uchwalenie planu lub 

jego zmiana spowodowane było potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa, odszkodowanie za 

poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienie nieruchomości lub jej części. W związku z tym roszczenia, 

które się pojawiły wynikają wprost z planu. To czy one są zasadne, czy nie są zasadne to jest kwestia analizy 

podstaw prawnych. 

Pan Bogdan Kuśpit poprosił o odpowiedź, czy 25 marca, kiedy p. Jarosz się spieszył na spotkanie z BMM, to 

było spotkanie z Budopolem w tej sprawie. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że w tych kwestiach miał dyspozycje, że informacje w tym zakresie 

przedstawi burmistrz. 

Pan Bogdan Kuśpit podkreślił, że burmistrza nie ma. Mieszkaniec uważa, że najważniejsze jest to, czego 

dotyczą roszczenia. Pan Kuśpit chciałby wiedzieć, czy rozmowy z Budopolem toczyły się przed 1 kwietnia. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że jeżeli chodzi o kwestię podziałów geodezyjnych i wydzielenia działek 

pod inwestycje, które służą celom publicznym, jeśli chodzi np. o kwestie dróg to jest inna kwestia. Pan Jarosz 

przypomniał, że w art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ust.1, jest wyraźnie 

mowa, „Jeśli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub 

jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe …”  

W związku z tym nie ma mowy o kwestiach podziału, czy wydzielenia dróg. Pan Jarosz nie będzie się 

wypowiadał w kwestii roszczeń, ponieważ zakres kompetencji odnosi się tylko do spraw związanych  

z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. 

Radny Krzysztof Wiśniewski wyjaśnił, że kwestia dekretowania tego pisma lub też nie, być może byłaby mało 

istotna w przypadku jakiegoś pisma o błahym znaczeniu. W tym wypadku jest to pismo, które dotyczy spraw  

o bardzo wysokiej wartości. 

Stowarzyszenie LOP Justyna Mietelska zadała pytanie, czy miasto ma prawo i obowiązek o swoją przyszłość, 

czy w tym celu jest robiony plan miejscowego zagospodarowania. Jeżeli p. Jarosz nie wie skąd się wzięły takie, 

czy inne przepisy dotyczące Wschodu 1, to mieszkanka przypomina, że istnieją też takie opracowania  

w mieście jak ochrona środowiska i prognozy ochrony środowiska i nie są one wykonywane tylko w tym roku, 

ale były wykonywane przed przystąpieniem do planu zagospodarowania Wschód 1. Tam są zapisy, dlaczego 

takie a nie inne zapisy znalazły się w tym planie. Chodzi głównie o to, że miasto musi mieć się jak przewietrzać 

i musi mieć kanały ekologiczne dla przemieszczania się zwierząt. Ponieważ te tereny nie były zabudowane, tak 

to zostało zapisane. Nie wzięło to się znikąd, było długo opracowywane. Mieszkanka uważa, że cała ta sytuacja 

jest nakierowana na to, żeby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Radni powinni ustalić priorytety 

postępowań, czy chronić Milanówek przed degradacją, czy też nie. Mieszkanka chciałaby wiedzieć, jakie 

doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw na mecenas Powikrowski. 

Mecenas Bartosz Powikrowski poinformował, że do tego typu spraw są zaangażowani wszyscy prawnicy  

z urzędu.  

Radna Janina Moława podziela obawy przedstawicielek lokalnych społeczności.  

Mecenas Bartosz Powikrowski uważa, że może się okazać, że ta sprawa wymaga np. żeby ją zlecić 

zewnętrznej kancelarii, która zajmie się tylko tą sprawą. 

Radna Jolanta Nowakowska nadmieniła, że wystosowała pismo już drugie pismo do p. Jarosza. Pierwsze było 

z 22 kwietnia z prośba o przekazanie jakichkolwiek dokumentów, związanych z planem, zagospodarowania 

terenu Wschód 1. 18 dni zajęła p. kierownikowi odpowiedź, że nie posiada żadnych dokumentów. Dzisiaj 

radna dostała odpowiedź, że jednak dokumenty zostały przekazane. Radna nawiązała do notatki służbowej, 

która ma przygotować p. Jarosz. 

Pan Bogdan Kuśpit Nawiązała do roszczeń Budopolu. Mieszkaniec przypomniał, że wcześniej były to grunty 

rolne. Obecnie jest to zieleń. Z tego wynika, że Budopol nie może w tej chwili sadzić np. kukurydzy. To są jego 

straty. To, że Budopol chce budować tam osiedle mieszkaniowe, zrobić deweloperkę, drugi Wilanów na 20 ha 



to jest jego pobożne życzenie. Skoro miasto uchwaliło taki plan zagospodarowania przestrzennego to miasto 

powinno tego bronić. Ważne jest, żeby tereny zielone w Mieście Ogrodzie powinny zostać trenami zielonymi. 

Radny Witold Mossakowski zapytał, kiedy p. Jarosz odpowie na pytania zadane dwa miesiące temu. 

Pan Krzysztof Jarosz poinformował, że odpowiedź będzie w ciągu najbliższych dni przekazana do 

przewodniczącego komisji. 

Radny Krzysztof Ołpiński zwrócił uwagę, że spółka Budopol nie jest właścicielem terenu tylko dzierżawcą. 

Radny nie wie, czy cudzym gruncie można budować coś swojego. Radny uważa, że w tej chwili należy 

zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty, a następnie ustalić, w którą stronę pójść. 

Przewodniczący również uważa, ze należy zapoznać się najpierw z dokumentami i dopiero przystąpić do 

rozmów na temat wytycznych. 

Przewodniczący Komisji poprosił kierownika RPPiEM o przygotowanie na następne obrady, jak się zmienił 

zakres użytkowania tego terenu przed planem zagospodarowania i po uchwaleniu planu. 

Ad.4.  

Sprawy różne. 

Radny Witold Mossakowski poruszył kwestię łatania dziur w drogach po okresie zimowym.  

Radna Janina Moława podkreśliła, że mieszkańcy skarżą się na stan techniczny nawierzchni dróg. Radna 

uważa, że ZGKiM nie radzi sobie z równaniem dróg gruntowych. 

Mieszkanka zwróciła się z prośbą do radnych w sprawie ul. Krakowskiej. Mieszkanka chciałaby, żeby radni 

zapytali urząd, jaki jest stan faktyczny dotyczący remontu ul. Krakowskiej. 

Pan Bogdan Kuśpit nawiązał do uchwały nowelizującą uchwałę o herbie miasta i sposobie jego używania, 

ochrony. Mieszkaniec poruszył temat wyłączonego czatu w transmisji online. Nowelizacja uchwały dotyczyła 

ponownego włączenia czatu. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że zostanie wystosowanie do UMM pismo w sprawie ponownego 

włączenia czatu. 

Pan Bogdan Kuśpit podkreślił, że organizacją posiedzeń sesji i komisji jest przewodniczący RMM i on może 

wydać polecenie służbowe zgodnie z ustawą. Na tej samej podstawie prawnej UMM prosił o to, żeby radni 

wydali polecenie służbowe pracownikom, żeby udostępnić w czasie pandemii miejsce do połączenia  

z obradami, które udostępnione jest mieszkańcom. 

Radna Janina Moława uważa, że teoretycznie ma taka możliwość a w praktyce to nie działa. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
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