
 

Protokół Nr 33 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 23 czerwca 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 wykonania budżetu za 2020 rok. 

3.Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody; 

b) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek (Lucerny) 

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek (Zdrojowa) 

d) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek (Pogodna) 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Lasku 

Pondra”; 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta; 

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

4.Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Referat Gospodarki Gruntami P. Marcin Bąk zwrócił się z prośba o wprowadzenie do porządku obrad trzech 

uchwał. 

Przewodniczący komisji zaproponował wprowadzenie uchwał w punkcie 3. 

Podpunkt a: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki ew. nr 70, położonej w 

Milanówku przy ul. Wspólnej na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym. 

Podpunkt b: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących działki ew. położone w Milanówku przy ul. Piotra Skargi, Dębowej. 

Podpunkt c: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących działki gminne przy ul. Sowiej, ul. Żurawiej. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 2- wstrzymujące, przyjęła porządek obrad ze zmianami. 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do p. Sehn o zreferowanie wykonanie budżetu za 2020 rok  

w działach dotyczących komisji ŁPiOŚ. 

Skarbnik Miasta Bożena Sehn omówiła wykonanie budżetu za 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię komisji w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok  

w działach dotyczących komisji ŁPiOŚ. 



Komisja w głosowaniu: 1-za, 3- przeciw, negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2020 rok w działach 

dotyczących komisji ŁPiOŚ. 

 

Ad.3. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki ew. nr 70, z obr. 0515 oraz budynku położonego  

w Milanówku przy ul. Wspólnej na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym. 

Referat Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk wyjaśnił, że do tej nieruchomości Towarzystwo Przyjaciół 

Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych prowadzi przedszkole. Pierwotna umowa była zawarta  

w 2008 roku, potem tylko przedłużana na 5 lat, i na kolejnych 10 lat. Z końcem sierpnia tego 6roku kończy się 

ta 10-letnia umowa dzierżawy. Żeby ponownie zawrzeć umowę, potrzebna jest zgoda RMM. Nie udało się 

jeszcze pozyskać opinii rzeczoznawcy, za jaka kwotę będzie to teraz wydzierżawione. Obecnie jest to kwota  

2 8000,00 netto miesięcznie. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy działki ew. nr 70, z obr. 05-15 oraz budynku położonego w Milanówku przy ul. Wspólnej na 

okres 5 lat w trybie bezprzetargowym. 

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

 

b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ew.  

nr 59/2 z obr. 06-07 oraz 1/5 z obr. 06-19  położonych w Milanówku przy ul. Piotra Skargi, Dębowej. 

Referat Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk wyjaśnił, że wniosek o ustanowienie tej służebności wpłynął od 

pełnomocnika firmy Orange. Jest tam zamiar wybudowania światłowodu, który z okolic Milanówka,  

ul. Dębowa, ul. Staszica, będzie przechodził przez rzeczkę Rokitnicę i biegł na teren Grodziska Maz. Ten tren 

stanowi obszar dróg publicznych, gdzie przepisy są takie, że decyduje zarządca drogi, czyli BMM  

z wyłączeniem Rady. Niektóre działki ze względów historycznych, niepodzielone, nie otrzymały w 2005 r. 

kategorii drogi publicznej, właśnie w stosunku do działki 1/5, czyli tego skwerku między górką do zjeżdżania, 

ul. Skargi i Dębową. Tutaj jest jurysdykcja radnych, czy można, czy nie można poprowadzić przewód na terenie 

użytku ekologicznego przy rzece Rokitnicy. 

Radna Jolanta Nowakowska poinformowała, że przed posiedzeniem komisji wpłynęła opinia Ref. Ochrony 

Środowiska. Radna poprosiła o przedstawienie tej opinii, oraz wspomnieć o wizji lokalnej, która odbyła się  

w dniu wczorajszym z udziałem radnych i Stowarzyszeń. 

Referat Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk wyjaśnił, że opinia ROŚ była pozytywna, pod warunkiem, że 

inwestor ustanowi nadzór dendrologiczny, czyli taka osobę, która będzie dbała o to, żeby istniejący 

drzewostan w trasie tego projektowanego urządzenia nic się nie stało. Szczególnie chodzi o działkę 59/2 

użytek ekologiczny. Natomiast na tym skwerku między ul. Skargi i Dębowej, większość drzew obumarła. Były 

sadzone w zeszłym roku. Tam taka kolizja nie zachodzi. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk uważa, ze jest to dziwna sytuacja, bo inwestycja, 

która będzie obsługiwać Grodzisk Maz. jest zaproponowana do zlokalizowania na naszych terenach 

wrażliwych, czyli na terenie chronionym prawem, użytku ekologicznym, pod dnem rzeki i na skrawku zieleni, 

gdzie jest górka przy basenie. W tej wizji, która się odbyła wynika, że inwestycja jest bardzo mało szczegółowo 

opisana, żeby w ogóle dawała poczucie jakiegokolwiek bezpieczeństwa. To, co przedstawia inwestor  

w dokumentacji projektowej, budzi tylko niepokój i sprzeciw. Inwestor twierdzi, że fragmentarycznie będzie to 

szło tunelowo. Miasto ma bardzo złe doświadczenia z inwestycjami, które maja chronić drzewostan, bo są 

prowadzone tunelowo.  Do tego muszą być wykopane specjalne komory na wprowadzenie całego sprzętu. 

Inwestycja jest liniowa, ma zaprojektowane studzienki, które trwale zostaną posadowione w gruncie 

miejskim. Inwestor będzie miał prawo do wchodzenia na ten teren, kiedy chce, zaglądania, poprawiania, 

reperowania. Drugim aspektem jest to, że radni dają zgodę pod takimi niepewnymi pozorami, bo to, co potem 

się stanie, to my nie wiemy. Prace przy PKP miały być prowadzone metodą tunelową, zabezpieczające 

całokształt, na wysokim poziomie, wpisany był nadzór dendrologiczny, na wszystko się inwestor zgodził.  

W sytuacji, kiedy dostał zgodę, wszystko poszło na opak. Efektem tego są zamierające 300-letnie drzewa. 



Budzi wątpliwości, kto to przypilnuje. Miasto ma bardzo złe doświadczenia związane z budową światłowodu. 

Przykładem jest ul Warszawska, gdzie był otwarty wykop, korzenie były rżnięte równo z pniem. Nikt nikogo nie 

ukarał za te wydarzenia. Mieszkance się wydaje, że skoro firma prywatna Orange, kładzie światłowód, bo chce 

go puścić do Grodziska, niech znajdzie inny teren, może rozebrać chodnik, ulicę. Dlaczego wszystko ma być  

w terenie zieleni, w terenie chronionym. Mieszkanka przypomniała, że poza zgoda radnych, światłowód 

będzie prowadzony przy płocie basenu, gdzie rosną duże drzewa. Jest niemożliwe, żeby tych drzew nie 

uszkodzić. Mieszkanka przypomniała, że rzeka Rokitnica jest terenem szczególnej ochrony ekologicznej 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Łęgi są unikatowe w skali Europy i mieszkanka prosi żeby 

nie pchać tam żadnych inwestycji kolizyjnych. 

Referat Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk wyjaśnił, że dlatego jest napisane, że nie jest zaliczony do drogi 

publicznej, gdyż cały ten Łęg to jest jedna działka ekologiczna. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk uważa, że niech w takim razie inwestor kładzie 

przewód pod chodnikiem, albo w jezdni, a nie tam gdzie jest pobocze z roślinnością i 10 cm od pni drzew. 

Rany Krzysztof Ołpiński zauważył, że wiele osób pracuje zdalnie i Internet jest bardzo potrzebny. Radny 

zapytał, czy jest alternatywny sposób, do poprowadzenia światłowodu przez ten teren, który nie prowadziłby 

do degradacji środowiska. 

Referat Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk wyjaśnił, że trasa tego przewodu uzgadniana była w Zakładzie 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Grodzisku Maz. Pan Kierownik myśli, że jest to kompromis od 

istniejących stref bezpieczeństwa projektowanych innych przewodów. Zawsze istnieje alternatywne 

przeprowadzenie trasy. Nie jest wskazane, żeby takie inwestycje blokować, ponieważ jest to ruch magistralny, 

obustronny, służący mieszkańcom gminy. Ta infrastruktura gdzieś się znaleźć musi. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk uważa, że wielka szkoda, że inwestor zaczął 

uzgadnianie inwestycji w Grodzisku Maz. a nie w Milanówku. Znów jesteśmy stawiani pod ścianą. 

Stowarzyszenie LOP Justyna Mietelska zwróciła uwagę, że inwestor powinien poszukać innej trasy. 

Mieszkanka przypomniała, że od lat występuje coraz niższy poziom wód gruntowych. Wprowadzenie 

jakichkolwiek inwestycji w ty, obszarze, na terenie łęgów i pod Rokitnicą spowoduje kolejne obniżenie wód 

gruntowych. Doprowadzi to do zniszczenia łęgów i nie wiadomo jak się skończy dla Rokitnicy. W okresie 

letnim nie ma wody w korycie rzeki, ponieważ płynie pod dnem rzeki. Kolejne kopanie jeszcze pogorszy tą 

sytuację. Z punktu widzenia Milanówka ta trasa jest nie do przyjęcia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ew. nr 59/2 z obr. 06-07 oraz 1/5 z obr. 06-19  

położonych w Milanówku przy ul. Piotra Skargi, Dębowej. 

Komisja w głosowaniu: 2- przeciw, 2- wstrzymujące, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

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

działki ew. nr.64/4 i 105 w obr. 05-04, położonych w Milanówku przy ul. Sowiej, oraz 63/1 i 64/1 oraz 135 w 

obr.05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej.  

Referat Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy ustanowienia służebności 

na potrzeby wydłużenia odcinka sieci gazowej i wybudowania przyłącza do domu jednorodzinnego. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ew. nr.64/4 i 105 w obr. 05-04, położonych  

w Milanówku przy ul. Sowiej, oraz 63/1 i 64/1 oraz 135 w obr.05-03, położonych w Milanówku przy ·ul. 

Żurawiej.  

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

 

d) uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że chodzi o pomnik przyrody w ul. Warszawskiej i dotyczy zniesienia 

obostrzenienia 15 m. wokół pomnika, które może być wykorzystane na projektowany parking. Radny 

stwierdził, że nie ma nikogo, kto mógłby wyjaśnić, dlaczego chcemy zdjąć ochronę. Nie ma pozwolenia 

konserwatora. 



Radna Jolanta Nowakowska wniosła o zdjęcie z porządku obrad powyższej uchwały. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Jolanty Nowakowskiej. 

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

 

e) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek (Lucerny) 

Referat Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk wyjaśnił, że uchwała dotyczy dróg wewnętrznych, które  

w całości są własnością gminy Milanówek.  Nadanie nazwy ulicy jest robione w takim celu, żeby na przyszłość 

uporządkować przestrzeń miejską. Skoro gmina przejęła grunt pod drogą, która zapewnia komunikację 

wydzielanym działką, więc uzasadnione jest nadanie mu nazwy, żeby można w łatwy sposób przestrzennie to 

lokalizować. 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie, jakie są koszty, jakie gmina musi ponieść w związku z nadaniem 

nazwy ulicy? 

Referat Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk wyjaśnił, że w przypadku nadania takiej nazwy, kosztem jest 

sporządzenie tabliczek. W przypadku ulicy, która stanowi współwłasność osób fizycznych, czyli drogę 

wewnętrzną, która nie jest w całości własnością gminy Milanówek to są tylko koszty korespondencji. Nadanie 

nazwy nie rodzi też żadnych obowiązków urzędu. Nie ma obowiązku, żeby tę drogę w jakiś sposób 

utrzymywać. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głodowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w Gminie Milanówek (Lucerny). 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 2- przeciw, komisja nie zaopiniowała projektu uchwały jw. 

 

f) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek (Zdrojowa) 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w Gminie Milanówek (Zdrojowa). 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 2- przeciw, komisja nie podjęła uchwały jw. 

 

g) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek (Pogodna) 

Referat Gospodarki Gruntami p. Marcin Bąk wyjaśnił, że ulica Pogodna jest ulicą wewnętrzną stanowiącą 

własność osób prywatnych. Składa się z siedmiu działek. Właścicielem jednej z działek jest gmina. Właściciele 

działek wystąpili do urzędu w zgodnym wniosku, żeby taka nazwę im nadać. W terenie jest to droga 

prostopadle odchodząca od ul. Wiatracznej. Posługując się ta nazwą, będzie można nadać adresy tej ulicy. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w Gminie Milanówek (Pogodna). 

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

 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Lasku 

Pondra”. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie będzie miał, kto zreferować tematu uchwały, ponieważ  

p. Krzysztof Jarosz jest chory i przebywa na zwolnieniu. Radni otrzymali uzasadnienie uchwały, analizy 

zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Beata Rembiejewska-Trepa poinformowała, ze jest mieszkanką Milanówka. Po swoich przodkach 

odziedziczyła działkę, 11/2 o którym jest mowa w przedstawionym projekcie uchwały. W lutym 2019 r. 

mieszkanka wystąpiła na piśmie do BMM oraz RMM z prośbą o zmianę w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Zachód 2, działki leśnej o pow. 9652 m2 na cele nieleśne, na duże działki  

o charakterze rezydencjonalnym, z zabudową jednorodzinną i zachowaniem równie dużej pow. biologicznie 

czynnej.  

„Działka ta jest zalesiona ponad 120-letnią sosna trzeciej bonitacji, na gruncie sklasyfikowanym, jako LS6, czyli 

najniższa klasa. W marcu 2019 r. mieszkanka również skierowała do BMM wniosek do Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w którym napisała, że działka posiada dostęp do drogi 



publicznej. Z racji bliskości ruchliwej drogi, drzewostan jest w złym stanie. Przyczyna tego jest ruch uliczny  

a tym samym występuje okoliczność, która stale będzie powodować degradację tego obszaru. Emisja spalin 

samochodowych oraz hałasu powoduje, ze zarośla znajdujące się na terenie działki przestały spełniać 

podstawowe przeznaczenie gruntu leśnego, w tym przestały pełnić funkcję siedliskową dla zwierząt. Teren nie 

pełni funkcji terenów leśnych i faktycznie wyłączony jest z produkcji leśnej. Definicja gospodarki leśnej 

zawarta w art. 6 ustawy o lasach, stanowi, że gospodarka leśna to działalność leśna w zakresie urządzania, 

ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania 

zwierzyną, pozyskiwania z wyjątkiem skupu drewna, żywicy choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz 

płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjna funkcji lasu. 

Powyższy przepis stanowi swoiste poparcie wniosku, W związku, z czym należy stwierdzić, że zadrzewiony 

teren nie może być wykorzystywany w prowadzeniu gospodarki leśnej. Spełniona zostaje również przesłanka 

wskazana w art.6 ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z którego wynika, że na cele rolnicze  

i nieleśne można przeznaczyć przede wszystkim grunty przeznaczone w ewidencji gruntów, jako nieużytki,  

a w razie ich braku inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Teren działki, o której mowa jest  

o niskiej przydatności produkcyjnej. To klasa szósta. Argumentem przemawiającym za zmianą przeznaczenia 

jest nie tylko to, ze działka graniczy z zabudową mieszkaniową, że ma dostęp do drogi publicznej, to jest 

warunek konieczny w odniesieniu do działek budowlanych, ale również fakt dostępu nieruchomości do linii 

energetycznej, wodociągu, kanalizacji, gazociągu. Należy również wskazać, ze w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Zachód 2, działki sąsiednie o klasyfikacji LS, LS5, należą do terenów MNU  

1 to jest teren do zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi  

w budynki mieszkalne. Istotne są również przesłanki o charakterze ekonomicznym. Gmina będzie miała 

większe dochody w sytuacji, kiedy działki będą miały przeznaczenie budowlane i zostaną zabudowane.  

Z jednej strony wpływy z podatków od nieruchomości z drugiej zaś strony nowy budynek mieszkalny to nowy 

mieszkaniec gminy, co w sposób oczywisty wpływa na jej dochody.”  

Mieszkanka poinformował, że zgodnie z ustawą o lasach i gospodarki leśnej, właściciel ma nie tylko obowiązki, 

ale również prawo do pozyskiwania drewna, gdy drzewa osiągają wiek rębny. Decyzję w tej sprawie wydaje 

Starosta lub Nadleśnictwo Chojnów. Natomiast z chwilą uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

leśnych na nieleśne, wycinka drzew podlega innym regulacjom prawnym. Na każde pojedyncze drzewo 

wymagane będzie uzyskanie zgody, która wydawana jest przez gminę w wyłącznie uzasadnionych wyższymi 

racjami przypadkach. Ponadto w świetle konstytucyjnej zasady ochrony i poszanowania własności, gmina 

powinna rozważyć, czy ograniczenie własności poprzez zakaz zabudowy rezydencjonalnej, jednorodzinnej na 

tym terenie jest konieczne ze względu na ochronę środowiska gatunków wysokiej klasy i czy ograniczenie to 

nie narusza w sposób nadmierny podstawowych wolności człowieka, zagwarantowanych właśnie  

w konstytucji. Oczywiste jest, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wkraczają w sferę 

wykonywania prawa własności. Jednakże, władztwo gminy nie może niweczyć praw jednostki. Przyjęte 

rozwiązania prawne w ustawie o planowaniu przestrzennym z 2003 r. są oparte na zasadzie równowagi 

interesu gminy i jednostki.  

Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska zaproponowała, ze skoro nie ma dzisiaj p. Jarosza, to dyskusja 

powinna być przeniesiona na inny termin. Mieszkanka żąda oceny sytuacji. Pani Mietelska uważa, że pewne 

stwierdzenia przedmówczyni są do rozstrzygnięcia, tylko przez sąd. Mieszkanka rozumie sytuację, w której 

mieszkańcy mają prawa i obowiązki. Jeżeli będziemy przedkładać interes osoby, obywatela miasta, niezależnie 

jak długo mieszka w Milanówku, nad interes społeczny wszystkich mieszkańców, to mieszkanka wyobraża 

sobie, że wszyscy mieszkańcy w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, którzy posiadają działki powyżej 

8 000 m, ale nie 9000 nie mogą ich podzielić na, dwie, ponieważ najmniejsza musi mieć 4500m, też mieliby 

prawo do występowania do RMM o to, żeby nie ograniczać ich praw własności. 

Beata Rembiejewska-Trepa poinformowała, że las nie znajduje się w strefie konserwatorskiej. 

Pani Agnieszka Zawadzka z domu Ponder, jedna z trzech współwłaścicieli działki o nr 12/2 położonej w obr.05 

Milanówek, przychyla się do słów p. Rembiejewskiej. Mieszkanka twierdzi, ze nie chce nic budować na tym 

terenie. Aczkolwiek dba o swoje dzieci. Ziemie odziedziczyła z dziada pradziada. Jest w rodzinie od wielu lat. 

Mieszkanka nie rozumie, dlaczego pojawiają się takie artykuły, które obrażają właścicieli, że są deweloperami  



i że niszczą jakąkolwiek pamięć zmarłych w tym lesie. Mieszkanka zapytała, czy miasto ma się posługiwać jej 

własnością, jako swoją własnością. 

Przewodniczący komisji poinformował, że przeznaczenie terenu na cele nieleśne, nie oznacza, że teren stanie 

się nieleśny. W związku z tym nie będzie grunt budowlany, tylko działka i będzie możliwość zabudowy. 

Natomiast grunt będzie nadal leśny i będzie wymagał całej procedury wyłączenia z produkcji leśnej. Urząd nie 

będzie wydawał zgód na wycięcie drzew, tylko dalej teren pozostanie lasem. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk zauważyła, że przedmówczyni użyła określenia 

las z dziada pradziada. Jest to bardzo cenna uwaga. 

Pani Krawczyk uważa, że własność prywatna jest bardzo ważną rzeczą i nikt do tego nie neguje. Ale są pewne, 

takie ogólne w skali miasta dyrektywy, jak to ma wyglądać, czemu ma służyć. Można powiedzieć z punktu 

widzenia p. Zawadzkiej, że skoro mamy las to mamy pecha, bo lasy w Milanówku są chronione i to jest 

zapisane. I co z tym dylematem zrobić? Wyciąć wszystkie lasy? Zamienić je w strefy budowlane?  Co wtedy 

zostanie z tego miasta? Nie powinno być tak, że las jest lasem z dziada pradziada, udokumentowanym, bo są 

na to dowody. Nawet jak właścicielka wyrżnie drzewa to dalej zostanie las. 

Pani Agnieszka Zawadzka z domu Ponder, zapytała, dlaczego przedmówczyni uważa, że las zostanie 

wyrżnięty. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk wyjaśniła, że wskazują na to sytuacje 

przekształcania działek leśnych na działki budowlane. Niestety dom musi zająć pewną powierzchnię. Pani 

Krawczyk odniosła się do deklaracji p. Zawadzkiej dotyczącej deklaracji, że las nie zostanie wycięty. Pani 

Krawczyk przypomniała, że właściciele lasy dokonali wycinki, która została wstrzymana przez UMM. Było to 

parę lat temu. Poczyniono również działania w kierunku odlesienia tego lasu. Były to działania bardzo 

skuteczne, ponieważ starosta zmienił zapis w ewidencji gruntów. Niestety potem się okazało, że było to 

wszystko niezgodne z prawem, ponieważ opinię, że ten las nie jest już lasem wydał klasyfikator, który na 

piśmie napisał, że ten teren nie ma żadnych drzew, jest tam zachwaszczenie, zakrzaczenie. I na tej podstawie 

udało się odlesić las. Przez następne 3-4 lata było prowadzone było postępowanie, które zakończyło się  

w sądzie administracyjnym, które udowodniło wadliwość tej decyzji i nawet był wniosek Wydziału Ochrony 

Środowiska Wojewody Mazowieckiego o pozbawienie tego klasyfikatora uprawnień. Prawda historyczna tego 

miejsca jest inna. Na podstawie orzeczeń sądu, orzeczeń organów geodezyjnych najwyższych w tym kraju. 

Starosta cofnął swój wpis w ewidencji i przywrócił status lasu temu terenowi.  Tam gdzie są domy 

wybudowane, wybudowano je wedle ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachód 

2. W tym planie tzw. Lasek Pondra jest objęty ochroną, jako las. Tam gdzie plan zezwolił na zabudowę, 

zabudowa wchodzi albo wejdzie. 

Przewodniczący Komisji podsumował, że każda ze stron przedstawiła swoją wizje tego, jak ma wyglądać ten 

teren. Przewodniczący podkreślił, że wniosek został skierowany do studium. Najpierw trzeba wykonać 

studium a dopiero potem plan zagospodarowania. Urząd nie ma ani kadr, ani finansów, nie chce zlecić firmie 

zewnętrznej wykonania takiego planu. 

Beata Rembiejewska-Trepa podkreśliła, że wykonanie studium trwa bardzo długo. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że studium miało być wykonane w lutym zeszłego roku, potem we 

wrześniu. Obecnie jest czerwiec 2021 a studium nie ma. Według radnego, to UMM przedłuża procedury. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Lasku Pondra”. 

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

 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy  

ul. Piasta. 

Pan Marcin Bąk zwrócił uwagę, że jest to takie miejsce, które skutkuje tym, że jeżeli właściciel złoży wniosek o 

podział zgodnie z tym planem, co zobowiązuje, to można się spodziewać dużego odszkodowania za grunty pod 

drogę. Na tej działce, która jest tym planem objęta ( na przeciwko szkoły na Piasta) mamy 1800 m pod drogę 

publiczną, a patrząc na akty notarialne w centrum, działki są sprzedawane po 600,00zł. 



Przewodniczący Komisji podkreślił, że będzie płacone za drogę, czyli po 25,00 zł za m. Radny uważa, że linia 

miasta była taka, żeby obniżać wartość działek pod drogę, żeby płacić jak najmniej. Radny nie widział, żeby 

pod działki drogi były droższe niż 100,00zł. 

Pan Marcin Bąk uważa, że należy stworzyć rynek, żeby obniżyć wartości działek. W odstępie czasu musi 

powstać nieparzysta liczba transakcji. Właściciel może oprzeć się o sąd administracyjny, tak jak było na  

ul. Lipowej. 

Przewodniczący Komisji uważa, że raczej do Starostwa. Starostwo zleci wycenę działki.  

Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska zauważyła, że po raz kolejny pada sformułowanie, że jak 

mieszkaniec wystąpi z wnioskiem o podział, to będziemy mu musieli płacić odszkodowanie. Mieszkanka 

zapytała p. kierownika Bąka, czy istnieje termin albo nakaz wypłaty odszkodowania. Decyzje wydaje burmistrz, 

ale słowo decyzja nie oznacza ani decyzji pozytywnej ani negatywnej.  Czy istnieje termin, w którym, w którym 

burmistrz, mając plany a nic tam się nie dzieje, musi wykupić teren pod drogi. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że taki termin nie istnieje. Burmistrz działa w tym zakresie, tak jak finanse 

gminy pozwalają, jak są potrzeby mieszkańców. Działa to również w druga stronę, bo w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami jest zapis, że jak mieszkaniec złoży wniosek, to burmistrz już nic nie ma do powiedzenia, 

tylko bierze grunt i za niego płaci. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk wyjaśniła, że miasto powinno bronić swoich 

interesów i chyba powinno stać po stronie ochrony interesu miasta. 

Pan Marcin Bąk poinformował, że po to w planie robi drogę, żeby ją wziąć, ale za grunt zapłacić. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk wyjaśniła, że są jeszcze metody przeprowadzenia 

tej procedury. To nie działa z automatu. Znowu, żeby po komentarzu p. Baka nie wynikało, że ktoś komuś chce 

coś zabrać. Mieszkanka uważa, że jeżeli ktoś ponosi uszczerbek z zapisami planu, no to może żądać 

rekompensaty. Pani Krawczyk nie podoba się metoda straszenia, że ktoś może wystąpić z roszczeniami. 

Ostatnio gmina chętnie wykupuje grunt pod drogi, dużo się w tym temacie dzieje. Wszyscy są tym zaskoczeni. 

Przewodniczący komisji podkreślił, że w dniu dzisiejszym trzeba się skupić na planie. 

Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska zapytała, dlaczego przystępujemy do zmiany planu? 

Przewodniczący komisji wyjaśnił, ze celem sporządzenia planu jest ustalenie bardziej jednorodnych zapisów 

dla jak największej części z dopuszczeniem zmiany parametrów dróg publicznych lub realizacji dróg 

wewnętrznych w tym niewyznaczonych na rysunku planu. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta. 

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

 

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

Przewodniczący Komisji odczytał uzasadnienie do uchwały. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk uważa, że tam gdzie może być parking, plan 

zostaje zmieniony żeby parkingu nie było, a tam gdzie nie może być parkingu, bo jest teren zieleni, to go 

robimy. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest to tak jak z drogą na Piasta. Plan zagospodarowania jest uchwalony, 

natomiast nie jest realizowany. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów p. Anna Krawczyk uważa, że jeżeli chodzi o tereny zieleni na 

Warszawskiej to nic nie jest wpisane, a jest realizowane. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie wie, jakie było przeznaczenie tego parkingu naziemnego. Powinno 

się wrócić do planu śródmieście i zobaczyć, co tam jest napisane. Czemu miał służyć parking na terenie OSP. 

Pani Anna Krawczyk uważa, że miał to być parking ogólny. 

Radny Krzysztof Ołpiński uważa, że słuszne jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania. Jeżeli na tej działce miałby powstać parking naziemny, to biorąc pod uwagę wielkość tej 

działki, gdzie są również drzewa. Radny sobie tego nie wyobraża. 

Pani Anna Krawczyk uważa, że jeżeli stanie tam parking, to na pewno nie tam gdzie jest starodrzew. 



Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP. 

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

Ad.4. 

Sprawy różne. 

Radna Jolanta Nowakowska zabrała głos w kwestii projektu, który jest realizowany w mieście. Dotyczy to 

przesuwania przystanków autobusowych. Mieszkańcy twierdza, że po zmianie tych znaków przystankowych 

jest znacznie gorsze niż było poprzednio. Radna uważa, że w ten sposób są marnotrawione środki z budżetu 

miasta. Radna nawiązała do tras gdzie występują tzw. „puste przejazdy”. 

Radny Witold Mossakowski zapytał, czy można zwołać komisje z TOM i ZGKiM. Radny próbuje pozyskać 

informacje w sprawie spraw technicznych, spraw dotyczących ulic w mieście. Jest to bardzo trudne. Usuniecie 

samochodu, który od 15 lat stoi na ul. Krasińskiego jest dla urzędu niemożliwe, łatanie dziur w drogach po 

zimie również. Niektóre ulice miały być pokryte nawierzchnią. Proces miał się zacząć w marcu. Mamy już 

lipiec, a nic w tej sprawie się nie dzieje. Radny dostaje wymijające odpowiedzi. Mieszkańcy zwracają uwagę na 

porządek w mieście. Minęło już 2,5 roku od wprowadzenia nowej metody dotyczącej porządkowania miasta 

tzw. koszenia trawy, sprzątaniem ulic. Miały być duże oszczędności w związku z tą metodą. Radny nie widzi 

efektów, dlatego chciałby na ten temat porozmawiać tymi referatami.  

Radna Jolanta Nowakowska proponuje dołączyć do tego referat Ochrony Środowiska, ponieważ chodzi 

również o pielęgnacje zieleni. Ref. Ochrony Środowiska zleca te prace do ZGKiM. Radna nadmieniła, że rowy 

na ul. Lipowej są pozarastane, niekoszone. Jak przyjdzie większa ulewa, to rowy nie będą mogły odbierać tej 

wody. Woda wypłynie i będzie zalewać mieszkańców. Gmina będzie musiała płacić odszkodowania. Radna 

wystąpiła do ref. Ochrony Środowiska o przesłanie zapotrzebowania na obsługę zieleni w mieście na cały rok. 

Radna dostała tylko ogólne informacje, typu koszenie, pielenie skwerków, nowe cebulowe nasadzenia. Radni 

przeznaczają środki dla ZGKiM na polecenie wykonania. Urząd tego zupełnie nie kontroluje. Teraz 

przekazywane są informacje, że RMM nie przekazała 130 000,00zł ( przekazała 140 000,00zł na pierwszy 

kwartał). Pani w ROŚ napisała, że w styczniu nie były wykonane za względu na warunki pogodowe, żadne 

prace. Radna zadała pytanie, jakie konkretne prace zostały wykonane w lutym i w marcu na kwotę 

140 000,00zł. 

Radna dostała tylko bardzo ogólna informację. Nie ma faktur, które potwierdzają, dokumentują wydatkowane 

przez gminę środki na 140 000,00zł. Pani z ROŚ informuje telefonujących mieszkańców, że nie będzie koszeń, 

bo RMM nie przyznała środków. Radna wskazywała, żeby tych środków nie przeznaczyć, dopóki p. dyrektor 

nie przedstawi planu naprawczego razem BMM na uregulowanie zadłużenia w ZGKiM na kwotę 

2 500 000,00zł. 

Istnieje niebezpieczeństwo, że przydzielanie środków na tak ogólne sformułowania, będzie skutkowało tym, że 

ZGKiM będzie spłacał długi za te pieniądze. ZGKiM nie rozliczył dotacji na kwotę 410 000,00zł. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
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Jaromir Chojecki 
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Małgorzata Obwojska 


