
 

Protokół Nr 34 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 12 lipca 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 nieobecny 

Radna Jolanta Nowakowska  

Radny Krzysztof Ołpiński  

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a)uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika Przyrody, 

b)zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek. 

3.Sprawy różne.                                           

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

Komisja w głosowaniu: 2-za, przyjęła porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a)uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika Przyrody, 

Przewodniczący Komisji poinformował, że ta uchwała już raz wpłynęła na obrady komisji. Nie było nikogo  

z urzędu, żeby wyjaśnić wątpliwości, została przełożona na następną komisję. Dzisiaj znowu nikogo z UMM nie 

ma. Radnemu udało się pozyskać informację, że są tam dwa pomniki, z tym że jeden uchwałą Rady Miasta 

został ustanowiony pomnikiem przyrody. Drugie drzewo nie wiadomo, czy nadal jest pomnikiem przyrody. 

Uchwała dotyczy przybliżenia miejsc parkingowych do drzewa. W przypadku pomnika przyrody, lipy która jest 

w ewidencji pomników przyrody, z jednej strony drzewa parking ma być przybliżony do 3,40 m a z drugiej 

strony drzewa do 2,5m. Przy tym drugim pomniku ta strefa by była zmniejszona do 1,5 m. Radny ma kilka 

uwag do uchwały, bo wniosek firmy, która wykonuje projekt odnosi się do 2 pomników przyrody. Uchwała 

dotyczy jednego pomnika przyrody. W uzasadnieniu jest podana uchwała 221/XX/04, w której to  drzewo 

zostało uznane za pomnik przyrody. Nie ma osób merytorycznych, którzy by mogli to wyjaśnić. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do  Uchwały Nr 221/XX/04 RMM z dnia 22 listopada 2004 r.  

w sprawie uznania za pomnik przyrody. W uchwale jest wykaz drzew pomników przyrody. Radna potwierdza, 

że nie ma tutaj wyszczególnionej lipy przy ul. Warszawskiej.  

Stowarzyszenie LOP Justyna Mietelska uważa, że dopóki urząd nie uporządkuje papierów, to nie można 

podjąć decyzji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczącej uzgodnienia realizacji celu 

publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika Przyrody.  



Komisja w głosowaniu: 2 – przeciw, 1- wstrzymujący, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Radny Jaromir Chojecki przeciw, radna Jolanta Nowakowska przeciw, radny Witold Mossakowski nieobecny, 

radny Krzysztof Ołpiński wstrzymuje się.  

Mieszkanka chciałaby się dowiedzieć, czy ten temat wejdzie powtórnie na obrady sesji. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały.  W tej sytuacji 

uchwała może wpłynąć na sesję lub ponownie na obrady komisji. Burmistrz może zawsze w ostatniej chwili 

przedłożyć uchwałę i przedstawić na sesji. Radny uważa, że projekt uchwały powinien wrócić na obrady 

komisji i tu być procedowany. 

Radny Krzysztof Ołpiński z tego co wie, komisja ma charakter opiniotwórczy. Wiążące ustalenia są 

podejmowane na sesji. Tak stanowi regulamin. 

Mieszkanka chce mieć pewność, że jeżeli ten temat wejdzie w obrady sesji to będzie mogła się wypowiedzieć. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że tak stanowi regulamin, że burmistrz zawsze może przedłożyć, nawet  

w ostatniej chwili, uchwałę na sesji Rady Miasta. Wtedy albo powołuje się komisje, albo zdejmuje temat  

z obrad. 

Stowarzyszenie na Rzecz Miast-Ogrodów Anna Krawczyk uważa, że jak ten temat wejdzie na obrady sesji, to 

mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiedzi. Jeżeli komisja daje negatywną opinię, to na tym żywot 

danego projektu powinien się skończyć. Jeżeli to wchodzi na sesję, to mieszkańcy powinni mieć możliwość 

wypowiedzi. W ten sposób można wszystko zrobić.  Nie ma się kogo zapytać, nie wiadomo kto się pojawi na 

sesji i co będzie przedstawiał. Nie można będzie przedstawić żadnych argumentów. 

Przewodniczący Komisji uważa, że tak jest skonstruowana ustawa o samorządzie gminnym. Burmistrz zawsze 

może przedłożyć, nawet w ostatniej chwili uchwałę na Sesję Rady Miasta. Wtedy albo powołana jest komisja, 

albo uchwała zostaje zdjęta. 

Mieszkanka zwróciła się z prośbą, żeby był możliwy udział mieszkańców na sesji. 

Przewodniczący uważa, że uchwała powinna wrócić na komisję, a potem powinna być procedowana na sesji. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła uwagę, że komisja opiniuje pozytywnie lub negatywnie projekt uchwały. 

Projekt uchwały nie może być podejmowany przez RMM bez opinii komisji branżowej. Na obecnej komisji nie 

ma przedstawicieli UMM, nie ma, kto złożyć wyjaśnień dotyczących uchwały. Komisja nie może podjąć decyzji. 

W ten sposób koło się zamyka. Dla radnej taka sytuacja świadczy o braku odpowiedzialności, brak powagi 

sytuacji, takie działanie ze strony burmistrza jest oburzające. 

 

b) zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek. 

Radna Jolanta Nowakowska złożyła wniosek formalny wniosek o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad  

w związku z braku możliwości przedstawienia tematu przez BMM oraz przez pracowników merytorycznych  

i zapoznania z tym tematem członków Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Jolanty Nowakowskiej. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1 – przeciw, 1 – nieobecny, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

 

Ad.3.  

Sprawy różne. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

    /-/    

Jaromir Chojecki 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


