
 

Protokół Nr 35 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 26 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  

Radna Jolanta Nowakowska  

Radny Krzysztof Ołpiński nieobecny 

 

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; 

c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 

nr 63/3 w obrębie 07–06, położonej przy Łąkowej/Średniej w Milanówku. 

3.Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący komisji otrzymał maila od p. Marcina Bąka, który prosił, żeby do porządku obrad dołączyć 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 6 z obr. 05-15 wraz  

z budynkiem Teatru Letniego położonych w Milanówku przy ul. Kościelnej na okres 30 lat w trybie 

bezprzetargowym. Radny proponuje wprowadzenie uchwały do porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 6 z obr. 05-15 wraz z budynkiem Teatru Letniego położonych 

w Milanówku przy ul. Kościelnej na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym. 

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

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.  

Komisja w głosowaniu: 3-za, przyjęła zaproponowany porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

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

Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie ma nikogo z UMM, żeby przedstawił projekt uchwały, która 

częściowo została omówiona na poprzedniej komisji. Radny otrzymał informację z Ref. TOM dotyczącą tych 

pomników przyrody. Wynika z nich, że dwa pomniki przyrody zostały powołane w 1996 r. na mocy 

rozporządzenia Wojewody Warszawskiego, a uchwałą Nr 281/X/11 z dnia 27 września 2011 r. ochronność  

z jednej lipy została zdjęta, więc pozostaje tylko jedna lipa. Firma przeprowadzająca roboty wystąpiła  

o odstąpienie od odległości 15 m od pomników przyrody. 



Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że jako członek komisji nie otrzymała żadnych informacji na ten 

temat, na które Przewodniczący Komisji się powołuje. W związku z tym nie mogła się z tym zapoznać i odnieść 

do sytuacji. Nie ma wnioskodawcy, co uniemożliwia podjęcie właściwej decyzji. Radna proponuje zaopiniować 

uchwałę negatywnie. Pani Nowakowska przypomniała, że uchwała została już raz zdjęta. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody. 

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

 

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

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że znowu nie ma nikogo z urzędu. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek. 

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

 

c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07–06, położonej przy Łąkowej/Średniej w Milanówku. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, ze jest to uchwała w sprawie służebności dla nieruchomości stanowiącej 

działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07–06, położonej przy Łąkowej/Średniej w Milanówku. Spółka 

gazownictwa chce zrobić podłączenie do budynku. 

Odbyła się wizja lokalna z udziałem radnej Jolanty Nowakowskiej. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07–06, położonej 

przy Łąkowej/Średniej w Milanówku. 

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

 

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  części działki ew. nr 6 z obr. 0515 wraz z budynkiem 

Teatru Letniego położonych w Milanówku przy ul. Kościelnej na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym. 

Przewodniczący komisji poinformował, że MBP planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 

priorytetu w drugim naborze wniosków na zadania rozpoczynające się w 2022 r., który zapowiedziany jest na 

czwarty kwartał 2020 r. Sprawa była poruszana na Komisji Kultury. 

Radny Witold Mossakowski poinformował, że w piątek była burzliwa dyskusja na ten temat. Pni Elżbieta 

Abramczuk, dyrektor MBP, przybliżyła temat uchwały. Raz na pięć lat jest możliwa dotacja w wysokości 2mln 

zł. Jest to dotacja związana z rozbudową, unowocześnieniem, inwestycją dotycząca MBP. Trudno przegapić 

tego typu wniosek, trzeba się nim zainteresować. Pani Abramczyk chciała złożyć ten wniosek. Ktoś z UMM 

wpadł na pomysł, żeby tą dotację wziąć i przeznaczyć na siedzibę MBP Teatr Letni. Radny Przypomniał, że 

Teatr Letni został wpisany do rejestru zabytków, bez wiedzy mieszkańców i radnych. Radny obawia się, że 

kwota dotacji 2 mln zł nie starczy na odbudowę budynku i przystosowanie na cele biblioteki. Będzie 

zorganizowania Komisja Kultury, dotycząca tylko tej sprawy. Wniosek można złożyć do końca września. 

Mieszkanka uważa, że skoro BMM nie informuje mieszkańców oraz radnych, jaki jest cel tego typu zabiegów, 

ani jak jest polityka względem obiektów zabytkowych to zdaniem mieszkanki jest jeszcze jeden temat, który 

nie został poruszony. Nie jest znana opinia mieszkańców. Może radni powinni zorganizować spotkanie  

z mieszkańcami, żeby mogli powiedzieć, czego chcą. Obiekt biblioteczny z prawdziwego zdarzenia jest 

potrzebny, ale również może być w Willi Waleria. Kiedyś w Milanówku, jak podejmowano ważne dla miasta 

decyzje, burmistrzowie zapraszali do dyskusji mieszkańców. 



Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że radni mają kompetencje do organizowania spotkań we własnych 

okręgach. Natomiast organizowanie spotkań z mieszkańcami odnośnie ważnych decyzji dla miasta, to są 

kompetencje burmistrza. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki 

ew. nr 6 z obr. 05-15 wraz z budynkiem Teatru Letniego położonych w Milanówku przy ul. Kościelnej na okres 

30 lat w trybie bezprzetargowym. 

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

 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła się z prośba o wysłanie członkom Komisji materiałów w zakresie 

pomnika przyrody. 

Mieszkanka zadała pytanie w sprawie dofinansowania na tereny zielone w mieście. 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

    /-/    

Jaromir Chojecki 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


