
 

Protokół Nr 36 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 7 września 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) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek; 

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

nr 83/49 z obrębu 05–03, położonej w Milanówku przy ul. Jerzyków; 

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 

105 i 106 z obrębu 05–03, położoną w Milanówku, w trybie bezprzetargowym; 

3.Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie  przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

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

Referat TOM p. Tomasz Hajdus przedstawił projekt uchwały odnośnie uzgodnienia realizacji celu publicznego 

w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody. Uchwała ta dotyczy zadania inwestycyjnego P&R, parkingu 

zlokalizowanego pomiędzy ul. Brzozową a ul. Smoleńskiego. Ta uchwała dotyczyłaby tylko wyłącznie realizacji 

robót budowlanych. Żeby  można było realizować miejsca postojowe trzeba zbliżyć się w odległości mniejszej 

niż do tej pory uchwalona przez RMM strefa ochrony pomnika przyrody (15m). Stąd propozycja projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że miał wątpliwości co do uchwały która powoływała pomnik przyrody. 

Pan Tomasz Hajdus proponuje, żeby zrobić zmianę, że; 

„ Na terenie działki nr ew. 2, obr.06-01 rośnie drzewo pomnik przyrody, lipa drobnolistna. Drzewo zostało 

uznane jako pomnik przyrody na podstawie rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z 1996 r. „ Pozostała 

część  wykreślić. 



Przewodniczący Komisji zadał pytanie dotyczące wniosku do uchwały. Na mapce dołączonej do uchwały są 

narysowane miejsca parkingowe. Czy te miejsca podlegają negocjacjom? Znajduje się tam drzewo, które 

zaznaczone jest bliżej kładki. Odległość miejsc parkingowych od drzewa wynosi 1,5 m. Radny jedno miejsce by 

wykreślił i parking zrobił trochę dalej od drzewa. Natomiast tam, gdzie jest pomnik przyrody jest zostawione 

2,5 m od drzewa, od strony kładki i 3,40 m od strony wiaduktu. Radny przypomniał, że leży tam konar złamany 

przez nawałnicę. Radny chciałby wiedzieć, czy zostanie usunięty. Radny usunąłby jeszcze z tej strony 2 miejsca. 

W sumie wykreślone zostałyby 4 miejsca. 

Pan Tomasz Hajdus uważa, że można negocjować propozycję radnego. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów Anna Krawczyk jest zdziwiona, że przewodniczący podejmuje 

negocjacje co do metrażu i odległości. Pani Krawczyk przypomniała, że powalony konar do tej pory był 

traktowany jako część pomnika przyrody. Były prowadzone negocjacje z PKP i uznano część leżącego konaru 

za tzw. świadka. Swobodna dyskusja na temat przesunięć, zaburza pewne zasady. Miasto ma inne stanowisko, 

kiedy inwestorem jest PKP, a kiedy inwestorem jest  samo miasto to zostaje to zmienione. Negocjacje  

w sprawie odległości nic nie zmienią w tej sprawie. Inwestycja zawiera takie elementy, które tam mają być 

prowadzone. Uchwała dotycząca oddalenie o 1m czy 1,5 m nie zmieni faktu, że elementy rzutują bardzo 

negatywnie na ten pomnik. Uchwała jest kalką umowy z PKP, kiedy miały być prowadzone prace przy dębie 

naprzeciwko Domu Piekarskiego. Wówczas to miało sens, ponieważ przekazano ten projekt uchwały 

inwestorowi w momencie, kiedy wszystko było szczegółowo spisane przez referat, przez uczestników 

postępowania, przez konserwatora. W tym momencie, jest to bardzo wczesny etap, ponieważ sprawa toczy 

się jeszcze u konserwatora zabytków. Do tej pory konserwator wydał jedna opinię, negatywną, z maja 2021 r. 

Uznał, że inwestycja, projekt, zawiera niewłaściwe rozwiązania projektowe, jest bardzo duży brak 

szczegółowości tych rozwiązań, zwłaszcza w miejscach bezpośrednio sąsiadujących z drzewami. Kwestionował 

krawężniki, obrzeża, okablowanie i ławy fundamentowe. Drugi wniosek jest w procedowaniu i nie wiadomo 

jak to się zakończy. 18 sierpnia odbyło się spotkanie uczestników postępowania. Na miejscu nie było 

przedstawiciela ROŚ, był przedstawiciel konserwatora zabytków, przedstawiciel wykonawcy i przez pewien 

czas wiceburmistrz. Na spotkaniu były bardzo silne punkty dyskusyjne. Były ogólne przesunięcia, nie zostało to 

spisane. Padła informacja, że ten pień nie będzie przesuwany, będzie zmniejszona ilość miejsc postojowych. 

Mieszkanka podkreśliła, że radni otrzymują uchwałę i wycinkowe dokumenty. 

Opracowanie z marca zawiera takie rzeczy, które są sygnalnie puszczone. Nikt się o nie, nie  dopytuje. 

Mieszkanka o nie zapytała. Okazuje się, że wykonawca nie umiał się określić, czy jezdnia która ma obecnie 

5,50 m, a będzie mogła zmienić szerokość miejscami na 6,10  m. Konkretnie nie wiadomo gdzie. Do tego 

pobocze 75 cm, które będzie utwardzone, będzie tak jakby „ukradzione” z obecnego pasa zieleni. Będzie znów 

robiony drenaż francuski, czyli taki jak był na ul Krakowskiej, który wzbudził tyle kontrowersji w mieście. 

Wszystko to koliduje silnie z tym pomnikiem przyrody. Rada wyda zgodę na zdjęcie ochrony pomnikowej a te 

elementy inwestycji dalej będą umiejscowione przy pomniku przyrody. Tam mają być 42 miejsca postojowe, 

2,5 m szerokie, 5 m głębokie i 3 miejsca postojowe na 3,60 / 3,60 m. Poza tym są tajemnicze elementy  

w projekcie takie jak odwodnienia. Ma być monitoring wizyjny. Więc nie wiadomo na ile drzewa, gałęzie, będą 

kolidowały. Może się okazać, że coś ,komuś zasłania. Ma być spora część drzew do usunięcia, na co absolutnie 

nie ma zgody. Była prowadzona walka z PKP, żeby nie wycinać drzew, która proponowano. Zmniejszono ją do 

minimum i teraz to co ocalało, znów planuje się wyciąć pod parkingi. Mieszkanka zapytała, kto będzie 

kontrolował te roboty? Nie ma spisanych szczegółowych uzgodnień. Mieszkanka podkreśliła, że pomniki 

przyrody nie są przeszkodą rozwoju miasta. Powinno się je szanować. Dlaczego gmina wbrew trendom innych 

terenów, uwstecznia się, prowadzi ryzykowne działania. Może warto poczekać na decyzje konserwatora 

zabytków. Podjęcie tej uchwały, daje zgodę na inwestycję, która ma elementy nieprzeanalizowane. To co jest 

zapisane w materiałach, w terenie zmienia swój krajobraz.  Pani Krawczyk podkreśliła, że inwestycja jest 

kontrowersyjna, ponieważ pod parkingi zajmuje się tereny spacerowe mieszkańców, tereny zieleni, znowu 

będą wycinane drzewa. Są to duże, potężne drzewa. Mieszkanka zauważyła, że są tam również wprowadzone 

chodniki, perony autobusowe, wiaty na rowery po obu stronach ( gdzie również mają być wycięte drzewa). 



Poza tym jest hasło takie jak: usunięcie kolizji z sieciami. W tej kadencji  PKP ruszyło z wielką pewnością  

z pracami, nie zwracając uwagi na uzgodnienia, nie respektując ich. Poszło inną trasą, otwartym wykopem. 

Piękne drzewa przy stacji, umierają od momentu tych prac. 

Pani Krawczyk uważa, że ktokolwiek to wymyślił, był inicjatorem, żeby zamieniać tereny zielone Milanówka, 

gdzie jest tyle pięknych drzew chroniących mieszkańców Milanówka od hałasu od PKP zamienić w parking jest 

oburzające. Było miejsce pod wiaduktem, gdzie jest klepisko. Zdecydowano budować to na terenie zieleni. 

Obok jest pusta działka, Jest to działka starostwa. Skoro miasto będzie dzierżawiło z drugiej strony parkingu od 

strony Brwinowa, tereny od PKP, to może wydzierżawić ten teren od starostwa i tam zrobić bezkolizyjny 

parking. Pani Anna Krawczyk uważa, że w działaniach miasta brakuje szerszej perspektywy i szerszego 

spojrzenia. 

Przewodniczący Komisji zapytała na jakim etapie jest projektowanie tego odcinka parkingu. 

Pan Tomasz Hajdus poinformował, że jest na etapie uzyskiwania uzgodnień, zarówno od spółek PKP jak 

również od konserwatora zabytków. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji celu 

publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody. 

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

 

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

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek. 

Referat Ochrony Środowiska p. Karolina Krajewska  omówiła projekt uchwały. Zgodnie z niniejsza uchwałą 

uchwala się wzór deklaracji o wysokości opłaty z zagospodarowanie odpadami komunalnymi w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. Nowy wzór umożliwia kompostowanie odpadów domowych w kompostownikach  

i skorzystanie z częściowego zwolnienia z opłat.  

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-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że uchwała dotyczy inicjatywy mieszkańców w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Jest to droga wewnętrzna prywatna. Proponowana nazwa brzmi „Pod Lasem”. 

Radna Jolanta Nowakowska sprostowała, że na tej ulicy, podczas wizji lokalnej w której radna uczestniczyła, 

jest jeden dom mieszkalny całoroczny. W pozostałych posesjach są działki rekreacyjne. Ulica jest ślepa, na 

samym końcu ulicy są również ogródki działkowe.  

Nawigacja świetnie to miejsce wskazuje. Radna nie miała problemu ze znalezieniem tego miejsca. Droga  

w miejskim planie zagospodarowania jest nazwana ciągiem pieszo-jezdnym. Radna jest przeciwna zmianie 

nazwy tej ulicy, ponieważ są tam adresy. Nazwa ulicy będzie generowała koszty dla mieszkańców dot. np. 

zmiany dowodów. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów Anna Krawczyk zaznaczyła, że przy wjeździe w ta drogę, są wyraźne 

tablice, które mówią, ze tam są tam 3 domy i trzy adresy. Trudno jest się pomylić. Mieszkanka ma niedosyt 

informacji i niepokój, ponieważ ostatnio ma miejsce wysyp tego typu wniosków, jak nigdy przedtem. Wnioski 

dotyczącą nadania nazw ulicom wewnętrznym. Nikt nie pochylił się nad aspektami prawnymi. To nie jest tak, 

że nadanie nazwy z niczym się nie wiąże. Jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy jakaś droga, która nie jest droga 

publiczną, ma nadaną nazwę. Oczywiście to nie jest potem na etykiecie droga wewnętrzna prywatna. Tam 

pojawi się regularna tabliczka, która będzie miała napisane, ulica i nazwa. Na mapie Milanówka, znów ta droga 

pojawi się jako ulica z nazwą i będzie kwestia czy to jest droga publiczna, czy to nie jest droga publiczna. Czy 

miasto ma odkupić, odśnieżać itd. Nikt tego prawnie nie przedstawił. Niektóre kazusy z naszego miasta, 



wskazują na to, że takie postępowanie może potem rodzić kontrowersje i udowadnianie racji,  na których 

praktycznie nie ma świadków. Milanówek przerobił to w tej kadencji i poprzedniej, że jest droga, której nie 

ma, ale ponieważ ona ma nazwę, ulicę, to znaczy że jest, chociaż nie ma jej na mapie. Mieszkanka widzi ten 

trend i nie wie czemu ma służyć, może się tylko domyślać, czemu ma to służyć i czyjej wygodzie. Pani Krawczyk 

wydaje się, że numerację dostaje się  dopiero wtedy, jak jest wybudowany budynek. Są to bardzo dziwne 

sytuacje. Nie jest to droga publiczna. Nadanie nazwy może rodzić konsekwencje i może rodzić roszczenia. 

Radny Krzysztof Wiśniewski nie rozumie, jakie mogą być konsekwencje dla miasta. Tam mieszkają ludzie. 

Radni wielokrotnie głosowali nad inwestycjami w ulicach bocznych. Radny uważa, że nie jest to krótka ulica. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że ulica na 200m. Jest to droga wewnętrzna i stanowi własność 

prywatną. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów Anna Krawczyk poruszyła temat ul. Jeżyków, ul. Marzeń. To właśnie 

kwestie, co jest prywatne, co jest publiczne, tam się ujawniły. Tylko, ze to pojawia się później, najpierw nadaje 

się nazwę. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że ta ulica ma nazwę – ul. Średnia. Radna nie wie, ile lat te adresy 

mają taka nazwę drogi. Radna zastanawia się, dlaczego osoby które tam mieszkają, dopiero teraz wystąpiły  

o nazwę ulicy.  

Radny Krzysztof Wiśniewski zna historię ulicy. Powstała najprawdopodobniej po sprzedaży działek. Stworzył 

sobie taka wąska uliczkę. Nie jest to jedyna taka wąska uliczka w tamtej okolicy. Te domy budowały się od 

wielu lat. Jest ich coraz więcej i mieszkańcy wyszli z inicjatywą, żeby tą sprawę uregulować. 

 

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

wewnętrznej w Gminie Milanówek. 

Komisja w głosowaniu: 1-za, 1- przeciw, 1- wstrzymujący, nie podjęła opinii w sprawie uchwały. 

 

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

ewidencyjną nr 83/49 z obrębu 05–03, położonej w Milanówku przy ul. Jerzyków. 

 

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

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/49 z obrębu 05–03, położonej 

w Milanówku przy ul. Jerzyków. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- wstrzymująca, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 

105 i 106 z obrębu 05–03, położoną w Milanówku, w trybie bezprzetargowym. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że wyrażając zgodę, gmina bierze na siebie odpowiedzialność 

wypłaty za wybudowanie w prywatnym zakresie wodociągu. Problem polega na tym, że takich mieszkańców 

oczekujących w Milanówku jest bardzo dużo. Nawet są sprawy sądowe, ponieważ gmina nie realizuje  wypłat. 

Będąc na oględzinach na ul. Marzeń i Jerzyków, ponieważ te ulice się ze sobą łączą, mieszkańcy zadawali 

pytania w sprawie wypłat za wybudowanie wodociągu. W ocenie radnej gmina wyrażając zgodę na 

wybudowanie w prywatnym zakresie wodociągu, powinna w następnym roku określić po jakich stawkach 

będzie płacić za to przyłącze, za metr i powinna w budżecie wygenerować środki na tego rodzaju cele. Jeżeli 

jest dużo mieszkańców oczekujących na wypłaty i mając zaległości w spłatach, radna nie widzi sensu na 

wydawanie zgody. Trzeba najpierw uregulować zaszłe sprawy. 

Przewodniczący Komisji uważa, że te stare sprawy nie były uregulowane umownie. Natomiast teraz 

mieszkańcy przystępując do jakichkolwiek inwestycji, podpisują umowę z UMM, kiedy będzie zwrot kosztów. 

Radny podkreślił, że ten rodzaj budowy wodociągu jest wielokrotnie tańszy. Pieniądze są przeznaczane co 

roku, ale opieszałość w urzędzie powoduje zaległości. 

 



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

umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 105 i 106 z obrębu 05–03, 

położoną w Milanówku, w trybie bezprzetargowym. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 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 


