
 

Protokół Nr 41 
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 13 grudnia 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 uchwał w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego 
zasobu nieruchomości; 
b) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka. 
Ad.1. 
Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
Komisja w głosowaniu: 2-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian. 
Ad.2. 
Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego 
zasobu nieruchomości. 
Wiceburmistrz Marcin Bąk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości. 
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez RMM na nabycie przez gminę gruntu, na którym 
ulokowana jest obecnie miejska sieć kanalizacyjna w sytuacji, gdy nie ma jednocześnie uregulowania 
obronnego. Jest to działka łącząca ul. Szkolną i ul. Próżną. Właściciel gruntu nigdy nie otrzymał 
wynagrodzenia za umieszczenie tego urządzenia. Mieszkaniec zwrócił się do gminy, żeby odkupiła 
ten teren. Cena nabycia ma pozwolić właścicielowi sfinansować budowę przyłącza. Wstępne 
rozmowy dotyczą 12 000,00zł. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie  nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości. 
Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 
 
b) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka. 
Wiceburmistrz Marcin Bąk przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie 
Miasta Milanówka. 
Nasza gmina razem z gminami Baranów, Grodzisk Maz. Jaktorów, Żabia Wola, należy do Związku 
powiatowo-gminnego Przewozy Powiatowe. Ta uchwała jest realizacją zadań gminy w ramach tego 



związku. Uchwała zawiera regulamin korzystania z przystanków. Wskazuje, gdzie przystanki mają 
być. Przy tej okazji jest porządkowany stan faktyczny. 
Radna Jolanta Nowakowska jest rozczarowana, że projekt tych przystanków jest wysyłany  
w kawałkach. Powinien być projekt całej linii, żeby było widać jak ta linia przebiega. Warto 
doprecyzować, które nowe przystanki mają powstać w ramach projektu uchwały, a które są. Radna 
odniosła się do propozycji przystanków na ul. Warszawskiej. 
Wiceburmistrz Marcin Bąk poinformował, że listę przystanków postara się przygotować na jutro. 
Radna Jolanta Nowakowska zapytała, kto to projektował i czy jest konieczne przesunięcie tych 
przystanków. Warto jest wskazać nowe miejsca przystanków. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów Anna Krawczyk jest zaniepokojona, kiedy usłyszała, że już 
jest wniosek o organizację ruchu, podczas kiedy nie ma zgody RMM na lokalizację tych przystanków. 
Mieszkanka przejrzała projekt uchwały i jest zaniepokojona propozycjami. Mieszkanka nie wie, kto 
wymyślił lokalizację i na jakiej podstawie. Pani Krawczyk uważa, że będzie bardzo duża kolizja  
z drzewostanem i ochroną przyrody. Powstanie przystanków wiąże się z możliwością niszczenia 
zieleni. Temat jest znacznie szerszy niż by się wydawało. Mieszkanka apeluje, żeby pochylić się nad 
tematem i przeanalizować go. 
Stowarzyszenie LOP Justyna Mietelska zapytała o możliwość wskazania, ile przystanków powstanie 
na terenach zielonych. 
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Marcin Bąk poinformował, że w południowej części 
miasta w ramach Związku powiatowo- gminnego, Powiat Grodziski bierze na siebie lokowanie 
przystanków na ul. Kazimierzowskiej i ul. Średniej. 
Przewodniczący Komisji zauważył, że południowa część miasta jest wyłączona (oprócz  
ul. Kazimierzowskiej i Średniej) z obsługi komunikacji miejskiej. 
Radny Piotr Napłoszek zauważył, że wszystkie przystanki zostały zlokalizowane w pasach drogowych. 
Wiceburmistrz Marcin Bąk potwierdził. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów Anna Krawczyk uważa, że RMM, powinna zaakceptować 
projekty powiatu, co do przystanków na drogach powiatowych. 
Wiceburmistrz Marcin Bąk poinformował, że kryterium, w jaki sposób są dobierane przystanki  
i przebieg tras opiera się na podstawie wpływających wniosków mieszkańców do UMM. Nakładają 
się na to warunki techniczne. Autobusy nie mogą jeździć na zbyt wąskich i nieutwardzonych ulicach. 
Przystanki na drogach powiatowych będą planowali pracownicy urzędu. Powiat ograniczy się do 
zatwierdzenia. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów Anna Krawczyk nawiązała do budowy zatok 
autobusowych. Mieszkanka uważa, że jest do tego potrzebny duży teren. 
Radna Jolanta Nowakowska złożyła wniosek formalny, żeby zdjąć ten punkt z opiniowania. Radna 
uważa, że powinno się nad tym pochylić i zadać sobie trud, żeby było przeprowadzone w sposób 
właściwy. Znaków zapytania jest bardzo dużo. Należy przygotować trasy, zobaczyć te miejsca  
w terenie. Konsekwencje tych decyzji zostaną na lata. 
Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy przesunięcie tego tematu z najbliższej sesji na następną nie 
będzie budziło negatywnych konsekwencji. Radny zapytała również, czy trasy z 2019 roku z kwietnia, 
które są publikowane na stronie, ulegną dużej zmianie, czy zmiana będzie kosmetyczna. Radny 
poprosił o przesłanie mapy tras. 
Wiceburmistrz Marcin Bąk poinformował, że zobowiąże pracowników do przedstawienia nowych 
tras. Pan Bąk uważa, że z powodu przesunięcia tego tematu na następną sesję, nie będzie żadnych 
konsekwencji. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Jolanty Nowakowskiej, żeby punkt 
dotyczący uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka, zdjąć z porządku obrad i 
przenieść go na następną komisję.  



Komisja w głosowaniu: 2-za, 2- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych, żeby wysłali maile z zapytaniami do referatu TOM  
w sprawie informacji, jakie chcieliby uzyskać w tej sprawie, żeby można było procedować ten temat. 
 
 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
 /-/    
Jaromir Chojecki 
 
Protokołowała: 
/-/ 
Małgorzata Obwojska 


