Protokół Nr 18
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
dnia 5 sierpnia 2020 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.
Skład Komisji;
Przewodniczący Jaromir Chojecki
Radny Witold Mossakowski (nieobecny)
Radna Jolanta Nowakowska
Krzysztof Ołpiński
Porządek obrad Komisji:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
a. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu nowej aglomeracji
b. przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku
c. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu: „Królewska 2”.
3. Sprawy różne
Ad.1.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Komisja w głosowaniu; 3-za, przyjęła porządek obrad bez zmian.
Radny Jaromir Chojecki za
Radna Jolanta Nowakowska za
Radny Witold Mossakowski nieobecny
Radny Krzysztof Ołpiński za
Ad.2.
Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie;
a. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy
realizacji zadania polegającego na wyznaczaniu nowej aglomeracji.
Kierownik TOM Pan Tomasz Hajdus poinformował, że został przedstawiony do zaopiniowania
projekt uchwały w związku z przepisami prawa wodnego, ponieważ z końcem roku traci moc
uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie dotychczasowej aglomeracji Grodzisk

Maz. W związku z powyższym zachodzi konieczność wyznaczenia nowej aglomeracji. Żeby ją
wyznaczyć, trzeba podpisać porozumienie trzech gmin dotyczące zmiany aglomeracji. Uchwała
dotyczy porozumienia międzygminnego dotyczącego wyznaczania nowej aglomeracji.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania
polegającego na wyznaczaniu nowej aglomeracji.
Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw.
b. przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu
„Turczynek A” w Milanówku.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz
przedstawił projekt Uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku.
Przedmiotowy projekt dotyczy zmiany planu, polegającym na rozszerzeniu katalogu usług
określonych jako przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem UZE 2 w w/w planie, oraz zmiany
szczegółowych zasad i warunków nieruchomości tym terenie. Granice planu objętego zmianami,
zostały pokazane na załączniku graficzny, który otrzymali radni. Pan kierownik odniósł się do
uzasadnienia. Zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym, zmiany planu sporządza się
w takim samym trybie, tak jakby było to uchwalanie nowego planu. W związku z tym
przedmiotowa uchwała jest zasadna. Przed podjęciem takiej uchwały dokonuje się analizy
zasadności do przystąpienia do zmiany takiego planu i stopnia zgodności przewidywanych ustaleń
z ustalenia obecnie obowiązującego studium. Celem planu jest rozszerzenie katalogu usług
określonych w dotychczasowym planie w tym o usługi kultury i oświaty oraz zmiany warunków
i zasad scalenia i podziału nieruchomości, ale tylko w zakresie terenu UZE2. Obecnie miejscowy
plan zagospodarowania „Turczynek A” przewiduje trzy sposoby przeznaczenia terenu. Jest to;
teren lasu oznaczony ZL1, teren zabudowy usługowo usługowy, oraz teren turystyki, sportu i
rekreacji oraz zdrowia. Teren KDD3 oznacza teren drogi dojazdowej. Obecnie
w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Grodziskiego jest podzielony na
różne użytki. Na las klasy 5, teren DI czyli inne tereny zabudowane, oraz DR – drogi. Celem zmiany
jest uporządkowanie tych kwestii i umożliwienie podziału działki. Pan Jarosz przypomniał, że ten
teren jest jedną działką geodezyjną. Celem jest podzielenie na dwie działki, oddzielne geodezyjnie,
zgodnie z liniami rozgraniczającymi różne sposoby użytkowania, czyli teren ZL1 od terenu UZE2,
oraz granicami pomiędzy użytkami LS5 i BI. Tworzy to lepsze możliwości szerszego katalogu funkcji
a także lepsze możliwości inwestycyjne. Po przeanalizowaniu stanu obecnego, obowiązujących
ustaleń planistycznych oraz przepisów ustawy, można stwierdzić, że przystąpienie do planu jest
uzasadnione. Poprzednio przyjęta uchwała została zakwestionowana przez Wojewodę
Mazowieckiego w trybie nadzoru nad organami samorządu terytorialnego. Wojewoda uchylił
tamtą uchwałę. W uchwale zawarto rozszerzony katalog usług, dążono do uregulowania sprawy
podziału działki nr 3. Pan Jarosz podkreślił, że nikt nie chce naruszać terenu ZL. W związku z tym
Wojewoda uznał, że skoro nie planuje się zmian dotyczących kompleksu leśnego, żeby zawęzić ten
obszar na załączniku graficznym do terenu inwestycyjnego i terenu wokół willi. Do tego zmierza
dzisiejsza uchwała. Pan Jarosz zaznaczył, że działa zgodnie z treścią rozstrzygnięcia wojewody.

Radna Janina Moława nie rozumie, dlaczego planowany jest podział działki. Turczynek zawsze
był traktowany jako zespół willowo – parkowy tworzący całość. Radna chciałaby wiedzieć, czy będą
poczynione działania na tym terenie. Radna chciałaby wiedzieć, czemu ma służyć podział tego
terenu. Skąd taka decyzja.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił,
że jest to uchwała intencyjna ponieważ nie ma jeszcze planu. Uchwała rozpoczynająca procedurę
zmiany. Tą uchwałą niczego się nie dzieli. Intencja uchwały jest taka, żeby umożliwić w przyszłości
podział geodezyjny. Te dwa obszary, są faktycznie odrębnymi użytkami. Jeden kompleks jest to
kompleks leśny, drugi kompleks który jest wokół willi jest terenem przewidzianym jako
inwestycyjny. Na tym terenie występują dwa cele planistyczne. Teren zaznaczony na mapce jako
czerwono żółty, jest w domyśle terenem inwestycyjnym. Skoro w ewidencji gruntów i na planie
zagospodarowania są dwa różne tereny, to wydaje się zasadnym, że można spróbować dokonać
rozdzielenia geodezyjnego. Idea jest taka, żeby chronić las, żeby był na odrębnej działce
geodezyjnej, żeby było wiadomo gdzie ten las się kończy, gdzie się zaczyna. Dzisiaj jest
przedstawiony tylko kontur użytków. Jeżeli pojawi się odrębna działka geodezyjna to punkty
współrzędnych geodezyjnych granicy lasu, będą uwidocznione w sposób poważniejszy, będą to
matematyczne współrzędne. Nie przewiduje się, żadnych zmian na terenie lasu.
Katalog usług będzie zmieniony tylko na części inwestycyjnej. Będzie działka leśna z zachowaniem
pełnych walorów lasu i funkcji terenu leśnego i z małą architekturą. Teren wokół willi jest już
zainwestowany.
Radna Janina Moława przypomniała o spotkaniu w styczniu na osiedlu Sportowa przy ul
Brzozowej, na którym Pan Burmistrz mówił o pomyśle podzielenia nieruchomości „Turczynek A”.
Radna żałuje, że Pan Burmistrz nie rozmawiał z Rada Miasta. Radna przypomniała również o
spotkaniu na którym były organizacje pozarządowe. Padła wtedy propozycja ze strony Rady
Miasta, żeby umożliwiono zwiedzenie Turczynka. Radni powinni mieć wiedzę w jakim stanie są
wille i jak wygląda cały kompleks. Radna zastanawia się czy decyzje podjęte „ w ciemno” przez
radnych są przemyślane. Do zwiedzania Turczynka nie doszło. Pani Mołwa podkreśliła, że są tacy,
którzy chcą się pozbyć Turczynka. Radna uważa, że przez ostatnie lata urząd czynił nic w kierunku
pozyskiwania funduszy zewnętrznych, żeby te wille remontować. Takich architektonicznych
perełek w Polsce jest niewiele. Radna uważa, że należy zapytać mieszkańców, czy należy dzielić
Turczynek, czy sprzedać. Radna wnioskuje, że dopóki radni nie będą zapoznani z wyglądem całej
nieruchomości, nie opiniować takich tematów.
Radny Witold Mossakowski zapytał, skąd taki pośpiech w podejmowaniu tej uchwały, jeżeli nie
ma pomysłu na to miejsce.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił,
że nie ma pośpiechu, jest normalna procedura. Rozmowy na ten temat toczyły się na sesjach i
komisjach. Wille są nieużytkowane i z każdym rokiem niszczeją, ich stan się pogarsza. Obiekty da
się uratować, kiedy miasto lub inwestor spoza miasta, będzie te wille użytkował. Dlatego katalog
usług jest poszerzony o usługi kultury i oświaty.
Radny Krzysztof Wiśniewski zaproponował Panu Jaroszowi, Przewodniczącemu Komisji i Rady,
żeby zapoznać radnych obecnej kadencji ze stanem tego kompleksu w Turczynku. Radni będą
mogli podjąć świadomą decyzję. Radny uważa, że do planów trzeba dostosować obecne działania.
Radna Jania Moława nawiązała do uchwały 254/XXIII/05 podjętą 15 marca 2005 roku.
Uchwała ta ustanowiła zespół przyrodniczo krajobrazowy o nazwie „Turczynek” w mieście
Milanówku na działce nr 3 obr.0701. Jest to działka, gdzie znajdują się zabytkowe wille Turczynka.

W §3 ustalono szereg ograniczeń w celu ochrony tego zabytkowego zespołu. Uchwała ta
zabraniała m.in. niszczenia i przekształcania obiektu, wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby, dokonywania zmian w stosunkach
wodnych jeżeli nie służą innym celom niż ochrona przyrody, zmiany sposobu użytkowania ziemi,
umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, zbioru,
niszczenia i uszkadzania roślin, zaśmiecania terenu i umieszczania tablic reklamowych. Uchwałę
podjęto w 2005 roku natomiast z jej wykonaniem było różnie. Radna przypomniała o
postanowieniu 440/07 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 sierpnia
2007 roku o wyjaśnieniu treści decyzji, która spowodowała, że podzielono obszar Turczynka.
W uzasadnieniu napisano o wyjątkowości założenia, stanowi połączenie naturalnego parku
leśnego z ogrodem, zakomponowanym jedynie w bezpośrednim otoczeniu obu willi stanowiących
letnią siedzibę jego właścicieli. Radna zastanawia się w jaki sposób kilka lat później podzielono
Turczynek na: Turczynek części A i Turczynek części B. Jakim cudem, uzgodniono plan
zagospodarowania „Turczynka A”, skoro była ta wcześniejsza uchwała. Obecnie, bez
jakiegokolwiek oglądu terenu, bez zapoznania radnych z wygładem willi, bez zapytania
mieszkańców, na jednej krótkiej komisji zdecydować o tym, żeby dokonać podziału całego zespołu
willowo - parkowego.
Radny Krzysztof Ołpiński zastanawia się, co robiła przez tyle lat radna Janina Moława żeby tą
perełkę, „Turczynek” ocalić. Nie było nigdy pomysłu na „Turczynek”. Kolejne rady doprowadziły
do ruiny obiektu. Efekt wygląda tak, jakby ktoś celowo chciał obniżyć wartość, po to, żeby wykupić
teren za przysłowiową złotówkę. Nikt się nie śpieszy, ale przez lata doprowadzono obiekt ruiny.
Obecnie wartość stanowi działka pomniejszona o koszty rozbiórki. Dzisiejsza dyskusja nie dotyczy
o przyszłym losie Turczynka, tyko wprowadzenia podziału.
Radna Janina Moława odniosła się do wypowiedzi przedmówcy. Radna podkreśliła, że można
poszerzyć katalog usług bez dzielenia terenu wróciła się do nowego radnego Krzysztofa
Ołpińskiego. Mieszkanka uważa, że stopień arogancji jest obraźliwy dla mieszkańców i dla
organizacji społecznych. Radny Ołpiński nie mając wiedzy tworzy fałszywe opinie które puszcza
w medialny obieg. Mieszkanka podkreśliła, że było dużo koncepcji zagospodarowania „Turczynka”.
Jedna z nich pochodziła ze Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów, która była przedstawiana jako
projekt miasta u Marszałka Województwa. Jeżeli władza miejscowa nie chce ratować obiektu, to
zabytek popada w ruinę. Obiekt jest w takim stanie, bo nikt nie chce zająć się jego ratowaniem.
31 stycznia zostało złożone pismo do Pana Burmistrza Piotra Remiszewskiego, żeby wystąpił do
Marszałka Województwa o dostępne środki w kwocie 200 000,00zł przy dotacji 100%, albo
100 000,00zł przy dotacji 50%. Była to bardzo łatwa procedura i duże szanse na otrzymanie dotacji.
Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź odmowną.
Mieszkanka zapytała, czemu ma służyć ten podział. Jest to sztuczny podział, robiony tylko dlatego,
że teraz miasto staje się deweloperem. Jak można dzielić zabytek. Obiekt jest zabytkiem jako
całość. Tak jest wpisane do rejestru zabytków. Nie tylko wille i 20m otaczającego terenu, ale całe
10 ha terenu jest zabytkiem. Jeżeli wille zostaną oddzielone od reszty, tym samym niszczy się
zabytek. Pan Burmistrz zrobił się słynny z dzielenia zabytkowych terenów i niszczenia zabytków.
Mieszkanka uważa, że ten podział jest robiony tylko po to, żeby sprzedać komuś kto na to czeka, te
tereny z willami. Mieszkanka uważa, że nie można wytyczyć granicy lasu, ponieważ tam wszędzie
jest las. Teren wokół willi, został odlesiony niezgodnie z prawem. Stowarzyszenie podejmie
działania, żeby to udowodnić. Tam dalej jest las, tylko na potrzebę chwili doprowadzono do tego,

pod dosyć dziwnymi pozorami, że to nie jest las. Las zajmuje tam 95 % powierzchni gruntu.
Mieszkanka podkreśliła, że w okresie międzywojennym w Milanówku było 150 ha lasu. W 1998
roku zostało 30ha lasu. W tym 10 ha lasy w Turczynku. Zaproponowany plan jest niezgodny ze
studium. Przy przystąpieniu do planu musi być udowodniona zgodność, planu który ma powstać ze
studium. W studium które obowiązuje, dyskredytuje tą propozycję. Wszystkie plany
kontrowersyjne, kluczowe, były w poprzedniej kadencji i w kadencji Pana Wysockiego zawieszone,
ze względu na to, że studium miało być zmienione.
Mieszkanka nawiązała do wypowiedzi pana Jarosza w sprawie poszerzenia katalogu usług. Dla
Mieszkanki jest to następny fałszywy pretekst, żeby zamydlić oczy co do podziału, ponieważ
kluczowym celem jest podział działki. Nie można proponować funkcji, które nie są zgodne z
studium. Art.26§1 pkt.1,2 obecnego planu „Turczynek”, na który się powoływano że ogranicza
inwestorów jest zawarte, że na tym terenie w katalogu usług mogą być w szczególności usługi
turystyki, sportu, rekreacji i zdrowia. Słowo „w szczególności „ jest kluczowe. Mieszkanka uważa,
że katalog usług nie jest zamknięty jak zostało przedstawione. Nie ma opinii prawnej co do planu,
nikt prawnie pod nim się nie podpisał. To budzi wątpliwości. Mieszkanka odniosła się do wizji
lokalnej, która do tej pory nie odbyła się. Mieszkanka przypomniała, że Stowarzyszenie Na Rzecz
Miast – Ogrodów i Liga Ochrony Przyrody, wykonała zadanie dotyczące inwentaryzacji
przyrodniczej całego zespołu przyrodniczo krajobrazowego zespołu „Turczynek”, zrobiona przez dr
Kazimierza Nowaka. Ta inwentaryzacja trwała dwa lata, jest oficjalnym dokumentem
u Konserwatora Zabytków. Mieszkanka odczytała wnioski załączone do inwentaryzacji. Mieszkanka
zaapelowała do uczciwości radnych i odpowiedzialności za miasto.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz
poinformował, że w § 26 ust.1 przedmiotowej uchwały, nie ma słowa „w szczególności”. Tam jest
zapis; „ Teren UZE2 przeznacza się na realizację utrzymanie zabudowy usługowej z zakresu
turystyki i sportu, rekreacji i zdrowia”. W nazwie rozdziału pojawia się słowo „w szczególności” ,
ale tytuł rozdziału nie decyduje. Jeżeli w 2013 roku przyjęto dla tego terenu funkcje turystyki, tam
miała funkcjonować turystyka, sport, rekreacja oraz zdrowie. Minęło siedem lat i żadna z tych
funkcji nie zaistniała, to należałoby wnioskować, że ten katalog jest zbyt wąski. Dlatego
wnioskowano zwiększenie katalogu. Ta uchwała rozpoczyna tylko procedurę, to nie jest projekt
uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części będzie opiniowanie,
uzgadnianie, będzie sporządzany projekt planu. Projekt planu będzie konsultowany
z mieszkańcami Milanówka. W procedurze planistycznej jest taki punkt, jak punkt dotyczący
stwierdzenia zgodności ze studium. W art. 20 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jest
zapis, że plan miejscowy uchwala Rada Miasta po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń studium.
W związku z tym, na końcu procedury planistycznej, po uzgodnieniach, opiniowaniu, konsultacjach
z mieszkańcami, organizacjami, po uzgodnieniu, po przejściu do dalszej procedury, Rada Miasta
będzie decydować o tym, czy ustalenia studium są tutaj zachowane, czy też nie. Nie ma
możliwości, żeby pominąć ten punkt.
Radna Janina Moława podkreśliła, że przy zakupie Willi Turczynek, były nałożone pewne
powinności do wykonani, jakie miało wykonać najpierw Starostwo które sprzedawało Turczynek.
Po kupieniu obiektu przez Milanówek konserwator miał określić, jakie czynności powinien podjąć
Burmistrz Miasta Milanówka. Czy burmistrz wywiązał się z tych zaleceń, tego nikt nie wie.
Z informacji publicznej wynika, że wykonano następujące prace: ocenę mikromykologiczną więźby
budynku, zabezpieczenie więźby dachowej środkami wskazanymi w ocenie mykologicznej,
uprzątnięto piwnice z zalegających pozostałości, usunięto wykładziny z drewnianych podłóg,

wyremontowano rynny, uzupełniono wybite szyby, sprawdzono szczelność dachu
z uwzględnieniem miejsc newralgicznych, dokonano napraw, dachu przed przeciekaniem. Takich
informacji udzielało ZGKiM mieszkańcom i organizacjom pozarządowym. Radna odniosła się do
informacji przedstawionej przez Sekretarza Miasta, który po konsultacji z Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków określił koszt remontu Turczynka na 30 000 000,00zł.
Radny Krzysztof Wiśniewski poruszył temat koncepcji zagospodarowania „Turczynka”.
Koncepcja dotyczyła utworzenia w willach Turczynka, domu dziennego pobytu dla osób starszych.
Radny odniósł się do możliwości ogrzania budynków z ujęcia geotermalnego. Radny podkreślił, że
każdy z radnych może przedstawić swoją koncepcję.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił,
że burmistrz ogłosi informacje o terminie wizji lokalnej i o terminie składania uwag do planu.
Burmistrz wszystkie uwagi przeanalizuje. Uwagi, które nie zostaną uwzględnione przez burmistrza
trafią do Rady Miasta. Radni będą rozpatrywać te skargi. Pan Jarosz odniósł się do możliwości
wykorzystania odnawialnych źródeł energii do ogrzewania willi.
Radna Jolanta Nowakowska zapytała, dlaczego od roku nie jest zrealizowana prośba radnej
w sprawie wizji lokalnej w Turczynku. Radna składa wniosek formalny o zdjęcie tego punktu do
czasu przeprowadzenia wizji lokalnej. Radna nie może wydać opinii w sprawie tego obiektu, nie
mając pojęcia, jak ten obiekt wygląda, w którym miejscu jest zlokalizowany. Radna odniosła się
negatywnie do podziału terenu. Poszerzenie katalogu usług jest możliwe bez podziału.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił,
że Referat Planowania Przestrzennego nie zajmuje się podziałami nieruchomości, tylko kwestiami
planowania przestrzennego.
Mieszkanka również uważa, że Referat Planowania Przestrzennego nie zajmuje się podziałami.
Wydawanie pieniędzy na cały proces przygotowania nowego planu zagospodarowania
przestrzennego, żeby na końcu ktoś stwierdził, że jest on niezgodny ze studium jest rozrzutnością.
Mieszkanka zapytała, czy w sytuacji kiedy teren zostanie podzielony i jeżeli miasto będzie chciało
wyciąć drzewa, to kto będzie wydawał zezwolenie.
Referatu Kierownik Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił,
że za program ochrony środowiska odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Konsultacje
w sprawie planu przestrzennego będą prowadzone zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym.
Nie planuje się wycinki drzew na tym terenie.
Mieszkanka zapytała kto teraz wydaje zezwolenie na wycinkę drzew na terenie Milanówka.
Referatu Kierownik Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił,
że w przedstawionej uchwale nie przewiduje się wycinki drzew.
Wiceburmistrz Ryszard Raban uważa, że dzisiejsza dyskusja powinna dotyczyć miejscowego planu
zagospodarowania. Miejscowy plan zagospodarowania jest weryfikowany przez życie. Żeby
inwestorzy zainteresowali się obiektami Turczynka należy zmienić plan zagospodarowania.
Radna Janina Moława uważa, że w wypowiedzi Wiceburmistrza jest dużo słów, mało treści. Radna
negatywnie oceniła wypowiedź, że nie warto oglądać obiektu. Radna uważa, że informacje
dotyczące prac przy zabezpieczeniu obiektów mijają się z prawdą. Obiekty Turczynka są
zaniedbane. Prawo budowlane wskazuje, że administrator terenu ma obowiązki wobec zabytków,
które są własnością gminy. Radna podkreśliła brak komunikacji z radnymi.
Mieszkanka, przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów podkreśliła, że władze
poprzednich kadencji, nie wpadły na takie pomysły, jakie proponuje się obecnie.
Jest to zamysł, robiony pod czyjś zamysł. Stowarzyszenie nie pozwoli handlować mieniem

społecznym. To jest nasze dziedzictwo kulturowe. Mieszkanka przypomniała o burzliwej dyskusji
na Komisji Budżetu. Padły tak kolejne autorskie pomysły władz miasta. Mieszkanka odniosła się do
nowych środków unijnych. Mieszkanka zastanawia się dlaczego z tych środków nie może
skorzystać Turczynek. Stowarzyszenie chce, żeby obiekt był remontowany we współpracy lub bez.
Mieszkanka uważa, że miasto nie szuka się partnera do inwestycji. Miasto nie chce ratować
Turczynka, blokuje pomysły, nie składa wniosków, szuka sztucznych przeszkód. Ten plan będzie też
kosztował dużo pieniędzy, ponieważ trzeba będzie zapłacić za ekspertyzy, opracowania, ogłoszenia
itd.. Plany tego typu generują zmiany pozaplanistyczne koszty. Mieszkanka zapytała, czy kwota
327 231,00zł została uiszczona za wyłączenie terenu z produkcji leśnej.
Wiceburmistrz jest bardzo zawiedziony insynuacjami które tutaj padły. Pan Raban prosi o
przedstawienie dowodów na to, że działamy pod konkretną osobę, pod konkretnego, dogadanego
inwestora, że jesteśmy władzą skorumpowaną. Takie stwierdzenia wymagają dowodów.
Mieszkanka podkreśliła, że każdy słyszy to, co chce słyszeć.
Referatu Kierownik Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof
Jarosz nie rozumie dlaczego dzisiejsza dyskusja poszła na wirtualne tory, dotyczące lasu
i wycinek. Projekt uchwały dotyczy rozszerzenia katalogu usług określonych jako przeznaczenie
terenu znaczonego UZE2 oraz zmiany szczegółowych zasad i warunków nieruchomości na terenie
UZE2. W uzasadnieniu do uchwały jest wyraźnie powiedziane, że nie będzie żadnych zmian
w zakresie przeznaczenia terenu lasu oznaczonego ZL1.
Radna Janina Moława podkreśliła, jakie emocje budzi wśród radych i mieszkańców ten projekt
uchwały. Radni i przedstawiciele organizacji samorządowych chcą rozmawiać, chcą wizji lokalnej
na Turczynku.
Mieszkanka podkreśliła, że obiekt ma już prawie 120 lat. Kiedy budowano wille w tym miejscu, to
nie myśleli o podziale. Wszystko ma tam sens. Droga wjazdowa, wejście do budynków,
usytuowanie okien, naświetlenie. Przez 120 lat obiekt ocalał jako jedno spójne założenie
architektoniczno - przyrodnicze. Burmistrz Wysocki tak skonstruował plan, żeby nikt nie próbował
podzielić tego zabytku. Mieszkańcy walczą z kolejnymi falami pomysłów, czy prób unicestwienia
tego obiektu. Mieszkanka chce wiedzieć, czy kwota 327 231,00 zł za odlesienie terenu jest
uiszczona.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przystąpienie do sporządzania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu „ Turczynek A” w Milanówku.
Komisja w głosowaniu; 2-za, 2- przeciw, nie podjęła opinii.
Radny Jaromir Chojecki za
Radna Jolanta Nowakowska przeciw
Radny Witold Mossakowski przeciw
Radny Krzysztof Ołpiński za
czas nagrania 2;13;21
c) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu „Królewska 2”.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz omówił
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”.

Plan zagospodarowania przestrzennego „Królewska 2” został przyjęty uchwałą 107/XI/03 przez
Radę Miasta Milanówka w 2003 roku i zmieniony uchwałą 134/XII/03 w 2003 roku. Zmiana
dotyczy wskaźnika minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej a wskaźników
dotyczących dopuszczalnych powierzchni dla obiektów handlowych. Granice tego obszaru ujętego
zmiana planu został przedstawiony w załączniku nr 1. Właściciele działek objętym tym planem
zagospodarowania, zwrócili się do Burmistrza Miasta Milanówka z wnioskiem o wprowadzenie
zmiany ustalonych parametrów zabudowy usługowej na terenie objętym planem. Zmiana miałaby
spowodować zwiększenie pow. zabudowy obiektów usługowo-handlowych, oraz zmniejszenie
wymaganego minimalnego procentowego powierzchni biologicznie czynnej. Wprowadzone zmiany
zdaniem wnioskodawców podniosą walory ekonomiczne i atrakcyjność przestrzeni.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że temat był szeroko omawiany na komisji w październiku
zeszłego roku.
Radna Jolanta Nowakowska uważa, że powinny być przedstawione konkretne zmiany
procentowe powierzchni, parametry zabudowy. W uzasadnieniu nie ma o tym mowy.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił,
że jest to uchwała intencyjna. Jutro Rada Miasta nie będzie decydować o tym jakie wskaźniki tam
się znajdą. To będzie przedmiotem dalszej procedury.
Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy powierzchnia handlowa ma się zwiększyć z 500m2 do
2000m2 a pow. biologicznie czynna zmniejszyć z 70% na 50%.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz
potwierdził. Radna Jolanta Nowakowska stwierdziła, że tym projektem uchwały zbliżamy się do
następnego kroku.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz
potwierdził. Pan Jarosz zaznaczył, że jeżeli ta uchwała inicjująca proces planistyczny się pojawi, to
kolejnym etapem będzie złożenie wniosków do planu. Jeżeli taki wniosek się pojawi a nie będzie
innych wniosków, to w tym kierunku będziemy szli.
Radna Jolanta Nowakowska nie rozumie dlaczego w uchwale nie ma ujętych parametrów z jakimi
planuje się wystąpić do zmian w planie.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta Pan Krzysztof Jarosz podkreślił,
że Rada Miasta nie podejmuje jutro decyzji, czy w tej uchwale te parametry takie będą, bo to jest
wniosek. Wnioski nie są wiążące dla Burmistrza. Burmistrz może się do tych wniosków przychylić.
Burmistrz przedstawia radnym inicjatywę, żeby zmienić parametry, obniżyć pow. biologicznie
czynną i zwiększyć pow. sprzedaży.
Radna Jolanta Nowakowska uważa, że uchwała otwiera okno na zrobienie tego, co Pan Burmistrz
będzie uważał za stosowne.
Kierownik RPPiEM Krzysztof Jarosz podkreślił, że projekt będzie przedstawiony radnym
i mieszkańcom. Na sesji będą te parametry przedstawione na sesji i radni zadecydują czy
parametry zostaną poprawione, czy zmienione.
Radna Janina Moława poruszyła temat związany z wnioskiem mieszkańców. Radna na spotkaniu
z mieszkańcem zapoznała się z wnioskiem i proponowanymi zmianami zmiany pow. handlowej
z 500 m2 na 2000m2. Radna zwróciła się o opinię do Społecznej Rady Gospodarczej. W dniu 15
lipca zebrała się Społeczna Rada Gospodarcza. Na spotkaniu był również mieszkaniec i
przedstawiciele Budopolu. Tam rozmawiano na temat różnych spraw i m.in. o wniosku
mieszkańca. Wniosek mieszkańca został jednogłośnie przyjęty przez obecnych członków Rady
Gospodarczej. Radna była bardzo zdziwiona, kiedy na komisji opinia wyrażona 15 lipca, która

dotyczyła zgody na wniosek mieszkańca,
została zmieniona. Przedstawiono opinię która dotyczyła pow. handlowej do 1000 m2 i 1000m2
z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną. Uchwała nie została podjęta. Teraz sytuacja wraca.
Mówi się o wnioskach mieszkańców, nie ma podanych ilości wniosków. W uzasadnieniu nie ma nic
napisane konkretnie. Nie mówi się o tym, że organizacje pozarządowe walczyły o to, żeby zapis
planu zagospodarowania przestrzennego brzmiał tak jak obecnie, ponieważ jest to strefa
wietrzenia miasta. Plan „Królewska 2” graniczy ze „Wschodem 1”. Jest to teren wykupiony przez
Budopol, dewelopera, jednego z największych w Polsce. Radni wiedzieli o sporze między
Budopolem a gminą. Nikt radnym nie wyjaśnił o co chodzi w tym sporze.
Mieszkanka podkreśliła, że była przy tworzeniu obu planów. Mieszkanka zwróciła uwagę, że plany
zagospodarowania przestrzennego tworzy się po to, aby realizować pewną politykę miasta. One
często się nie podobają mieszkańcom ale nie wszystkim. Nie spełniają wszystkich oczekiwań. One
są po to, aby nasze miasto miało taki a nie inny wygląd. Powstaniu tych dwóm planom
przysługiwała jedna podstawowa myśl. To jest ostatni niezabudowany teren wokół Milanówka.
Ostatni który pozwala wietrzyć miasto, ostatni który pozwala również na zachowanie stosunków
wodnych, ostatni po którym mogą poruszać się zwierzęta. Dzików jest coraz więcej. Budujemy się,
grodzimy, wybudowana została autostrada, mamy linię kolejową, mamy trasę S8 i budujemy coraz
więcej dróg. Te zwierzęta muszą się gdzieś poruszać. Zostawcie im trochę miejsca. Mieszkanka nie
wyobraża sobie takiego rozumowania żeby pozwolić tam na budowę supermarketu. Mieszkanka
pamięta argument dotyczący tworzenia nowych miejsc pracy, kiedy Burmistrz Jerzy Wysocki
pozwolił na budowę Tesco. Miasto nie zobaczyło z tego zbyt dużo podatków. Ludzie tam pracujący
nie zawsze są z Milanówka. Natomiast kupcy milanowscy bardzo boleśnie odczuli obecność Tesco.
Kolejne supermarkety też im nie pomogą. Podejmując taką decyzję należy brać pod uwagę
wszystkich mieszkańców a nie jednego mieszkańca. Mieszkanka uważa, że uchwała otworzy
ścieżkę, żeby Budopol postawił tam osiedle zamknięte, które nie będzie zgodne ze studium.
Otwiera się Puszkę Pandory, która się źle skończy dla miasta.
Mieszkanka przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Miast – Ogrodów odniosła się do historii
tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”.
Mieszkanka podkreśliła, że Pan Jarosz zapewnił, że zmiana planu i budowa kolejnych
supermarketów, galerii, nie wpłynie na ruch na ulicy Królewskiej. Takie same opinie mieszkanka
słyszała przy budowie Tesco. Praktyka pokazała zupełnie co innego. Nie ma możliwości, żeby przy
dużych obiektach handlowych nie zwiększył się ruch. Zamiana miasta w betonową pustynię, które
przez dziesiątki lat się opierało takim pomysłom powoduje m.in. spadek cen nieruchomości.
Mieszkanka podkreśliła, że studium zagospodarowania gminy z 1998 roku, które planuje się
zmienić jest oparte o badania gruntowo wodne, ekspertyzy przyrodnicze, wizje rozwojowe
i wytyczne które mają zachować charakter miasta.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przystąpienie do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”.
Komisja w głosowaniu; 1-za, 2- przeciw, 1- wstrzymujący, negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały jw.
Radny Jaromir Chojecki wstrzymujący
Radna Jolanta Nowakowska przeciw
Radny Witold Mossakowski przeciw

Radny Krzysztof Ołpiński za
czas nagrania 2;49;41
Ad.3.
Sprawy różne.
Radna Jolanta Nowakowska zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska o wystąpienie do MPWiK o przedstawienie aktualnego planu
działania przez obecnego prezesa na najbliższe lata.
Przewodniczący Komisji uważa, że radna może zawsze zadać takie pytania w MPWiK.
Radna Janina Moława zaznaczyła, że nie przedstawiono radnym nowego prezesa MPWiK. Jest
dużo pytań radnych i mieszkańców które dotyczą kwot np. na SUW Na Skraju. Sprawa dotyczy
budowy nowej studni. Druga sprawa dotyczy kredytu, który miał wziąć MPWiK na remont SUW na
Zachodniej. Mieszkańcy chcieliby zadać pytania w sprawie budowy kanalizacji w mieście. Radna
poruszyła sprawę taryf.
Radny Krzysztof Wiśniewski poruszył sprawę mieszkanki która mieszka przy rondzie na ul.
Kazimierzowskiej. Mieszkanka domaga się zdemontowania czerwonych pasów które są na jezdni
przed rondem. Pasy powodują uciążliwy hałas wywołany kołami pojazdów oraz pękanie ścian
w budynku przez wibracje.
Wiceburmistrz Ryszard Raban podkreślił, że ul. Kazimierzowska jest drogą powiatową.
Wiceburmistrz nie widział wniosku mieszkanki w tej sprawie. Jeżeli takie pismo zostanie
wystosowane, zostanie przekazane do powiatu. Gmina nie może zdjąć tego typu urządzenia z drogi
powiatowej.
Mieszkanka zwróciła się z podziękowaniem do Przewodniczącego Komisji o umożliwienie
uczestnictwa w dyskusji. Mieszkanka zwróciła się z prośbą o zorganizowanie wizji lokalnej
w Turczynku.
Przewodniczący Komisji wystąpi do Pana Burmistrza z pismem, z prośbą o zorganizowanie wizji
lokalnej w Turczynku.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Nagranie stanowi integralną część protokołu.
Protokołowała:
/-/
Małgorzata Obwojska
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
/-/
Jaromir Chojecki

