
Protokół Nr 51 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

z dnia 27 grudnia 2022 r. 
 

Przewodniczący Komisji radny Jaromir Chojecki otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Ładu 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska. 

Powitał członków Komisji oraz mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Obrady Komisji odbyły się w dniu 27 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz.18.00 w trybie on-line  

na platformie ZOOM. 

 

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 projektów uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk 

Mazowiecki; 

b) uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomników przyrody; 

c) przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania; 

d) zmiany uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka; 

e) przedłużenia obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata  

2017–2023”  

do końca 2027 roku. 

3.Opinia Komisji w sprawie pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka: 

a) pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Miast – Ogrodów w sprawie willi Turczynek; 

b) pismo Prezesa MPWiK dot. kanalizacji mieszkańców ulicy Owczarskiej w Milanówku; 

c) pismo Pana (…) dot. żądania wypłaty odszkodowania. 

4.Sprawy różne.  

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu  

na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym 

w gminie Grodzisk Mazowiecki. 
Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk przybliżył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki.  

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że projekt uchwały był już raz opiniowany. 

Został przez komisję odrzucony. Na skutek tego odrzucenia, które opierało się głównie na 

stwierdzeniu, że  



w czasie, gdy miasto szukało gruntu pod umiejscowienie urządzenia pomiarowego na kolektorze „C” 

wraz z dojazdem właściciel nieruchomości nie był chętny do współpracy. Właściciel nieruchomości 

skierował do RMM pismo, które zostało odczytane na sesji przez radnego Bialika. Uchwała dotyczy 

tego, żeby po drodze, która jest własnością Gminy Milanówek, na której służebności mają 

ustanowione 3 działki, dopuścić jeszcze dalszych uprawnionych do korzystania ze służebności. W 

stanie faktycznym jest droga, są działki i odrębni właściciele, którzy mogą po tych drogach jeździć. 

Prośba jest do radnych o wydanie zgody, aby jeden z właścicieli działki też mógł z tej drogi korzystać.  

Właściciel działki zobowiązał się, że da służebność na kolektorze „C”, który przebiega w granicach 

tej działki. Ten temat był już omawiany. 

Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie, czy gmina może przystąpić do sporządzenia planu 

zagospodarowania dla tego obszaru, którego dotyczy kolektor. Radny ma wrażenie, że wszyscy  

ci mieszkańcy począwszy od granicy z Gminą Grodzisk Maz. do ul. Grodziskiej mogą przyjść do UM 

i powiedzieć: „Szanowni państwo. Przez naszą działkę przebiega kolektor. Jak gmina nie zachowa się 

tak, jak byśmy tego oczekiwali, to w tym miejscu postawimy płot, zażądamy opłaty za przesył albo 

podejmiemy jakieś inne działania, żeby gmina zabrała ten kolektor z tego miejsca”. Ten temat musi 

być uregulowany całościowo. Nie w części, po kawałku dla każdej z działek, tylko dla całego obszaru. 

Dlaczego gmina nie reguluje tego całościowo? 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że rozważane jest uregulowanie tego 

całościowo, ale raczej przez wydanie decyzji inwestycji celu publicznego. Plan zagospodarowania 

powinien być zrobiony, ale jest bardzo dużo spraw otwartych jednocześnie a za mało pracowników, 

żeby  

to procedować. UM postara się przystąpić do tego w przyszłym roku. Pan Bąk uważa, że może być  

to zrobione tylko przez zewnętrzną firmę. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że jeżeli p. Bąk stwierdził, że trzeba tą sprawę zlecić na zewnątrz,  

to powinien projekt planu być wykonany przez taką firmę. Można by było uregulować kwestię 

przebiegu kolektora dla całego obszaru. Kolektor może wymagać napraw, remontów. Jego stan 

techniczny może być zły. Za chwilę może wymagać ingerencji w swoją strukturę, a gmina nie ma 

uregulowanej kwestii własności gruntu pod tym kolektorem. I to jest według Radnego poważny 

problem. Radny apeluje do Burmistrza, aby rozpocząć działania, które rozwiążą problem docelowo  

a nie na zasadzie łatania w jednym miejscu na jednej działce. 

Przewodniczący Komisji zauważył, że w uzasadnieniu jest napisane, że współwłaściciele tej 

nieruchomości wystąpili o ustalenie wzajemnych służebności przesyłu na rzecz gminy oraz przechodu, 

przejazdu  

i przeprowadzenia mediów przez działkę 267/37 na rzecz każdoczesnych właścicieli swoich 

nieruchomości stanowiących działki ew. 1,3,4. Działka 1 ma media od ul. Ludnej. Radny nie wie, czy 

tu nie ma jakiegoś błędu. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że tu zostały wpisane te działki, z których 

potencjalnie mogą korzystać. Może się np. pojawić przyłącze światłowodowe, które tam będzie 

wykonane. Ze strony gminy nie ma zobowiązania, żeby budować infrastrukturę. Z tych działek, które 

w tej enklawie mamy, czyli 2 i 5, tą służebność mają ustanowioną. Działki 1,3,4 które pochodzą  

z pierwotnego udziału tej nieruchomości nie mają ustanowionej służebności. Jeżeli damy korzystać  

z tej drogi, z której i tak korzystają, zostanie ustanowiona służebność na rzecz gminy na kolektorze” 

C”. 

Radny Jaromir Chojecki zauważył, że od drugiej strony jest działka 5 i 6/1, która jest ewidentnie 

wydzielona, jako droga. Właściciele mają dojazd do działki nr 4. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że ta droga jest bardzo wąska. Jest to podział  

z dawnych czasów, gdzie przepisy planistyczne były inne. Tam w stanie faktycznym na końcu drogi 

rosną duże dęby. 

Radny Jaromir Chojecki zauważył, że drzewa rosną na działce nr 5 a działka 5 i 6/1 mają w sumie  

7-8 m szerokości. 

Radna Janina Moława podziela zdanie PRM. Należy uporządkować cały obszar. Uporządkowanie 

obszaru jest możliwe przez zrobienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. UM już 

czynił przymiarki do jego sporządzenia pod nazwą „Zachód”. Radna nie rozumie, dlaczego ponownie 

jest przedstawiona uchwała, która była procedowania 26 września 2022 r. w czasie LXX Sesji Rady 



Miasta. Rada odmówiła wyrażenia zgody na odmówienie przedmiotowej służebności stosunkiem 

głosów 9-za, 4- przeciw, 2- nieobecni.  Nie jest to powód, żeby wrzucić jeszcze raz projekt uchwały  

do RMM, tylko, dlatego, że dwóch radnych wówczas nie było.  

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk uważa, że plan jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba jednak 

zauważyć,  

że plan dokonuje przeznaczenia gruntu. W ramach planu można wywłaszczać, czyli wypłacać 

odszkodowania.  

W tym wypadku, jeżeli gmina pozwoli jeździć po drodze, po której inni już jeżdżą, to w ramach tego 

samego aktu notarialnego nieodpłatnie dostaniemy tą służebność przesyłu. Za koszt aktu notarialnego 

gmina nabędzie służebność. Jeżeli plan zostanie uchwalony i będzie gmina wywłaszczać, to po kolei 

trzeba każdemu właścicielowi wypłacać. Ten plan musi się zadziać, kiedyś to zrobimy. Podjęcie tej 

uchwały nie rodzi negatywnego skutku dla gminy. Z tej drogi i tak inni korzystają. W tym rejonie 

dróg wewnętrznych nie ma. To jest jednorazowy przypadek. 

Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie w sprawie ew. zasiedzenia służebności przesyłu przez gminę. 

Czy było to badane. Od lat 80-tych gmina ten rurociąg eksploatuje w tym biegu. Czy miasto 

rozważało zasiedzenie służebności przesyłu? 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że była robiona przymiarka, gdzie prawnicy 

UM stwierdzili, że z uwagi na liczbę stron i nieuregulowane stany prawne działek, jest to zadanie 

kilkunastoletnie. Na tym się skończyło. Jeżeli znajdą się pieniądze na budowę kolektora w przyszłości, 

to w trybie tych przepisów zostanie coś takiego wybudowane, ewentualnie zostaną te odszkodowania 

przekazane do depozytu. Jak kolektor zacznie się sypać to trzeba będzie to zrobić. Niestety 

milanowska infrastruktura ma taką urodę, że jej czas świetności dobiega końca.   

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że kolektor jest kluczowy dla miasta, to najbardziej kluczowa  

z infrastruktur, które mamy. Jak gdzieś zabraknie wody to można dowieść ją beczkowozami. 

Natomiast jak ten rurociąg się zapadnie, zawali, coś się z nim wydarzy, to będziemy mieli katastrofę 

w skali bardzo podobnej do warszawskiej. Te ścieki staną w tym kolektorze i zaczną wybijać tam, 

gdzie jest niżej. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że UM ma tą świadomość. Ta uchwała w tym 

kierunku idzie, żeby to uregulować. Koszt gminy jest żaden. 

Radna Janina Moława zadała pytanie w sprawie nabycia przez gminę gruntu, który należał  

do Grodziska Maz. na usytuowanie tego kolektora.  RMM dodatkowo przydzielała środki na zakup 

działki, która będzie drogą dojazdową do kolektora. Po co gmina wydawała te środki? Trzeba było 

zaczekać. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk zapytał, na co trzeba było zaczekać. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że RMM została poinformowała, że właściciel tych działek,  

po których można było dojechać po stronie naszej gminy, zmienił zdanie, co do sprzedaży. Potem 

radna dowiedziała się, że to wcale nie był ten powód, tylko tam trzeba było uregulować stan prawny i 

spisać księgę wieczystą. Radna czuje się okłamana. W tej chwili, kiedy Milanówek kupił grunt po 

stronie gminy Grodzisk Maz., który umożliwia nam dojazd do kolektora „C”, to, po co nam ta druga 

droga? Może lepiej poczekać i uporządkować. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk wyjaśnił, że gmina tej drogi nie chce. Gmina chce w śladzie 

działki  

„4” ten grunt, który zajmuje kolektor „C” i mieć ustanowioną służebność przesyłu w zamian za to, 

żeby po tej drodze kupionej w Chrzanowie, właściciel działki mógł jeździć. Tam i tak trzy działki 

mają ustanowione prawo przejazdu. Jeżeli od strony Chrzanowa wybudują się jakieś domy, to 

mieszkańcy będą tam jeździli.  

Radna Janina Moława zapytała, czy dla siebie, czy dla właścicieli tych działek, które są przy drodze, 

gmina ustanowi służebność przejazdu, przechodu i przesyłu. Dla kogo to robimy?  

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk wyjaśnił, że gmina ma tam dojazd, ale nie mamy służebności 

na kolektorze „C” w granicach działki nr 4. Do drogi w Chrzanowie ma dostęp jedna działka nr 2 i 

dwie działki z Chrzanowa. Jak tam się wybudują szeregowce to będą tam jeździli i nic nie będziemy 

mieli do powiedzenia.  

Radna Janina Moława zapytała, jakie plany ma gmina? Nie ma przedstawionej strategii. Pan radny 

Napłoszek złożył nawet stosowną uchwałę do BMM. RMM nie doczekała się tej strategii, ponieważ 



człowiek, który miał się zająć strategią został zwolniony. Rada nic nie wie, co gmina planuje nad 

rzeką Rokitnicą. Tam są tereny zielone, które można by było przeznaczyć na strefę relaksu dla 

mieszkańców. Nikt nie rozmawia z RMM, studium nie ma, nie wiadomo, co UM planuje. Dlaczego 

ustanowiono właśnie tam drogę? Warto poczekać i zobaczyć, co UM planuje w studium. Radna 

chciałby poznać datę, kiedy studium będzie do wglądu. Można zacząć to, co planowano, czyli 

zrobienie planu „Zachód”. Radna nie wie, jakie są plany dla całego miasta, a przynajmniej tych 

działek,  

po których biegnie kolektor. Zarzeczna to też tereny, gdzie biegnie kolektor, a mają być budowane 

tam trzy bliźniaki. Koło drogi, która ma trzy metry i po której biegnie kolektor. Warunki zabudowy 

zostały wydane. SKO się wypowiedziało i te trzy bliźniaki tam powstaną, mimo że mieszkańcy 

bardzo oponowali. W piśmie, które napisali do RMM, że BMM na spotkaniu obiecał, że zrobi 

wszystko, żeby trzy budynki tam nie powstały.  

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk wyjaśnił, że wydawanie WZ nie jest uznaniowe, tylko zależy  

od sąsiedniego zagospodarowania. Jak są warunki brzegowe spełnione, czyli są podobne budynki  

w rejonie, to urząd jest tym związany. Nie można się powoływać na dostępność do drogi publicznej. 

Radna Janina Moława przypomniała o tym, że Komisja Rewizyjna nie została wpuszczona na 

kontrolę w Ref. PPiEM dotyczącą wydawania WZ. To zaniepokoiło radną. Radna będąc jeszcze 

przewodnicząca rady prosiła UM o apelację złożoną przez ZWIG z Grodziska Maz. do naszej sprawy 

dotyczącej studni na ul. Łąkowej i odpowiedź na apelację. Radca prawny, który już nie pracuje 

odpowiedział, że BMM nie zamierza niczego przed radą ukryć i to udostępni. Do tej pory radni nie 

dostali dokumentów. A przecież działka, na której była studnia, nie była własnością osoby prywatnej. 

To jest na terenie gminy. Jak to jest, że w Sądzie Rejonowym wygrywamy, potem ktoś składa 

apelację i RMM w ogóle nie ma wiedzy, co jest w apelacji, ani nie ma wiedzy jak odpowiedziano na 

apelację. Była burmistrz na swoim profilu napisała, że mamy dostać wysokie odszkodowanie w 

kwocie 8 mln zł. Raptem się okazuje, że nie ma odszkodowania, bo gmina sprawę przegrała. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk wyjaśnił, że odszkodowanie cały czas wisi, ale jest bardzo 

niepewne. 

Radna Janina Moława podkreśliła, że uchwała w ww. sprawie była już podejmowana. Istotna dla 

radnej byłaby rozmowa z organem wykonawczym, jakie są plany, co do tego terenu koło Rokitnicy. 

Zasadne jest uporządkowanie tego planem. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że została pominięta jedna kwestia w tym całym wydarzeniu. Ten 

grunt jest na terenie gminy Grodzisk Maz. tak naprawdę, formalnie, nie jest to droga. O drodze 

będziemy mówić, jeżeli gmina Grodzisk Maz. zrobi tam plan i ustanowi drogę. Nie można zapominać 

o tym, że ci pozostali mieszkańcy, którzy mieszkają wzdłuż tej drogi, tego gruntu, którego miasto 

używa, jako drogę i wytyczyło drogę wewnętrzną, inaczej orientowali swoje nieruchomości. Nigdy 

nie zakładali,  

że po drugiej stronie swoich nieruchomości będą mieli drogę z nie wiadomo, jaką ilością 

mieszkańców, z nie wiadomo, jakim ruchem. Radny postuluje o sporządzenia planu i uregulowanie tej 

kwestii w taki sposób, żeby te interesy wyważyć. Dla tych mieszkańców, którzy chcą tej służebności, 

poprawić dostęp do własnych nieruchomości. Mieszkańcy posiadający nieruchomości mogą nimi 

dysponować, jak chcą, trzeba ich prawo uszanować. Trzeba te interesy jednak ważyć do wszystkich 

stron, które tam mają swoje nieruchomości. Jedynym rozwiązaniem, które całościowo ureguluje tą 

kwestię, jest plan miejscowy. 

Radny Waldemar Parol popiera wypowiedź przedmówcy. Trzeba uporządkować sprawę terenu 

„Zachód”  

i okolice rzeki Rokitnicy. Radny uważa, że wniosek powinien wypłynąć z komisji w sprawie 

rozpoczęcia procedury planistycznej tego regionu. Można zlecić taką procedurę planistyczną firmie 

zewnętrznej. Trzeba zabezpieczyć kolektor na całej długości. Jeżeli tego gmina nie zrobi, to zamknie 

dostęp do kolektora. Jeżeli coś się z nim stanie to ta strona Milanówka zostanie skażona na 

nieokreślony czas. Procedura planistyczna  

zabezpieczy kolektor. 

Przewodniczący komisji podkreśliła, że inicjatywę uchwałodawczą mają radni. Można 

wnieść taki projekt uchwały i procedować. Natomiast komisja nie ma takiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 



 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki.  

Komisja w głosowaniu: 1-za, 2- przeciw, 1- nie głosuje, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały 

jw. 

 

 

Przewodniczący Jaromir Chojecki przeciw 

Radny Witold Mossakowski nie głosuje 

Radna Jolanta Nowakowska przeciw 

Radny Krzysztof Ołpiński za 

 

b) uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomników przyrody. 
Ref. Ochrony Środowiska p. Adam Kamiński przedstawił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia 

realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomników przyrody. 

W związku z realizacją planowanej sieci wodociągowej istnieje konieczność podjęcia uchwały 

dotyczącej odstępstwa od zapisów uchwały RMM Nr 221/XX/04 z dnia 23 listopada 2004 roku.  

Na podstawie art. 44, ust. 1 i 2 oraz art. 45, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody  

w zakresie wykonywania prac ziemnych w promieniu 15 metrów od pni drzew - pomników przyrody, 

dębu szypułkowego oznaczanego lp. 14 oraz gruszy polnej oznaczanej lp.13, rosnących przy  

ul. Grudowskiej, na terenie działki ew.1, obr. 07-02 w okresie niezbędnym do realizacji projektowanej 

wodnej sieci wodociągowej przy ul. Grudowskiej w Milanówku. Dokumentacja zawiera rozwiązania 

budowlane oraz dobór materiałów, które nie będą stanowiły zagrożenia dla istniejącego drzewostanu  

i nie wpłyną negatywnie na zachowanie układu urbanistycznego Milanówka. Dodatkowo 

projektowana sieć wodociągowa zostanie wykonana metodą przewiertu sterowanego, a więc metodą 

bez wykopową  

o ograniczonym wpływie na korzenie. Projektowana sieć nie może przebiegać z większym 

odstępstwem od pomników przyrody z uwagi na konieczność pozostawienia miejsca na planowaną 

sieć kanalizacyjną, która zostanie wykonana metodą wykopu otwartego, a więc metodą o większej 

ingerencji w system korzeni. W kontekście planowanych działań inwestycyjnych, lokalizacji sieci 

wodociągowej w miejscu proponowanym przez projektanta, zapewni maksymalną ochronę ww. 

pomników przyrody.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji 

celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomników przyrody. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- głos wstrzymujący, 1- nie głosuje pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały jw. 

Przewodniczący Jaromir Chojecki za 

Radny Witold Mossakowski nie głosuje 

Radna Jolanta Nowakowska głos wstrzymujący 

Radny Krzysztof Ołpiński za 

 

c) przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania. 
Prezes MPWiK Dariusz Kaczanowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania projektu 

zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek 

Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania. 

Procedura zostaje zaczęta od nowa. RMM podjęła już taką uchwałę zatwierdzającą regulamin, który 

był zaopiniowany przez Wody Polskie. Opinia była pozytywna. Prokuratura zgłosiła pewne uwagi, 

które dotyczą tego, że pojawiły się zapisy w regulaminie, które są identyczne z zapisami w ustawie. 



Prokuratura zwróciła uwagę na to, żeby nie powielać tych samych zapisów. Chodzi o to, żeby 

zachować merytorykę, natomiast nie powielać tych samych zapisów. Spółka zgodziła się z tymi 

uwagami. Stąd prośba o to, żeby ponownie uruchomić tą procedurę, która polega na tym, żeby radni 

wyrazili zgodę na przekazanie do Wód Polskich tego regulaminu, celem jego zaopiniowania. Po 

uzyskaniu opinii z Wód Polskich, żeby ponownie ten regulamin przyjąć. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania projektu 

zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek 

Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania. 

 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Przewodniczący Jaromir Chojecki za 

Radny Witold Mossakowski za 

Radna Jolanta Nowakowska za 

Radny Krzysztof Ołpiński za 

 

d) zmiany uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka. 

 

Radny Piotr Napłoszek zreferował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 215/XXVI/16 

Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka. 

Radny Piotr Napłoszek nawiązał do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka. Radny 

podkreślił, że jeżeli weźmie się pod uwagę lekturę Gminnego Programu Miasta Milanówka i zobaczy, 

które obszary zostały tym programem objęte oraz przeczyta, jakie negatywne zjawiska zostały 

zdiagnozowane na przedmiotowym obszarze i powiąże się te zjawiska z faktem umiejscowienia tam 

osiedla „Berliny” (obszar rewitalizacji „ul. Okrzei”), to należy dojść do wniosku, że rozszerzenie 

zabudowy wielorodzinnej w postaci bloków w tym właśnie obszarze, będzie tylko i wyłącznie 

powodowało, że obszar zdegradowany będzie tam się rozszerzał, a nie zmniejszał. Te negatywne 

zjawiska związane z obszarem zdegradowanym tam się pojawią.  

Z tego też powodu radny uważa, że obszar rewitalizacji „ul. Okrzei” w miejscu, gdzie BMM planuje 

budowę wielkiego osiedla bloków, że to działanie powinno być powstrzymane w ten sposób, aby 

zakazać wydawania tam warunków zabudowy przez okres czasu zgodny z ustawą, tak, aby 

doprowadzić tam do uchwalenia planu miejscowego, i żeby decyzja o zmianie przeznaczenia tego 

gruntu zapadła  

w sposób zdecydowany, świadomy i transparentny dla mieszkańców, a nie na biurku urzędnika, który 

podejmie decyzję o budowie 13 bloków z x ilością lokali mieszkalnych. To na zawsze wywraca 

strukturę miasta w tym miejscu. Problemy, które spowoduje, a o których BMM stara się nie mówić, 

zostaną sprzedane samorządowi wraz z lokalami. Gmina będzie musiała rozwiązywać kwestie szkół, 

dostępu do wody, dostępu do parkingów i innych takich kwestii, które próbuje się nam 

zaimplementować wraz z pomysłem budowy tam wielkiego osiedla bloków.  

Cel tego jest taki, aby na chwilę obecną zatrzymać wydawanie WZ w tym miejscu i przystąpić  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, tak, aby ta 

decyzja była możliwie transparentna, jeżeli chodzi o sposób zagospodarowania tego terenu. Procedura 

planowania przestrzennego daje dużo większe możliwości wpływu społecznego na kształt planu, 

aniżeli wydawanie warunków zabudowy. Stąd pomysł, aby na tym podobszarze rewitalizacji „ul. 

Okrzei”,  

na jego części wprowadzić taki zakaz, który ustawodawca przewidział. Zakaz wydawania warunków 

zabudowy występuje w przepisie wraz prawem pierwokupu. Gmina Milanówek wydając tą uchwałę  

o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka w 2016 roku, 

zdecydowała o prawie pierwokupu. Nie zdecydowała się na wprowadzenie ograniczenia wydawania 

warunków zabudowy.  



Z uwagi na to, że program rewitalizacji Gminy Milanówek nie został zrealizowany przez gminę  

w sposób wystarczający, istnieje teraz szansa, żeby przedłużyć czas trwania tego programu, a także 

wprowadzić ograniczenia, które Gminny Program Rewitalizacji umożliwia i doprowadzić do tego, 

aby na tym terenie powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Taka jest inicjatywa i intencja tej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr 215/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Przewodniczący Jaromir Chojecki za 

Radny Witold Mossakowski za 

Radna Jolanta Nowakowska za 

Radny Krzysztof Ołpiński przeciw 

 

e) przedłużenia obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 

2017–2023” do końca 2027 roku. 
Radny Piotr Napłoszek omówił projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017–2023” do końca 2027 roku. 

Radny Piotr Napłoszek badając możliwości, jakie daje Gminny Program Rewitalizacji Miasta 

Milanówka na etapie podatku od nieruchomości zwrócił uwagę, że jest taki przepis, który daje 

specjalną stawkę podatkową dla obszarów, które są objęte Gminnym Programem Rewitalizacji i na 

których sporządzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla takich obszarów ta 

stawka jest trzykrotnie wyższa niż maksymalna dla normalnych nieruchomości. Gminny Program 

Rewitalizacji ma na celu w tym miejscu wymuszenie de facto na właścicielach nieruchomości, którzy 

dysponują nieruchomościami z prawem do zabudowy do tego, żeby nie lokowali kapitału w takich 

nieruchomościach, tylko żeby zostały zagospodarowane na cele budowlane tak, jak przewiduje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To jest pozytywny wpływ GPR na oddziaływanie 

na mieszkańców, żeby zabudowywali swoje nieruchomości, gdyż lokowanie w centralnych punktach 

miasta kapitału w niezabudowane działki prowadzi do tego, że mamy w centrum miasta puste, 

niezabudowane działki zarośnięte chwastami, na których nic się nie dzieje. GPR motywuje wyższą 

skalą podatkową do tego, żeby takie działki zabudowywać. Spowoduje to pozytywny wpływ na 

wizerunek miasta. Radny Piotr Napłoszek uzyskał informacje z UMM, że GPR nie jest realizowany. 

Program został uchwalony, natomiast przez ostatnie lata tej kadencji nic się w związku z tym się nie 

wydarzyło. Ten program zakłada różne działania w różnych obszarach m.in. działania inwestycyjne 

miasta.  

Z wyjaśnień UM wynika, że program nie był realizowany, bo był COVID-19, wojna na Ukrainie. 

Pomysł jest taki, żeby ten program przedłużyć, gdyż te wskaźniki, które zostały przyjęte, nie zostały 

zrealizowane. Przedłużenie GPR dotyczy 4 lat, do roku 2027. Stąd taka inicjatywa uchwałodawcza. 

Radny Piotr Napłoszek złożył autopoprawkę do projektu uchwały. 

Radny zastosował podstawę prawną z art.18 ust.2 pkt.6. Mecenas Bugla słusznie zauważył, że może 

trafne by było użycie tej samej podstawy prawnej, której użyto do przyjmowania Gminnego Programu, 

czyli art.18 ust.2 pkt.15 u.s.g. w związku z art.14 ust.1 ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji. 

Zdaniem radnego oba rozwiązania są prawidłowe. 

Autopoprawka jest zgodna z opinią p. mecenasa w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedłużenia 

obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017–2023” do końca 

2027 roku z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw.  

Przewodniczący Jaromir Chojecki za 

Radny Witold Mossakowski za 

Radna Jolanta Nowakowska za 

Radny Krzysztof Ołpiński głos wstrzymujący 



 

Ad.3. 

Opinia Komisji w sprawie pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta 

Milanówka: 

a) pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Miast – Ogrodów w sprawie willi Turczynek. 
Przewodniczący Komisji zreferował treść pisma. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów prosi o wykonanie w tym roku podstawowych 

zabezpieczeń wokół zabytkowych willi Turczynek w Milanówku przed okresem późnojesiennym i 

zimowym. Rynny m.in. wymagają pilnych napraw lub wymiany całkowitej. Przez liczne zaniedbania 

niszczone są nie tylko elewacje, ale i zabytkowa stolarka i ornamenty drewniane na zewnątrz budynku. 

Stowarzyszenie prosi również o bezpieczne przewietrzenie budynku. SNRMO zdumiewa obecne 

podejście do spraw inwestycyjnych w mieście, gdzie nie zabezpiecza się zabytkowej tkanki miasta lub 

o nią nie dba,  

a wykonuje się nowe realizacje nieznajdujące pełnego uzasadnienia merytorycznego. Potrzeby  

w mieście są ogromne, ale niepokoi brak równowagi i bezpieczeństwa w zakresie planowania 

doraźnego i perspektywicznego.  

Przewodniczący Komisji zadał pytanie dotyczące obecnego stanu zabezpieczenia wilii na Turczynku. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że w przyszłym roku planuje się działania na 

Turczynku. Pan Bąk podkreślił, że nie można nawet ratunkowo tych rynien wymieniać, bo za chwile 

trzeba będzie wszystko zrywać. UM wystąpi o dofinansowanie z Polskiego Ładu, po jednym 

dofinansowaniu na willę. Może uda się uzyskać dofinansowanie i coś z tymi willami zrobić. Na 

obecną chwilę mamy tylko dokumenty tzn. ekspertyzę stanu zachowania budynków, model 3D 

budynków, ekspertyzę mykologiczną. 

Radna Jolanta Nowakowska przypomniała, że ekspertyzy miały być wysłane radnym. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że jeżeli nie było wysłane, to w najbliższym 

terminie zostanie dostarczone radnym. 

 

b) pismo Prezesa MPWiK dot. kanalizacji mieszkańców ulicy Owczarskiej w Milanówku. 
Prezes MPWiK Dariusz Kaczanowski omówił pismo dot. kanalizacji mieszkańców ulicy 

Owczarskiej w Milanówku. 

Mieszkańcy Milanówka z Ul. Owczarskiej chcą się przyłączyć do kanalizacji. MPWiK nie planuje 

tam budowania kanalizacji z przyczyn ekonomicznych. Jest możliwość zadośćuczynienia, wyjścia 

naprzeciw tym oczekiwaniom mieszkańców. Jest pomysł, aby wpiąć mieszkańców ul. Owczarskiej  

w kolektor, kanalizację, która należy do Brwinowa. Żeby to zrobić, to trzeba uruchomić procedurę, 

która polega na tym, żeby radni wyrazili zgodę na takie działanie. Po stronie gminy Brwinów 

obowiązuje ta sama procedura. Na podstawie tych zgód będzie podpisane stosowne porozumienie. 

Projekt porozumienia jest też dołączony do tego pisma. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że są dwie możliwości. Po pierwsze to porozumienie mogło być 

zawarte między dwoma przedsiębiorstwami, czyli MPWiK i BPWiK. Wtedy nie jest potrzebna 

uchwała RMM. Jeżeli MPWiK zdecydowało się na wersję porozumienia, które przegłosuje RMM, to 

wymagany jest projekt uchwały w tym zakresie. Porozumienie jest następstwem tej uchwały. Projekt 

porozumienia został złożony, jako załącznik do pisma, natomiast radny nie widział tam projektu 

uchwały. Radny  

w dalszym ciągu czeka, aż UM taki projekt uchwały przygotuje i złoży. Potem jest tak, że uchwałę się 

podejmuje a publikuje się de facto tylko porozumienie, które wisi w Dzienniku Urzędowym. Radny 

zapytał, z czego wynika, że nie ma tej uchwały? 

Prezes MPWiK Dariusz Kaczanowski podkreślił, że z tego, co wie, uchwała nie powstała. Panu 

Kaczanowskiemu wydaje się, że nie można ominąć obu rad gmin. Prawdopodobnie jest to związane  

z tym, że jesteśmy w aglomeracji. Stąd wynika to, że muszą być podjęte uchwały rady dwóch gmin. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, kiedy można się spodziewać projektu uchwały. Sprawa jest dość 

pilna. Radny rozmawiał z mieszkanką, która wyraża inicjatywę i chęć przyłączenia do kanalizacji. Z 

jej perspektywy sprawa jest pilna. 

Prezes MPWiK Dariusz Kaczanowski musi porozmawiać z p. Litewnickim na ten temat.  



Przewodniczący Komisji uważa, że będzie to opiniowane z projektem uchwały dotyczącym 

porozumienia. Radny rozumie, że jest to rozwiązanie systemowe i dotyczy wszystkich ulic, które mają 

styczność z Brwinowem i mają możliwość podłączenia. 

Prezes MPWiK Dariusz Kaczanowski potwierdził.  

Przewodniczący Komisji zapytał, czy takie porozumienie jest zawarte z Grodziskiem Maz.?  

Prezes MPWiK Dariusz Kaczanowski uważa, że takie porozumienie jest zawarte. 

 

c) pismo Pana (…) dot. żądania wypłaty odszkodowania. 
Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że UM otrzymał pismo, które jest analizowane. 

Jeżeli zarzuty okażą się właściwe, to nie będziemy się uchylać. Pan Bąk myśli, że mieszkaniec  

źle interpretuje zapisy tej ustawy. 

Przewodniczący Komisji rozumie, że żadnej opinii jeszcze nie ma. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk potwierdził. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że pismo trzeba potraktować poważnie z uwagi na to, że mieszkaniec 

korzysta ze wsparcia prawnego, co widać z treści pisma. Radny prosi o poważne podejście i oddanie 

tego do kancelarii, żeby tę sprawę dobrze przygotować.  

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk podkreślił, że zostanie to przygotowane. Pan Bąk uważa,  

że poprzednia uchwała też narazi gminę na potyczkę prawną. 

Przewodniczący Komisji zapylał, co z planem. Był termin składania wniosku. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk uważa, że ten plan powinien niedługo się znaleźć. Wszystkie 

wnioski burmistrz odrzucił. Zostaje w takiej formie, jak było pierwotnie przedstawione. 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że plan jest zrobiony dla jednej działki. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk potwierdził. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy takie ścieżki, że mieszkańcy o zgłoszonych uwagach zostają 

powiadomieni pisemnie, nie jest u nas praktykowane. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk zapyta kierownik referatu. Panu Bąkowi wydaje się, że nie. 

Uwagi publikuje się, jako załącznik do treści uchwały.  

 

Ad.4. 

Sprawy różne.  
Radny Piotr Napłoszek zapytał o umowę między OSP a Podkową Leśną i Miastem Milanówkiem. 

Zastępca Burmistrza p. Marcin Bąk poinformował, że projekt umowy został przekazany do Urzędu 

Podkowy Leśnej. Panu Bąkowi wydaje się, że nie przysłali swoich uwag.  

Radny Piotr Napłoszek zauważył, że mija rok od zmiany ustawy. Nasza OSP świadczy usługi na 

rzecz gminy sąsiedniej na nasz koszt. Podkowa Leśna powinna się do działalności OSP dokładać. 

Radny Piotr Napłoszek przypomniał, że p. Milczarek miała przysłać radnym sprawozdanie  

Rb-28s - sprawozdanie z wykonania budżetu na koniec listopada. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
 

 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

/-/    

Jaromir Chojecki 
 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


