
 
             PROTOKÓŁ 
      z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa  
                i Ochrony Środowiska w dniu 4 marca 2014 roku 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół 
Samorządowych. Przewodniczący Grzegorz Smoliński przywitał gości oraz licznie 
przybyłych mieszkańców. Stwierdził kworum  – lista obecności w załączeniu. 
 
Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia: 

1. Informacja kierownika posterunku policji o stanie bezpieczeństwa w mieście. 
2. Informacja koordynatora Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) 

o działaniach w 2013 i 2014 roku. 
3. Informacja UM nt. projektu Planu urządzania lasu na działkach miejskich. 
4. Przyjecie protokołu z posiedzenia w dniu 21.01.2014r. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Wolne wnioski. 

 
Ad.1) 
Kierownik komisariatu policji w Podkowie Leśnej, asp. szt. Bartosz Zając, przedstawił  
pokrótce sprawozdanie z działań policji w 2013 roku. Poinformował, Ŝe trudno jest porównać 
wyniki pracy posterunku (4 funkcjonariuszy i kierownik) ze sprawozdaniem za 2012 rok ze 
względu na zmianę struktury organizacyjnej jednostki, która wówczas była komisariatem (15 
funkcjonariuszy i komendant). 
 
Bartosz Zając poinformował o bieŜącej pracy posterunku: 

� w lutym zatrzymanych zostało 6 osób – z czego 4 to mieszkańcy Podkowy, będących 
w posiadaniu środków odurzających.  Odpowiadając na pytania radnych Marii 
Konopki – Wichrowskiej i Macieja Foksa  kierownik posterunku wyjaśnił, Ŝe 
zatrzymani w ścisłym centrum miasta w pobliŜu stacji WKD Podkowa Główna to 
młodzi ludzie w wieku 19 do 25 lat, którzy byli w posiadaniu marihuany. Część z nich 
kierowała pojazdami. Za kaŜdym razem policji udało się dokonać zatrzymania przy 
wykorzystaniu nieoznakowanego samochodu operacyjnego. Policja nie miała Ŝadnych 
sygnałów, Ŝadnych zgłoszeń czy zatrzymań ani na terenie szkoły samorządowej, ani w 
bezpośrednim jej sąsiedztwie na ulicach Bluszczowej, Jana Pawła i Parkowej; 

� w lutym  policjanci zatrzymali 6 osób z powodu włamania lub usiłowania włamania 
na terenie Podkowy Głównej. Większość zatrzymanych włamywaczy to mieszkańcy 
Podkowy. Włamania lub ich próby miały miejsce przede wszystkim w ciągu dnia w 
godzinach popołudniowych. Kierownik posterunku poinformował, Ŝe dzięki środkom, 
które na 2014 przyznała Rada Miasta na finansowanie dyŜurów ponadnormatywnych,  
łącznie 25 tysięcy złotych, policjanci mogą prowadzić działania prewencyjne i słuŜbę 
patrolującą takŜe po godzinie 16 i w godzinach nocnych; pieniądze te skończą się w 
październiku. 

 
Asp. szt. Bartosz Zając poinformował, Ŝe w pracy dzielnicowych nacisk jest kładziony na 
ich obecność w terenie (6 godzin patrolu w ramach prowadzenia prewencji i obchodu). 
Podkreślił, Ŝe system monitoringu wizyjnego w newralgicznych punktach miasta oraz na 
wjazdach byłby bardzo pomocny w pracy posterunku.  Przewodniczący Grzegorz 



Smoliński  przypomniał, Ŝe komisja ładu podjęta w ubiegłym roku inicjatywę 
uchwałodawczą w sprawie rozpoczęcia prac przygotowawczych, rozpoznania kosztów i 
uwarunkowań technicznych do wprowadzenia monitoringu wizyjnego w mieście. Rada 
Miasta tej inicjatywy nie poparła. 
 
Odbyła się dyskusja na temat picia alkoholu w miejscach publicznych oraz obecności osób 
pod wpływem alkoholu na skwerach, w parkach, na pustych, zalesionych działkach oraz 
przed sklepami. Bartosz Zając  poinformował, Ŝe miejsca te są regularnie kontrolowane – 
policja karze mandatami, występuje z wnioskami do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (GKRPA), kieruje wnioski do sądu.  Obecna na posiedzeniu 
komisji Małgorzata Niewiadomska, pełnomocnik Burmistrz Miasta do spraw 
rozwiązywania problemów alkoholowych, podkreśliła bezsilność Gminnej Komisji i policji: 
zatrzymywanie, karanie, odwoŜenie do izby wytrzeźwień, wnioski do sądu i orzeczenia o 
skierowaniu na leczenie odwykowe nie przynoszą skutku. 
 
Małgorzata Niewiadomska powiedziała, Ŝe GKRPA kontroluje co roku kaŜdy sklep, 
posiadający koncesję na sprzedaŜ alkoholu. Kierownik posterunku policji poinformował, Ŝe w 
ostatnim czasie nie było Ŝadnych zgłoszeń o sprzedaŜy alkoholu nieletnim. 
 
Odpowiadając  na pytania przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego i  radnego Macieja 
Foksa,  Bartosz Zając poinformował, Ŝe Wydział Drogowy Komendy Powiatowej Policji 
prowadzi w Podkowie regularnie działania prewencyjne, kontrolując prędkość pojazdów,  
pozwolenia  cięŜarówek wielotonaŜowych oraz podejmuje działania w związku z 
wykroczeniami parkowania . 
 
Mieszkanka Mira Gessner pytała, czy policja otrzymała w ostatnim czasie zgłoszenia od 
mieszkańców w sprawie bardzo głośnego sygnału kolejki WKD.  Bartosz Zając potwierdził, 
Ŝe z tego powodu wpłynęło zgłoszenie popełnienia wykroczenia przez maszynistę. Zostały 
przeprowadzone czynności sprawdzające. Policja skierowała zapytanie do WKD i uzyskała 
odpowiedź, uzasadniającą uŜywanie sygnału względami bezpieczeństwa i odrębnymi 
przepisami. Dział techniczny WKD ma przeprowadzić badania i sprawdzić moŜliwości, czy 
sygnał ten mógłby być słabszy. Radny Jarosław Kubicki stwierdził, Ŝe sygnał nowych 
składów kolejki jest przeraźliwy i trzeba coś z tym zrobić. Radny Paweł Siedlecki zauwaŜył , 
ze względów bezpieczeństwa na przejazdach w granicach miasta jest uŜywany  tzw. ‘sygnał 
baczność’ . Radny Siedlecki wskazał, Ŝe istnieją normy głośności uŜycia tego sygnału i 
naleŜałoby sprawdzić, czy stosowane przez kolejkę sygnalizatory dźwiękowe są zgodne z 
normami kolejowymi. Radny Kubicki zaproponował, aby nie godzić się na obecną głośność 
sygnału, nawet jeŜeli jest on zgodny z normami.  Mieszkańcy zgłosili, aby zastanowić się nad 
przeniesieniem przystanku na stacji Podkowa Główna oraz nad wprowadzeniem sygnalizacji 
świetlnej.  
 
Radna Agnieszka Świderska wniosła, aby skierować wniosek do p. Burmistrz o wystąpienie 
do WKD o zmianę sygnalizacji dźwiękowej pociągów kolejki. Komisja przyjęła wniosek  
(w załączeniu) 4 za, 2 wstrzymujące. 
 
Przewodniczący Grzegorz Smoliński podziękował kierownikowi posterunku policji za 
przybycie na posiedzenie komisji. Wyraził w imieniu komisji takŜe podziękowanie za pracę 
funkcjonariuszy: „jesteśmy zadowoleni, bardzo doceniamy”. 
 
 



 
Ad.2) 
Koordynator GZZK, Janusz Wojtyś poruszył następujące kwestie zarządzania kryzysowego: 

� stan techniczny rowów i poziom wody są regularnie monitorowane; w kwietniu, po 
uprawomocnieniu się decyzji, podjęta zostanie przebudowa przepustu na ul. Irysowej 

� z powodu wichur i nawałnic na jesieni w sprawie zagraŜających drzew interweniowała 
OSP z Milanówka; środki przewidziane w budŜecie miasta na dotację dla OSP 
Milanówek na zakup umundurowania zostały przekazane; 

� w sprawie zagroŜenia ze strony dzików, wchodzących do miasta z Lasu 
Młochowskiego, GZZK jest w stałym kontakcie z kołem łowieckim „Przyszłość”; 
odłowienie 1 dzika to koszt około tysiąca złotych (od 15.01.do15.08. – okres 
ochronny); na Dębaku ustawione zostały 2 paśniki; 

� odbyły się ćwiczenia gminne z zakresu zarządzania kryzysowego; 
� w Lesie Młochowskim prowadzona jest nadal przez Nadleśnictwo Chojnów akcja 

poszukiwania niewypałów.; 
� w ostatnim czasie podejmowane były interwencje ws . wycinki powalonych drzew 

(orkan Ksawery), spadku ciśnienia w sieci wodociągowej oraz usunięcia plamy 
olejowej na ul. Akacjowej. 

Mieszkaniec Tomasz Janiszewski zwrócił uwagę na konieczność posiadania aktualnej 
instrukcji i prowadzenia ćwiczeń w zakresie ewakuacji szkoły („ewakuacja ćwiczebna”). 
 
Przewodniczący Grzegorz Smoliński podziękował koordynatorowi GZZK za informację i 
dobrą współpracę z komisją. 
 
Ad.3) 
Katarzyna Kowalewska, kierownik referatu gospodarki miejskiej w UM, przedstawiła 
załoŜenia projektu Planu urządzania lasu na działkach miejskich. Projekt jest wyłoŜony do 
wiadomości publicznej do 23.03.2014r., uwzględnia wszystkie działki , będące własnością 
gminną, na których rosną drzewa. Zostanie zatwierdzony przez Starostę Grodziskiego i będzie 
obowiązywał przez 10 lat i będzie podstawą do wycinki i pielęgnacji drzew oraz nowych 
nasadzeń.  
Odpowiadając na pytanie radnej Marii Konopki – Wichrowskiej, Katarzyna Kow alewska 
wskazała, Ŝe drewno pozyskiwane po wycince drzew na działkach miejskich jest 
protokolarnie inwentaryzowane i przekazywane do OPS. Są z niego takŜe robione deski na 
„płotki i meble” . 
W sprawie drzew:  
Radna Agnieszka Świderska wniosła o oczyszczenie działki przy ul. JanaPawła II, 
naprzeciwko „Społem”.  Mieszkanka Ewa Domaradzka zwróciła uwagę na konieczność 
zabezpieczenia lub wycinki pozostałości po dębie na ul. Jaworowej. Mieszkanka  Mira 
Gessner wniosła o usunięcie kilku powalonych drzew na działce na rogu ul. Kwiatowej i 
Czeremchowej. 
 
Ad.4) 
Protokół z posiedzenia w dniu 21.01.2014 r. przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.5) 
Komisja rozpatrywała pismo mieszkańców z ul. Słowiczej i Błońskiej, protestujących 
przeciwko budowie P&R. W imieniu LOP ElŜbieta Gliszczyńska wniosła, Ŝe parking ma 
być usytuowany tuŜ przy posesjach, które stracą na wartości, takŜe pogorszą się warunki 
bytowe skarŜących mieszkańców. Zapowiedziała determinację w zwalczaniu P&R w tym 



miejscu. Przewodniczący Grzegorz Smoliński zauwaŜył,  Ŝe działka, na której ma być 
prowadzona inwestycja , nie jest własnością miasta.  
Mieszkanka Katarzyna Tusińska wniosła, Ŝe rozumie niepokój mieszkańców, ale teren ten 
naleŜy do strefy uciąŜliwości kolejowej i mieszkańcy mieli tego świadomość, kupując działki. 
Mieszkanka stwierdziła, Ŝe w kwestii parkowania uporządkowania wymaga całe centrum 
miasta i wymieniła ul. Miejską, Akacjową, Lotniczą, Główną i Iwaszkiewicza. 
 
W sprawie problemu parkowania w mieście: 
Przedstawiciel LOP Roman Zdunek zauwaŜył, Ŝe nie moŜe odbywać się to kosztem drzew i 
przypomniał, Ŝe pod P&R ma być wyciętych 47 drzew. Radny Jarosław Kubicki 
powiedział, Ŝe budowa P&R nie rozwiąŜe problemu parkowania w mieście. Zdaniem radnego 
Podkowa przekształca się w miasto-parking i nie naleŜy godzić się, aby samochody 
parkowały w centrum miasta bez przerwy przez cały dzień. Radna Agnieszka Świderska 
potwierdziła, Ŝe jest za budową P&R. Radny Bogusław Jestadt podkreślił, Ŝe w centrum 
miasta nie ma parkingu, a jest potrzebny. Podniósł, Ŝe parking moŜna by zbudować takŜe na 
ul. Głównej. Radny Maciej Foks stwierdził, Ŝe P&R nie rozwiąŜe problemu parkowania w 
Podkowie. Mieszkanka Katarzyna Tusińska stwierdziła, Ŝe w sprawie przebudowy            
ul. Iwaszkiewicza, gdzie przewidziane są miejsca postojowe, Burmistrz Miasta przeprowadza 
konsultacje tylko z mieszkańcami tej ulicy. Zdaniem mieszkanki to nie są Ŝadne konsultacje, 
bo miasto jest wspólne i o rozwiązaniach drogowych na ul. Iwaszkiewicza powinni 
decydować wspólnie wszyscy, a nie tylko mieszkańcy tej ulicy. 
 
Radna Agnieszka Świderska wniosła o sformułowanie odpowiedzi na pismo mieszkańców, 
skierowane jako „skarga na budowę parkingu P&R”. Komisja ustaliła treść wniosku w tej 
sprawie i zobowiązała przewodniczącego do przekazania go do Burmistrz Miasta poprzez 
Przewodniczącą Rady Miasta. Wniosek został przyjęty 4 za, 1 wstrzymanie (wniosek w 
załączeniu do protokołu). 
 
Ad.6) 
W imieniu LOP ElŜbieta Gliszczyńska pytała, jak został rozpatrzony jej wniosek, zgłoszony 
do komisji na poprzednim posiedzeniu w sprawie utworzenia w Podkowie uŜytków 
ekologicznych. Radna Agnieszka Swiderska, jako protokolantka tego posiedzenia, 
zaprzeczyła, Ŝe wniosek taki został postawiony. Poinformowała, Ŝe członkowie komisji i  
p. Gliszczyńska uzgodnili przeprowadzenie w późniejszym terminie wizji lokalnej w 
miejscach, które jako uŜytki takie wchodziłyby w rachubę.  
Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, Ŝe p. Gliszczyńska miała zapoznać 
radnych z uwarunkowaniami prawnymi i Ŝe przesłanie mu na maila wykazu ustaw nie 
załatwia sprawy. Poinformował takŜe, Ŝe komisja ma plan pracy i sprawę ewentualnego 
ustanowienia uŜytków ekologicznych będzie rozpatrywać w późniejszym terminie. 
Przewodniczący Smoliński powiedział, Ŝe odbiera to jako próbę nacisku i wymuszenia 
decyzji.  

Na wniosek radnej Agnieszki Świderskiej, ElŜbieta Gliszczyńska sformułowała wniosek: 
„o utworzenie na terenie miasta Podkowa Leśna uŜytków ekologicznych wszędzie tam, gdzie 
to jest prawnie moŜliwe oraz gdzie istnieje zagroŜenie, Ŝe istniejący stan przyrody zostanie 
zniszczony”.  Przewodniczący Smoliński zarządził głosowanie i poinformował, Ŝe jeŜeli 
wniosek nie przejdzie, to nie prześle go do Burmistrz Miasta. Sprzeciw zgłosił przedstawiciel 
LOP Roman Zdunek, zarzucając radnym, Ŝe są „niedoinformowani”. Radny Jarosław 
Kubicki zauwaŜył, Ŝe jeśli wnoszący nie przekona radnych i wniosek przepadnie, to komisja 
nie ma obowiązku się nim dalej zajmować. ElŜbieta Gliszczyńska sugerowała, Ŝe wniosek 



moŜe przepaść, bo ona „naleŜy do niewłaściwego stronnictwa”. Radna Maria Konopka – 
Wichrowska zaprotestowała i przypomniała, Ŝe komisja proponowała przeprowadzenie wizji 
lokalnej. 

Wniosek został odrzucony 1 za, 3 przeciw. Przewodniczący Grzegorz Smoliński 
poinformował, Ŝe temat uŜytków ekologicznych będzie podjęty przez komisję na jednym z 
kolejnych posiedzeń. 

Wobec braku innych wniosków przewodniczący zakończył posiedzenie. 

 

Podkowa Leśna, 04.03.2014 roku 
Protokołował:  Grzegorz Smoliński 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________________ 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA  
I  OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Ul .  Ak ac jowa 3 9/41,  05 -807 Podk owa Leśna  
e -ma i l :  g rz egorz. smol insk i@podkowalesna .p l  

 
drogą elektroniczną       Podkowa Leśna. 
         12.03.2014 roku 
 
 
       BURMISTRZ  MIASTA 
       Podkowa Leśna 
       Małgorzata Stępień – Przygoda 
 
       poprzez: 
 
       PRZEWODNICZĄCĄ 
       Rady Miasta Podkowa Leśna 
       Alinę Stencką 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca, 
Szanowna Pani Burmistrz, 
 
na posiedzeniu w dniu 04.03.2014 roku Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska upowaŜniła mnie do przekazania przed przyjęciem protokołu wniosku  
i stanowiska. 
 

1. Mając na uwadze liczne skargi mieszkańców,  Komisja wnioskuje do pani 
Burmistrz o wystąpienie do Zarządu WKD o podjęcie działań w celu zmniejszenia 
uciąŜliwości sygnalizacji dźwiękowej pociągów kolejki w granicach miasta. 
Komisja widzi konieczność zmniejszenia decybeli i rodzaju dźwięku sygnalizacji 
nawet wtedy, gdy jest ona zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 
Mieszkańcy podnieśli równieŜ kwestię  przeniesienia przystanku na stacji 
Podkowa Leśna Główna oraz wprowadzenia zsynchronizowanej sygnalizacji 
świetlnej. 
 

2. Odnosząc się do pisma: Skarga mieszkańców ul. Słowiczej i Błońskiej z dnia 
25.11.2013 roku (data wpływu do Komisji 25.02.2014 roku) na budowę 
planowanego parkingu P & R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna, Komisja 
zauwaŜa: 
� Komisja nie podwaŜa decyzji Rady Miasta V kadencji o wyraŜeniu zgody na 

budowę parkingu oraz postanowień porozumienia z WKD w tym zakresie; 
� teren pod inwestycję nie znajduje się we władaniu miasta – Komisja nie widzi 

moŜliwości ingerowania w inwestycję prowadzoną przez WKD; inwestor 
posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, nadal brakuje decyzji 
konserwatorskiej na wycinkę drzew pod inwestycję; 

� na przygotowanie inwestycji od strony projektowej zostały wydane środki 
budŜetowe miasta. 



Komisja ma świadomość wszelkich uciąŜliwości, opisanych przez mieszkańców  
w w/w piśmie,  jednakŜe wskazuje, Ŝe teren ten naleŜy do strefy uciąŜliwości 
kolejowej od początku powstania linii EKD/WKD.  
 
Komisja widzi potrzebę, aby władze miasta dołoŜyły wszelkich starań, aby teren 
ten po zakończeniu ewentualnej inwestycji został zalesiony i był przyjazny dla 
otoczenia. 
 

 Przekazując powyŜsze, przepraszam za opóźnienie. 
 
 
Z powaŜaniem 
 
Grzegorz Smoliński 
Przewodniczący Komisji 
 
      
 
 


