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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. 
         03.04.2014 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 01.04.2014 roku Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska upowaŜniła mnie do przekazania przed przyjęciem protokołu 
następujących wniosków: 
 

1. Mając na uwadze nasilające się skargi mieszkańców na uciąŜliwe kurzenie na ulicach 
o nawierzchniach tłuczniowych, Komisja wnioskuje, aby UM przeanalizował i 
przedstawił moŜliwości przeciwdziałania temu zjawisku. Wniosek  przyjęty 
jednogłośnie, 4 za. 
W dyskusji podniesiono moŜliwość zastosowania emulsji przeciwdziałającej kurzeniu 
i pyleniu nawierzchni tłuczniowych. 
 

2. Komisja wnioskuje jednogłośnie, 4 za, o: 
� usunięcie krzewów, drzew samosiejek i innych  na nieruchomości przy ulicy  

Al. Lipowa /Jana Pawła II; 
� oczyszczenie chodnika na Al. Lipowej,  pomiędzy sklepem „Społem” a Szkołą 

Podstawową nr 2  im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 
� zabezpieczenie  pasa zieleni naprzeciwko cukierni, przy  ul. Jana Pawła II, stale 

rozjeŜdŜanego przez samochód dostawczy. 
 
 
 



 
3. W nawiązaniu do  planów WKD budowy zapór kategorii B na przejazdach w 

Podkowie Leśnej Komisja zwraca się do Burmistrz Miasta o ustalenie, w jaki sposób 
WKD wyobraŜa sobie przepustowość ruchu kołowego przez miasto. Wniosek przyjęty 
jednogłośnie, 4 za. 
W dyskusji mieszkańcy zwrócili uwagę, Ŝe zapory kat. B działają automatycznie i 
mogą zablokować ruch kołowy na przejeździe przez miasto przy stacji Podkowa 
Leśna Główna (częstotliwość kursowania kolejki w godzinach szczytu; opuszczenie 
zapór w czasie postoju pociągu na stacji lub na bocznicy).  
 

4. Komisja zdecydowała jednogłośnie,  4 za, przesłać do Burmistrz Miasta zapytania i 
wniosek mieszkanki w sprawie chodnika na ul. Parkowej, wnosząc o zajęcie 
stanowiska i przekazanie go do Komisji. 

 
e-mail mieszkanki 31.03.2014r. 
W związku z tematem posiedzenia komisji w dniu 1.04.14 "stan infrastruktury drogowej, 
względy bezpieczeństwa" proszę o przedstawienie problemu chodnika na ulicy Parkowej. 
Jednostronny chodnik na ulicy Parkowej prowadzący od głównej ulicy Jana Pawła i Szkoły 
do stacji Podkowa Leśna Zachodnia od wielu lat jest w stanie tragicznie niebezpiecznym - 
połamane, wystające płyty chodnikowe, w okolicy stacji ledwie widoczne, zasypane ziemią 
i zarośnięte trawą. Tak wygląda przejście dla pieszych na jednej z ładniejszych spacerowych 
ulic podkowiańskich  graniczącej z parkiem. 
Jak długo jeszcze będzie trwać taki stan rzeczy? 
Czy władze miasta zwracały sie do Starostwa przedstawiając tragiczny stan tego chodnika? 
Czy władze miasta zastanawiały się nad przejęciem tej ulicy zgodnie z wcześniejszymi 
sugestiami Starostwa i wykonaniem naprawy we własnym zakresie? 
Ten chodnik wymaga natychmiastowej naprawy - kto ma ją wykonać? 
PrzybliŜony koszt naprawy 1 m² chodnika z płyt betonowych nie przekroczy 100 pln za m², 
całość za ok. 40 tys.  pln.  
UwaŜam, ze czas najwyŜszy  podjąć decyzję o remoncie. 
Z powaŜaniem, 
Ewa Habierska 
 
Ponadto informuję, Ŝe na posiedzeniu w dniu 01.04.2014 roku Komisja opiniowała projekty 
uchwał na XL Sesję Rady Miasta. 
 

1. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie WPF na lata  
2014-2025,  3 za, 1 wstrzymanie. 

2. Komisja przyjęła poprawki do projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu 
Statutu Miasta,  3 za, 1 wstrzymanie. 
W dniu wczorajszym projekt uchwały ze zmianami oraz pismem wyjaśniającym został 
Przesłany do Pani Przewodniczącej Rady Miasta drogą elektroniczną. 

 
      Z powaŜaniem 
 
  Grzegorz Smoliński 
Przewodniczący komisji 

 
 
 


