
Podkowa Leśna,                                                                                                                      
ZS w PL, ul. Jana Pawła II 20 

                       

P R O T O K Ó Ł 

 

z posiedzenia  Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa 

i Ochrony Środowiska w dniu 01.04.2014 roku. 

 

Przewodnicz ący komisji Grzegorz Smoli ński  rozpoczął 44 posiedzenie Komisji 
Ładu, stwierdził kworum  i  przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Informacja Urzędu Miasta nt. stanu infrastruktury drogowej pod względem 

bezpieczeństwa uŜytkowników (m.in.: Ocena stanu technicznego i aktualności 

znaków drogowych. Informacja nt. realizacji remontów i napraw nawierzchni dróg). 

Informacja nt. stanu zdrowotnego przydroŜnych drzew. 

2. Informacja Urzędu Miasta nt. realizacji Programu Usuwania Azbestu w 2013 roku 

oraz o załoŜeniach na 2014. 

3. Ocena przez Urząd Miasta realizacji zapisów umowy o odbiór odpadów oraz 

informacja nt. stanu przygotowań do nowego przetargu. Informacja nt. weryfikacji 

deklaracji na odbiór odpadów od mieszkańców i od podmiotów gospodarczych. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Miasta 

a) ws. przyjęcia WPF na lata 2014-2025, 

b) ws. konsultacji projektu Statutu Miasta. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

6. Sprawy róŜne. 

7. Wolne wnioski 

 

Ad. 1) 

Katarzyna Kowalewska  , kierownik referatu gospodarki miejskiej w UM, zreferowała 
informacje dot. stanu infrastruktury drogowej, w której przekazała, Ŝe co roku urząd 
miasta przeprowadza przegląd dróg i obecnie jest w trakcie realizacji łatania 
wszystkich ulic. Jest ogłoszony przetarg na łatanie dróg tłuczniowych. W tym zakup 
znaków, luster, czyszczenie znaków, malowanie znaków. Znaki są kupowane wg 
standardu - odblaskowe. 



Następnie zreferowała informację dot. stanu zdrowia przydroŜnych drzew. 
Poinformowała, Ŝe co 2 tygodnie przychodzą specjaliści i cały czas odbywa się 
monitoring, rozpatrywanie wniosków i zgłoszeń. Miasto jest ubezpieczone od 
ewentualnych zniszczeń. 

Przewodnicz ący  Grzegorz Smoli ński  przekazał, Ŝe w jego opinii stan dróg jest 
róŜny w mieście, tak samo ich oznakowanie. Pokazał kilka zdjęć znaków i poprosił o 
interwencje. 

TakŜe radny  Maciej Foks  zgłosił, Ŝe sygnalizator przy szkole jest mocno 
przechylony. Poprosił o interwencję. Zgłosił teŜ znak przy ul. Jana Pawła II. 

Radna Maria Konopka  – Wichrowska pytała o kolejność łatanych dróg. 

Pani Katarzyna Kowalewska  odpowiedziała, Ŝe wszystko zaleŜy od kwot i 
przetargów. 

Radny Paweł Siedlecki  poinformował o powracającym problemie kurzących się ulic i 
zgłoszeniach od mieszkańców. Zgłosił wniosek o przeanalizowanie moŜliwości 
zastosowania emulsji przeciw kurzowi oraz podanie informacji jakie byłyby tego 
koszty. 

Pani Katarzyna Kowalewska  poinformowała Ŝe 7 lat temu emulsja była 
zastosowana na ul. Klonowej, gdzie została zrobiona podbudowa betonowa i bardzo 
się kurzyło. Stwierdziła, Ŝe koszt wyniósł 15 tys. zł i bardzo dobrze się to sprawdziło.  

Mieszkanka Mira Gessner  potwierdziła, Ŝe jest to waŜna sprawa i podała kilka 
przykładów ulic gdzie bardzo się kurzy. Zapytała równieŜ o kwotę ubezpieczenia 
miasta i podała przykłady złego stanu drzew. Stwierdziła, Ŝe naleŜy podejść do 
tematu systemowo, a nie tylko jeŜeli ktoś z mieszkańców coś zgłosi. 

Przewodnicz ący Grzegorz Smoli ński  stwierdził, Ŝe komisja juŜ w zeszłym roku 
prosiła o przegląd drzew i znaków. Prosił teŜ o wiosenny przegląd stanu drzew i 
podał kilka przykładów. 

Mieszkanka Katarzyna Tusi ńska  pytała czy tablica przy Jana Pawła II, przy 
Zabytku, jest uzgadniana  z Powiatem poniewaŜ zasłania widok kierowcom. 

Mieszkaniec Tomasz Janiszewski  stwierdził, Ŝe z Panem Kubickim 3 miesiące temu 
zgłaszał źle ustawione znaki przy ul Modrzewiowej, krzaki i złe chodniki. Stwierdził, 
Ŝe to skandal, Ŝe nie są naprawiane i usuwane takie rzeczy. Powiedział, Ŝe trzeba 
uŜyć dobrych materiałów, w jaki sposób to zabezpieczyć Ŝeby nie powstawały dziury. 

Komisja przegłosowała wniosek radnego Pawła Siedleckiego – 4 za. 

Wniosek do Burmistrz Miasta – w załączeniu. 



Mieszkaniec Zbigniew Habierski  poruszył temat dróg i konieczności naprawy ul. 
Storczyków, przetargu na 11,5 km dróg tłuczniowych i nadzoru nad ilością 
zuŜywanego materiału. 

Mieszkanka ul. Iwaszkiewicza zaprotestowała przeciwko postojom parkingowym oraz 
podjęła temat niebezpiecznej ul. Świerkowej. 

Mieszkanka Ewa Domaradzka   stwierdziła, Ŝe problemy z parkingami wynikają z 
tego, Ŝe nie ma koncepcji ruchu i parkingów dla całego miasta. Stwierdziła, Ŝe naleŜy 
opracować koncepcję uspokojenia ruchu. Podjęła teŜ problem braku Parkingu P&R, 
który rozwiązałby problem parkingowy w centrum miasta. 

Ad.2) 

Pracownik referatu gospodarki miejskie w  Urzędzie Miasta,Jacek Jakóbik  przekazał 
informację dot. usuwania azbestu. Stwierdził, Ŝe jeŜeli uda się utrzymać tendencję 
usuwania azbestu, do 2032 roku całe zasoby tego materiału zostaną z miasta 
usunięte. Środki na ten cel są zagwarantowane w budŜecie. Prowadzony jest wykaz 
budynków z azbestem, ale dochodzą nowe zgłoszenia nie ujęte na liście (posiadanie 
azbestu było nieujawnione).  

Ad.3) 

Pan Jacek Jakóbik  przedstawił ocenę zapisów umowy o odbiór odpadów i 
informację o etapie przygotowań do nowego przetargu. Przedstawił kilka wniosków 
dla kolejnego przetargu – waŜne jest aby była pełna moŜliwość weryfikacji skąd 
pochodzi konkretny worek (kod kreskowy). Wprowadzenie GPS dla śledzenia trasy 
pojazdów odbierających odpady. Punkt gromadzenia odpadów – zastanawiają się jak 
rozwiązać brak takiego punktu. Rozpoczęły się rozmowy z sąsiednimi gminami, Ŝeby 
udostępniły swoje punkty na podstawie porozumienia. Są plany porozumienia z 
Milanówkiem (na granicy z Turczynkiem). Poinformował równieŜ, Ŝe większe rozbicie 
stawek za selektywne i nieselektywne zbieranie odpadów względem pierwotnego 
planu, a takŜe brak wpływów opłat od części mieszkańców spowodowało, Ŝe analiza 
finansowa nie wychodzi tak korzystnie jak przewidywano. 

Mieszkaniec Tomasz Janiszewski  stwierdził, Ŝe system odbioru odpadów działa 
wadliwie i worki odbierane są zbyt rzadko.  

Mieszkaniec Filip Osmólski   zaproponował, aby w specyfikacji technicznej ująć 
punkt odbioru i przy przetargu zobowiązać firmę odbierającą do posiadania takiego 
punktu odbioru, zamiast tego, Ŝeby urząd miasta szukał lokalizacji dla takiego 
punktu. 

Mieszkanka Katarzyna Tusi ńska  przekazała, Ŝe płacimy w naszej gminie najdroŜej i 
mamy nieekonomiczne rozwiązania – np. 5 worków (w innych gminach 2-3 worki). 
Wskazała teŜ, Ŝe wszystkie śmieci wrzucane są razem z liśćmi do jednego 



samochodu i wywoŜone na jedno wysypisko śmieci, dlatego płacimy za liście jak za 
śmieci. 

Rozgorzała dyskusja na temat zasad odbioru odpadków. 

Radny Paweł Siedlecki  zaproponował aby po ustaleniu szczegółów załoŜeń do 
przetargu poświęcić posiedzenie Komisji na dyskusję na temat odpadów i analizę 
proponowanych zapisów do przetargu. 

Ad.4) 

a) WPF – rozgorzała dyskusja nad wyliczeniami dla WPF.  
 3 za, jeden wstrzymał się 

b) Statut miasta – rozgorzała dyskusja dot. zapisów projektu uchwały w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji. Radny Maciej Foks  przekazał poprawki 
naniesione na Komisji Kultury. Następnie komisja dyskutowała nad 
poszczególnymi punktami projektu uchwały oraz zgłaszała swoje poprawki.  
Po poprawkach radni głosowali 3 za , 1 wstrzymujący. 

Projekt uchwały z poprawkami i zmianami przyjętymi przez komisję ładu oraz 
wyjaśnienia dl a Rady Miasta – w załączeniu. 

 

Ad.5)  Komisja przyjmowała protokół z ostatniego posiedzenia -  4 za. 

Ad.6)  

1. 3 wnioski radnej Agnieszki Świderskiej  – 4 za 
2. Wiadomość e-mail mieszkanki – Komisja poprosiła o stanowisko burmistrza 

miasta – 4 za 

Wnioski do Burmistrz Miasta jak w punkcie 1 i 2 – w załączeniu. 

Ad.7) 

Mieszkaniec Filip Osmólski  poprosił o rozwaŜenie aby przejazd przez przejazd w 
Podkowie Leśnej Głównej był kategorii A (zarządzany przez człowieka) a nie 
kategorii B (mechaniczny). Komisja wystosowała pytanie, w jaki sposób WKD 
wyobraŜa sobie przepustowość przejazdów kolejowych przez Podkowę Leśną w 
godzinach szczytu, w nawiązaniu do zamierzeń wprowadzenia zapór kategorii B. – 4 
za. 

Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 

Protokołował: Paweł Siedlecki 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

  

 

      

 


