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__________________________________________________________________________________ 

     
  Podkowa Leśna, Pałacyk-Kasyno ul. Lilpopa 18                                                                                   

 
                       
 
 

PPP RRR OOO TTT OOO KKK ÓÓÓ ŁŁŁ    
 

z posiedzenia w dniu 27.06.2011 roku. 
 
  
 
W dniu 27.06.2011 roku o godzinie 18.00 rozpoczęło się posiedzenie KŁPBiOŚ.                 

Obrady prowadził Przewodniczący Komisji, Grzegorz Smoliński. Posiedzenie trwało            

do godz. 23.15. 

 

Przewodniczący stwierdził kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych                      

w załączeniu. Gośćmi posiedzenia byli: Pani Anna Sarnowska - przedstawiciel 

Mazowieckiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podpinsp. Jacek Malowaniec 

- przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grodzisku 

Mazowieckim, Pan Michał Gubała - przedstawiciel Nadleśnictwa Chojnów, Leśnictwa 

Podkowa Leśna, Panie Katarzyna Kowalewska i Beata Homontowska                                 

- przedstawicielki Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz mieszkańcy. 

 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 

1) Przyjęcie protokołu z VII. posiedzenia KŁPBiOŚ z dnia 30.05.2011 r., 

2) Stan drzewostanu i ochrona środowiska w Podkowie Leśnej i Lesie Młochowskim, 

3) Zaopiniowanie projektów uchwał na IX. Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna, 

4) Sprawy bieŜące, 

5) Wolne wnioski. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

AAdd  11..    

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

RADA MIASTA PODKOWA LEŚNA 
 
KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA  
I  OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Ul .  Akac jowa 39/41,  05 -807 Podkowa Leśna  
e -mai l :  g rzegorz . smol insk i@podkowalesna .p l  
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Ad 2.  

 

Pani Beata Homontowska przedstawiła prezentację tematyczną (w załączeniu).                     

Poinformowała, Ŝe dokonano inwentaryzacji stanu drzew w Podkowie Leśnej. Dodała, Ŝe 

w rozporządzeniu Wojewody nie uwzględniono jednej alei lip oraz jednego grabu przy 

leśniczówce w Podkowie Leśnej – uwzględniono je w Brwinowie – stąd dla tego miejsca 

nie ma zrobionych ekspertyz. Po inwentaryzacji postanowiono zdobyć środki                           

na pielęgnację drzew z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Niestety w ubiegłym roku wniosek został odrzucony. W tym roku ponownie go 

złoŜono i jest duŜa szansa przyznania środków. JeŜeli dostaniemy pieniądze, to 

rozpocznie się pielęgnacja drzew – równieŜ na działkach prywatnych (ok. dwudziestu).                                   

W rozporządzeniu Wojewody z 2009 roku znajduje się wykaz pomników przyrody                      

w Podkowie Leśnej. W pierwszej kolejności planuje się pielęgnację alei z uwagi                      

na bezpieczeństwo.  

 

Pani Anna Sarnowska zwróciła uwagę na zmiany w Ustawie o ochronie przyrody. 

Konserwator nadal ma uprawnienia do wydawania decyzji dot. usuwania drzew                           

na terenach określanych jako budowlane, rolne, pastwiska, leśne zadrzewienia (lz), 

natomiast nie ma kompetencji do tych decyzji na terenach określanych jako lasy (ls).                 

W 2004 roku nastąpiła zmiana w Ustawie o lasach z 1991 roku, w której zostało 

powiedziane, Ŝe decyzje dot. wycinki drzew na terenach lasów, znajdujących się 

równocześnie na terenach wpisanych do rejestru zabytków, jak np. Podkowa Leśna, 

wydaje odpowiednia słuŜba leśna - np. nadleśnictwo jak było to do niedawna, czy w tej 

chwili starostwo powiatowe - w uzgodnieniu z konserwatorem. Zmiany istotne z punktu 

widzenia mieszkańców polegają na tym, Ŝe w tej chwili wolno wycinać bez zezwolenia 

drzewa, które mają mniej niŜ 10 lat (do niedawna było to zaledwie 5 lat). Wniosek musi 

być podpisany przez właściciela (lub wszystkich właścicieli) działki. Wieczysty dzierŜawca 

moŜe równieŜ wystąpić z wnioskiem. Dokument powinien zawierać imię, nazwisko, adres, 

nazwę, siedzibę posiadacza lub właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania 

nieruchomością – najlepiej Ŝeby wypis z rejestru gruntów i rysunek lub mapkę 

określającą usytuowanie drzewa. Trzeba określić czy występują „na obiekcie” gatunki 

chronione. JeŜeli drzewo występuje w pasie drogowym – nie chodzi o pomniki przyrody, 

bo to jest inne zagadnienie – to musimy przed wydaniem decyzji o usunięcie takiego 

drzewa wysłać jej projekt do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w której 

podajemy, Ŝe nie ma gatunków chronionych. JeŜeli Dyrekcja w ciągu 30 dni nie odpowie, 

to znaczy Ŝe akceptuje tę decyzję. Dlatego trwa to dość długo. W przypadku pomników 

przyrody równieŜ mamy do czynienia z pewnego rodzaju kontrowersją, poniewaŜ 
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Wojewódzki Konserwator Przyrody działał zawsze sam. Pomnik przyrody jest pod ochroną 

państwa. Teraz to gminy muszą się o to martwić. Pomnik przyrody powinien umrzeć 

śmiercią naturalną – nie wolno w niego ingerować w Ŝaden sposób, jednak poniewaŜ 

Ŝyjemy na terenach zurbanizowanych musimy to robić. Ustawa o ochronie przyrody 

wprowadziła dość dziwną rzecz - nie wolno wykonywać Ŝadnych zabiegów 

pielęgnacyjnych w drzewostanie, które polegałyby na usunięciu Ŝywych gałęzi. Na terenie 

Podkowy i miast wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje przy zabiegach 

pielęgnacyjnych Ustawa o ochronie zabytków – czyli prace wykonywane na takim terenie 

muszą uzyskać zgodę Konserwatora. Ta ustawa narzuca ograniczenia odnośnie 

wykonawstwa. Istnieje rozporządzenie Ministra Kultury, które określa dokładnie kto moŜe 

wykonywać prace konserwatorskie na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków. 

Kierownikiem prac moŜe być osoba, która ma wyŜsze wykształcenie kierunkowe, tytuł 

magistra, przynajmniej 12 miesięcy udokumentowanej praktyki, natomiast prace 

techniczne mogą wykonywać osoby posiadające wykształcenie techniczne. Konserwator 

wydając zgodę na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych prosi o przedstawienie do 

akceptacji wykonawców. Niestety ludzie często nie biorą profesjonalistów. Przykładowo 

jedna z mieszkanek Podkowy dostała zgodę na wycięcie dwóch suchych drzew, 

wykonawcy zauwaŜyli takŜe lipę, zaproponowali podcięcie, zostawiając w rezultacie tylko 

kępkę na czubku. W rezultacie drzewo straciło prawidłową statykę. Mieszkanka nie 

zdawała sobie sprawy, Ŝe na to równieŜ potrzebowała zgody. Niestety zawsze odpowiada 

właściciel, a nie wykonawca. Dlatego pamiętajmy, Ŝe nie wolno brać przypadkowych 

wykonawców. Kary za usunięcie drzewa są drakońskie, często setki tysięcy, a nawet 

miliony złotych. Przykładowo według tabeli obowiązującej w ubiegłym roku jeŜeli dąb ma 

100 cm obwodu, to kara wynosi ponad 194 złote za cm obwodu, razy dwa za wycięcie na 

terenie wpisanym do rejestru zabytków i razy trzy, bo to jest kara. JeŜeli dąb ma 201 

cm, to stawka wynosiła juŜ ponad 454 złote za cm obwodu.  

 

Od zasady, Ŝe pobiera się opłatę za wycinkę drzew są wyjątki, jak to, Ŝe zezwolenie 

dostaje osoba fizyczna na cele niezwiązane z działalnością komercyjną (np. budowa 

domu), zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, sytuacja kiedy drzewo obumarło                      

z przyczyn naturalnych, gdy jego stan jest taki, Ŝe nie ma sensu go trzymać. Opłaty za 

wycinkę drzew pod działalność komercyjną np. wybudowanie sklepu mogą być odroczone 

na trzy lata, pod warunkiem Ŝe osoba która się o to ubiega posadzi na terenie posesji 

nowe drzewa. Ograniczenie wycinki moŜe być związane z okresem lęgowym. Konserwator 

ma kompetencje do wydawania decyzji na pomniki przyrody, ale dopiero po wykreśleniu 

ich z rejestru pomników. Istnieje spór kompetencyjny między wojewodą a Regionalną 

Dyrekcją. Gmina zajmuje się pomnikami przyrody, które uchwaliła, natomiast pomniki, 

które zostały wcześniej powołane przez wojewodę powinny być według ustawy pod jego 

pieczą. Tymczasem gminy przejmują uchwałami wszystkie pomniki.  
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Warto dodać, Ŝe drzewa owocowe równieŜ podlegają ograniczeniom, o których była 

mowa. Problemem jest niestety zachowanie się zakładów energetycznych – przykładem 

ulica Brwinowska w Podkowie Leśnej. Konserwator ma niewielkie moŜliwości działania. 

Obowiązuje ustawa, która stanowi, Ŝe moŜna wyciąć drzewo bez zezwolenia na linii 

przesyłowej i dopiero potem dać odszkodowanie właścicielowi. Sosny schną, poniewaŜ 

jest niski poziom wód gruntowych.  

 

Mieszkaniec miasta Pan Lech Mirgos zaapelował o dokonanie przez władze Podkowy 

systematycznego przeglądu stanu zadrzewienia. Mieszkanka Pani Teresa Siedlecka-

Wójcikowska zwróciła uwagę na drzewa rosnące w pasie drogi (ulica Kwiatowa).  

 

Pani Anna Sarnowska odpowiedziała, Ŝe Urząd występuje co jakiś czas o dokonanie 

zabiegów pielęgnacyjnych. To, Ŝe Miasto wyasygnowało pieniądze na dokonanie 

ekspertyz na 288 pomników, czego gdzie indziej nie moŜna uzyskać, jest godne 

pochwały. Mieszkaniec Pan Tomasz Janiszewski zwrócił uwagę, Ŝe naleŜałoby zrobić 

kanały na linie energetyczną, poza tym naleŜy rozwiązać problem przycinania krzewów 

na naroŜach ulic oraz wytyczyć kierunki postępowania z drzewostanem w mieście. 

Chciałby, by wniosek o pielęgnacji zabytków wszedł do planu budŜetu jako obowiązkowe 

zadanie urzędu. Pani Katarzyna Kowalewska poinformowała w odpowiedzi, Ŝe                   

w ubiegłym roku wyasygnowano pieniądze na pielęgnację ulicy Brwinowskiej, specjalista 

wypielęgnował drzewa, a następnie zabiegi zniszczył zakład energetyczny. Były radny 

Pan Zbigniew Musiałek zauwaŜył, Ŝe środki na pielęgnację drzew były przewidywane               

w ubiegłych latach, ale obcinane przynajmniej o połowę, poniewaŜ były to mało waŜne 

dla miasta sprawy.   

 

Pani Anna Sarnowska przypomniała, Ŝe Ustawa o ochronie przyrody zezwala organowi 

wydającemu decyzję na usunięcie drzewa postawienie warunku, Ŝe w zamian za wycięte 

naleŜy posadzić kolejne (sadzone drzewa muszą mieć powyŜej 10 lat).  

 

Podinspektor Jacek Malowaniec przypomniał, Ŝe nadzór nad lasami nie stanowiącymi 

własności skarbu państwa sprawuje Starosta, przy czym w drodze porozumienia zlecił to 

Nadleśnictwu Chojnów, które prowadziło te sprawy do 1 kwietnia. Od tego dnia prowadzi 

je Starosta przez podinsp. Jacka Malowańca. Gospodarka leśna w Podkowie jest fikcją, 

poniewaŜ ten teren to parki, noszące tylko miano lasów. W lasach państwowych operuje 

się wiekami rębności -  jeŜeli w lesie sosna doŜywa stu lat jest wycinana, a na jej miejsce 

są robione nowe nasadzenia, które rosną przez następne sto lat.  
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Podinspektor wraz z Paniami Anną Sarnowską i Beatą Homontowską wypracowali 

następujący model działania – co drugi wtorek jeŜdŜą komisją i oglądają kaŜde drzewo 

wnioskowane przez właściciela do wycięcia. Starają się kaŜde drzewo oszczędzić - wydaje 

się zgodę na drzewa posuszowe.  

 

Nie trzeba się obawiać, Ŝe droga poŜarowa w lesie Młochowskim będzie wyasfaltowana. 

W części zostało wykonane korytowanie (nie wykonano go w alei lipowej), nawieziono 

tłuczeń z certyfikatem, zrobiono ok. 2,5 km drogi oraz mijanki. Nie przewiduje się 

dalszych prac. Droga ta nie będzie dostępna dla ruchu publicznego, ma jedynie spełniać 

standardy drogi przeciwpoŜarowej. 

 

Pan Michał Gubała poinformował, Ŝe leśnictwo Podkowa Leśna ma 583 ha (las 

Młochowski, inaczej nazywany kompleksem Zaborów). Obowiązuje w nim gospodarka 

leśna. Radna Agnieszka Świderska zapytała jak Leśnictwo daje sobie radę z 

problemem śmieci, szczególnie w okolicach Starej Wsi. W odpowiedzi radni usłyszeli, Ŝe 

leśników interesuje ich teren leśny, nie sprzątają zaś terenów nie będących leśnymi.                  

W ubiegłym roku nadleśnictwo wydało około miliona złotych na sprzątanie całego 

nadleśnictwa. W skali naszego Leśnictwa, terenu „najbliŜszego tutaj”, jest to średnio 

jeden do dwóch kontenerów w sezonie wiosna-lato-jesień, kiedy moŜna śmieci 

posprzątać przed opadami śniegu. MoŜna przyjąć, Ŝe jeden kontener to 7 metrów 

sześciennych śmieci. „W skali Nadleśnictwa wychodzi to około 400 tysięcy rocznie przy 

takiej ilości śmieci sprzątanej przez Nadleśnictwo”. JeŜeli ktoś zostanie złapany jest  

karany mandatami lub sprawa jest kierowana do sądu. Pojawił się równieŜ monitoring. 

Radny Maciej Foks zapytał czy udało się kogoś dzięki temu złapać. Jak się okazuje udało 

się i to dość skutecznie – widać rejestracje, twarze, ile worków, jakie etc. Przewodniczący 

Grzegorz Smoliński zapytał o wyręb i nasadzenia w Leśnictwie Podkowa Leśna. Wycina 

się połowę tego, co przyrasta w drzewostanie. Mamy dziesięcioletnie planowanie jeŜeli 

chodzi o gospodarkę leśną. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w Leśnym Parku Miejskim (LPM) w 

Podkowie nie prowadzi się gospodarki leśnej. Drzewa na posesjach schną w kilku 

powodów – np. sosny z powodu zmiany stosunków wodnych, wpuszczania światła do 

drzewostanu, szkodników wodnych Ŝerujących na igłach, następnie tych Ŝerujących na 

drewnie. Pamiętajmy - dzięcioł nie leczy, tylko się odŜywia. Mieszkanka Pani                    

Mira Gessner zapytała o stan zdrowotny drzew w Podkowie oraz lesie Młochowskim. W 

mieście stan drzewostanu jest słaby. Właściciele niechętnie uzupełniają drzewostan na 

posesjach. Poza tym wprowadza się gatunki niepoŜądane. Podkowianie sadzą drzewa 

iglaste, bo nie lubią grabić liści lub nie mają ich gdzie składować. Grabienie powoduje 

erozję gleby. Liściaste drzewa są bardziej polecane do sadzenia, poniewaŜ lepiej 

przystosowują się do kiepskich warunków, poza tym zmieniają liście, w przeciwieństwie 

do iglaków, które wchłaniają więcej toksyn. NaleŜy brać drzewa ze szkółek od leśników, 
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gdyŜ te ze szkółek komercyjnych są często źle przygotowywane, poza tym są droŜsze. 

Stan Lasu Młochowskiego jest dobry, ale mamy duŜy udział drzew wiekowych. Pani 

Beata Homontowska wspomniała o akcji sprzedaŜy drzewek dla mieszkańców.                

Pani Anna Sarnowska wspomniała, Ŝe do prywatnych działek leśnych sporządzane są 

tzw. uproszczone plany urządzania lasu. Są zlecane przez gminę. KaŜdy właściciel 

powinien dostać kartkę, na której jest napisane co powinien robić by utrzymać ten las we 

właściwej kondycji. Mieszkanka Pani Mira Gessner zwróciła uwagę na warunki zabudowy 

jakie otrzymuje nabywca działki – 20% do zabudowy, reszta ma być czynna biologicznie. 

Ale w jaki sposób? Czy to ma być czynny biologicznie trawnik? Zwróciła się do Komisji o 

rozwaŜenie czy nie naleŜałoby  czegoś zmienić od strony administracyjnej w tej kwestii. 

Pani Anna Sarnowska zwróciła uwagę na olbrzymie róŜnice w karach za wycięcie 

drzewa bez zezwolenia w zaleŜności od statusu gruntu – leśny czy nie. JeŜeli prywatna 

osoba wytnie drzewo bez zezwolenia, to karę nakłada burmistrz miasta. Ale jeŜeli 

delikwent w ciągu trzech lat od okaleczenia drzewa dochowa starań i drzewo zachowa 

Ŝywotność, to anuluje się karę. Przewodniczący Grzegorz Smoliński zapytał o warunki 

jakie musi spełniać drzewo, by zostało uznane za pomnik przyrody. To są uznaniowe 

sprawy. Drzewo musi mieć odpowiedni obwód na wysokości 1 m 30 cm. W promieniu 15 

metrów od takiego drzewa nie wolno wykonywać Ŝadnych prac budowlanych. To jest 

problem np. utwardzenia Alei Lipowej, moŜna tylko poprawić gruntową drogę. Telefon do 

Pani Anny Sarnowskiej to 22 443-04-18.  

 

Podsumowując ten punkt obrad Przewodniczący Grzegorz Smoliński poinformował, Ŝe 

komisja wystąpi do Urzędu Miasta o zamieszczenie w „Biuletynie” artykułu dla 

mieszkańców z dzisiejszego spotkania wraz z informacjami dot.  ochrony przyrody, 

zalecanych nasadzeń, kontaktów do przedstawicieli urzędów związanych z ochroną 

przyrody etc.  

 

Ad. 3  

 

Radni dyskutowali na temat projektów uchwał, będących w kompetencjach Komisji, 

zaproponowanych przez Burmistrza Miasta na najbliŜszą sesję. Podjęte na posiedzeniu 

opinie Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 

Wiele emocji wzbudził projekt uchwały, którego przyjęcie oznaczałoby pozbawienie 

jednego z dębów statusu pomnika przyrody. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

uzgodniła uchwałę pozytywnie. Radny Maciej Foks zwrócił jednak uwagę, Ŝe radni nie 

otrzymali w materiałach treści pisma przytoczonego w uzasadnieniu. Pani Mira Gessner 

zwróciła uwagę, Ŝe wspomniane drzewo jest zielone, tylko nie pielęgnowane. Wydaje się, 

Ŝe właściciel posesji nie ma miejsca na budowanie, ze względu na przepisy wspomniane 
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KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO,  BEZPIECZEŃ STWA I  OCHRON Y ŚRODOWISKA RADY MIASTA    

w poprzednim punkcie obrad przez Panią Annę Sarnowską. Pani Maria Wolska z Ligi 

Ochrony Przyrody zwróciła uwagę, Ŝe jeŜeli teraz pozwolimy wyciąć jedno drzewo, pójdą 

za tym następne. Przedstawiciele Urzędu Miasta odpowiedzieli, Ŝe wniosek w postaci 

projektu uchwały został skierowany pod obrady Rady dlatego, Ŝe zgodnie z opinią drzewo 

nie jest w dobrym stanie, nadto rzeczywiście mieszkaniec chciałby pobudować się na tym 

terenie, ale podczas budowy moŜe zdarzyć się wypadek. Pani Beata Homontowska 

stwierdziła, Ŝe autor ekspertyzy dot. drzewa jest profesorem, fachowcem opiekującym się 

najsłynniejszym w Polsce dębem „Bartek”. Pani Mira Gessner zaproponowała wizję 

lokalną, która rozwieje wątpliwości radnych. Komisja przychyliła się do tej prośby.  
 
 
Członkowie Komisji jednogłośnie postanowili zarekomendować Radnego Grzegorza 

Smolińskiego do Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych. 
 
  
Ad. 4  
  
Pan Jacek Jakóbik z Urzędu Miasta zapytany o problem azbestu poinformował, Ŝe 

czekamy na umowę z Wojewódzkiego Funduszu, którą podpisze Pani Burmistrz. Stworzy 

to podstawę do zbierania azbestu. Pani Katarzyna Kowalewska powiedziała                     

o korzystnej ofercie złoŜonej przez projektanta w kontekście projektu rowów RS 11/19 

oraz 18 do trasy 719 i ul. Grodziskiej. Czekamy jeszcze na mapy. JeŜeli Rada wyrazi 

zgodę zostaną przeznaczone pieniądze na projekt.  
  
W kwestii bezpieczeństwa Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, Ŝe ostatnio 

na terenie miasta zdarzyły się trzy powaŜne wypadki, z tego dwa z udziałem młodzieŜy 

(w parku i na terenie skateparku). Pani Maria Wolska z Ligi Ochrony Przyrody 

stwierdziła, Ŝe trzeba zareagować i rozwiązać sprawę jeŜdŜenia po wydmach w LPM.               

Pan Zbigniew Musiałek poruszył problem głośnej klimatyzacji w sklepie Społem 

„Podkowa Market”.  Radny Maciej Foks zwrócił uwagę na problem picia piwa na terenie 

skateparku - policja ma utrudniony wjazd, poniewaŜ CKiO zamyka wjazd po 22.00. 

Zaapelował do Przewodniczącego Komisji, by zwrócił się do Pani Komendant                            

o realizowanie uwag radnych, przedstawionych na poprzednim posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący zaproponował wspólne wrześniowe posiedzenie Komisji Ładu oraz Komisji 

Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych w sprawie bezpieczeństwa.    
 
  
Przewodniczący Grzegorz Smoliński przedstawił pismo Pani hydrogeolog Izabelli 

Wiśniewskiej (w załączeniu). Wniosek o udostępnienie danych, o które prosi autorka 

listu został wysłany do władz miasta. MPWiK informacje dot. metali cięŜkich etc. 

opublikowało w Gazecie Stołecznej z 20.06 br. Urząd mógłby raz na rok przedstawiać 

taką informację w „Biuletynie”. 
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Mieszkaniec Pan Tomasz Janiszewski miał uwagi odnośnie odpowiedzi na pisma, które 

składał do Urzędu.  Postuluje rejestrowanie wniosków składanych przez mieszkańców               

w Urzędzie. Chciałby, by urzędnik pracujący w odpowiedniej komórce przesyłał petentowi 

odpowiedź czy jego wniosek jest zasadny, czy nie. W przypadku stwierdzenia zasadności 

urzędnik powinien podać kiedy wniosek będzie zrealizowany i kto za to odpowiada. 

Według mieszkańca Urząd działa od sprawy do sprawy, nadto wykonuje swoje czynności 

opieszale. Radny Maciej Foks przypomniał prośby, jakie kierował do Urzędu dot. 

poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez ul. Jana Pawła na wysokości            

ul. Iwaszkiewicza (podniesienia znaku drogowego oraz przeniesienia tablicy informującej 

o alei zabytkowej). Dopiero po pół roku ciągłego przypominania przez radnego 

rozwiązano problem. Radny zaznaczył, Ŝe od rozmowy z Panią Komendant na poprzednim 

posiedzeniu Komisji nie zaobserwował patrolu policyjnego na stacji Podkowa leśna 

Główna podczas przyjazdu ostatniej nocnej kolejki WKD, tymczasem o tej porze wiata 

przystankowa usłana jest puszkami po piwie i niedopałkami. Co daje monitoring na 

stacji? 

 

Mieszkanka Pani Teresa Siedlecka-Wójcikowska ponownie zwróciła uwagę                        

na bezpieczeństwo na ulicy Kwiatowej. Według niej nie jest to droga powiatowa jak się 

powszechnie uwaŜa. Problemem jest to, Ŝe nie widać wyraźnie znaków drogowych przed 

wjazdem do Podkowy, nadto jezdnia jest wąska. Zdarzają się stłuczki. NaleŜy przesunąć 

znaki na właściwe miejsce, w szczególności dotyczy to zakazu wjazdu. Na ul. Storczyków 

nie ma zaznaczonej nośności mostka. W rejonie ulic Parkowej i Kwiatowej jest od dwóch 

lat zerwany chodnik, co utrudnia poruszanie się osób niepełnosprawnych. Urząd nie 

zwraca na to uwagi. Radny Maciej Foks poprosił mieszkankę o przesłanie szczegółowych 

informacji. Ponowił zaproszenie dla mieszkańców na dyŜury radnych w Urzędzie Miasta.  

 

Po zakończeniu posiedzenia Przewodniczący Grzegorz Smoliński podziękował radnym                

i gościom za przybycie oraz przypomniał o wizji lokalnej. 

 

 

Protokołował Radny Maciej Foks 

 

 

 


