
UCHWAŁA NR 122/XXVII/2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 12 marca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady 
Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok. 

 Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust.  Statutu Miasta Podkowa Leśna - 
załącznik Nr 3  do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co 
następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta 
Podkowy Leśnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej 
na 2009 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr 122/XXVII/2009  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 12 marca 2009 r. 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu i Ochrony Środowiska  
Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok 

 
Komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej odbyła            
w 2008 r. trzynaście posiedzeń, pracując w składzie: Anna śukowska-Maziarska 
(przewodnicząca), Michał Czaykowski (do marca 2008), Kazimierz Głowacki (do listopada 
2008), Jolanta Mironiuk, Zbigniew Musiałek (od grudnia 2008), Dorota Obzejta-śbikowska 
(od lipca do grudnia 2008), Janusz Radziejowski i Anna Wrzosek. 
 
W pierwszej połowie 2008 r. komisja pracowała głównie nad projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Tej sprawie poświęcone były w całości cztery posiedzenia 
komisji. (Plan został ostatecznie uchwalony przez Radę Miasta podczas XIX sesji, 26 czerwca 
2008 r.) 
 
W lutym komisja opiniowała projekty rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody: „Parów Sójek”, Rezerwatu im Bolesława 
Hryniewieckiego i Rezerwatu Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego. 
 
W lutym członkowie komisji, we współpracy z inicjatorem – TPMOPL – przygotowali akcję 
wydawania budek lęgowych dla ptaków, połączoną z prezentacją i prelekcją ornitologa, 
Adama Tarłowskiego.  
 
Na posiedzeniu 31 marca komisja zajęła się sprawą mieszkań komunalnych i socjalnych. 
PoniewaŜ Urząd Miasta odstąpił od pomysłu postawienia kontenerów z mieszkaniami 
socjalnymi dla tych mieszkańców budynków komunalnych, którzy zalegają z płaceniem 
czynszu, komisja zaakceptowała koncepcję wybudowania mieszkań komunalnych na działce 
przeznaczonej na ten cel wcześniejszą decyzją Rady Miasta. 
 
W lipcu 2008 r. komisja omawiała teŜ projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane i ustawy 
o planowaniu przestrzennym. 
 
Od lutego przez cały rok 2008 komisja omawiała sprawę odbioru segregowanych odpadów, 
zwłaszcza po wprowadzonej przez Aminex podwyŜce cen worków na segregowane śmiecie. 
Niestety, mimo ponawianych prób nie udało się doprowadzić do poświęconego tej sprawie 
wspólnego posiedzenia komisji ładu i komisji budŜetu, inwestycji i finansów. Propozycja 
komisji ładu dotycząca selektywnej zbiórki odpadów nie została teŜ przez komisję budŜetu 
uwzględniona w opinii na temat projektu budŜetu przedstawianej burmistrzowi miasta. 
We wrześniu 2008 r. komisja ładu przestrzennego sformułowała swoje propozycje do budŜetu 
na rok 2009. Były to: 
 



1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum miasta 
2. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budownictwo 
 komunalne na terenie przylegającym do skrzyŜowania ul. Brwinowskiej z drogą 719 
3. Uzbrojenie terenu przeznaczonego pod budownictwo komunalne 
4. Obsadzenie zielenią ulic Jana Pawła II, Lilpopa i Lipowej 
5. Dofinansowanie utylizacji azbestu (10.000 zł; 60 proc. kosztów) 
6. Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów (po 1 worku na tworzywa sztuczne 
 miesięcznie; 78 000 zł). Komisja wnosi o przeanalizowanie ofert innych, poza 
 Aminexem, firm zajmujących się odbiorem segregowanych odpadów (propozycja 
 nieuwzględniona w budŜecie). 
7. Dofinansowanie zbiórki liści. Komisja proponuje, by zamiast dotychczasowych 4 
 worków wiosną i jesienią na kaŜdą posesję zainteresowani mieszkańcy mogli 
 otrzymać środki przyspieszające kompostowanie. Nowej propozycji musi towarzyszyć 
 przemyślana kampania edukacyjna (58 000 zł). Propozycja nie została uwzględniona 
 w projekcie budŜetu.  
8. Dofinansowanie odbioru odpadów wielkogabarytowych (15 000 zł) 
9. Zakup lub wynajęcie kontenera do gromadzenia odpadów AGD-RTV 
10. Zorganizowanie odbioru niewykorzystanych leków, zuŜytych baterii i świetlówek 
11. Dofinansowanie sprzątania lasu (koszt 3 kontenerów wynosi ok. 5000 zł) – 
 nieuwzględnione. 
12. Czipowanie psów (po przeanalizowaniu kosztów takiej operacji) – nieuwzględnione. 
13. Budki lęgowe dla ptaków  (5000 zł). 
 
W listopadzie komisja przekazała swoją opinię na temat projektu budŜetu na rok 2009. 
 
Na posiedzeniach w grudniu komisja omawiała koncepcję systemu informacji miejskiej 
zaproponowanego dla Podkowy Leśnej przez Joannę Burakowską w jej pracy dyplomowej 
wykonanej na wydziale wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
 
W listopadzie przewodnicząca komisji Anna śukowska-Maziarska uczestniczyła                          
w międzynarodowej konferencji na temat rewitalizacji zabytkowych załoŜeń parkowych i 
ogrodowych, zorganizowanej w Magdeburgu przez sieć Gartenträume z Saksonii-Anhalt. W 
wyniku spotkania zapadła decyzja o nawiązaniu współpracy między Saksonią-Anhalt, 
województwem mazowieckim i francuskim regionem Centre.    
 
W roku 2008 komisja opiniowała teŜ projekty uchwał przedstawione przez burmistrza miasta, 
a takŜe wielokrotnie interweniowała u burmistrza, m.in. w sprawie utrzymania porządku w 
mieście, uporządkowania posesji przy ul. Cichej i Jodłowej, ukarania winnych nielegalnego 
wycinania drzew i krzewów na działkach przy Słowiczej i Modrzewiowej, zwiększenia 
bezpieczeństwa na ulicach miasta, alternatywnych źródeł zaopatrzenia Podkowy Leśnej w 
wodę, kontroli umów na wywóz śmieci i nieczystości płynnych, niewłaściwie prowadzonych 
cięć drzew na ul. Brwinowskiej i Błońskiej, utworzenia w Urzędzie Miasta filii wydziału 
architektoniczno-budowlanego starostwa powiatu grodziskiego, remontu przejścia dla 
pieszych przy szkole samorządowej oraz awarii oświetlenia ulicznego. 
Komisja zwracała się teŜ z prośbą o interwencję w dyrekcji WKD w sprawie groŜącego 
zawaleniem przepustu pod torowiskiem kolejki nad Parowem Sójek, parkingu Park and Ride, 
wiaty na rowery przy stacji Podkowa Główna oraz przejścia pieszego wzdłuŜ torów między 
Parowem Sójek i przystankiem Podkowa Leśna Zachodnia, zrujnowanego w wyniku remontu 
torów na tym odcinku jesienią 2008 r. 
    



 
  
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 122/XXVII/2009  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 12 marca 2009 r. 

 
 

Plan pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska 
Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok 

 
1. Budownictwo komunalne: 
 - zaopiniowanie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 
 - zaopiniowanie sposobu zagospodarowania działki przeznaczonej na budownictwo 
 komunalne. 
2. Zaopiniowanie projektu zmian w organizacji ruchu na terenie Podkowy. 
3. System informacji miejskiej – konsultacje z autorami, zaopiniowanie projektu. 
4. Zaopiniowanie projektu zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej. 
5. Zaopiniowanie projektu rozbudowy szkoły samorządowej. 
6. Zaopiniowanie i przedstawienie do uchwalenia Radzie zaktualizowanego planu 
 gospodarki odpadami, a po nim planu utylizacji azbestu. 
7. Zaopiniowanie i przedstawienie do uchwalenia Radzie programu ochrony środowiska. 
8. Działania na rzecz czystości i porządku w mieście: 
 - monitorowanie sprzątania ulic i terenów zielonych, a takŜe uporządkowania działek 
 na Cichej i Jodłowej, 
 - ustalenie zasad sprzątania terenów naleŜących do WKD, 
 - ustalenie zasad sprzątania Lasu Młochowskiego. 
9. Akcja „budki lęgowe dla ptaków” (razem z Towarzystwem Przyjaciół Miasta-Ogrodu) 
 – spotkanie z mieszkańcami 28 lutego: wydawanie budek fundowanych przez miasto. 
10. Konsultacje z WKD w sprawie utrzymania naturalnego charakteru pasów zieleni 
 wzdłuŜ linii kolejki oraz budowy parkingu „park and ride”. 
11. Konsultacje z Nadleśnictwem Chojnów w sprawie stanu gospodarki leśnej i realizacji 
 zaleceń dotyczących projektu urządzania lasu z 2008 r.  
12. Opiniowanie na bieŜąco projektów uchwał przedstawionych przez burmistrza miasta. 
 
  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


