
Protokół z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 01-02-2017 r. 

 
 Komisja zebrała się w  sali konferencyjnej  Szkoły przy ul. Jana Pawła II,  w następującym 
składzie:- Przewodnicząca Komisji – Małgorzata Horban,  Grzegorz Smoliński,  Wojciech 
Żółtowski, Zbigniew Habierski  Zaplanowany porządek obrad został zrealizowany bez 
zmian. 

1. Otwarcie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Horban otworzyła 
posiedzenie o godz. 18:35.  Potwierdziła kworum.   

2.     Opiniowanie projektów uchwał 
3.  a. „Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna”.   
4. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt pozytywnie  - 4 głosy za. 
5. O godz. 18.50 przybyła radna  Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska. 
6. b. „Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna”. 

7. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt pozytywnie  - 5 głosów za. 
8. Przyjęcie sprawozdania  z pracy Komisji w 2016r. 
9. Radny Zbigniew Habierski przedstawił projekt sprawozdania. Na wniosek radnych 

uzupełniono sprawozdanie o dane dotyczące obecności członków Komisji Ładu na 
jej posiedzeniach oraz Sesjach Rady w roku 2017. Następnie przegłosowano 
przyjęcie sprawozdania.  

10. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt sprawozdania pozytywnie  - 5 głosów za. 
11. Dyskusja na temat bezpieczeństwa w mieście. 
12. W tej części posiedzenia znaczący udział w dyskusji mieli obecni przedstawiciele 

policji: panowie Krzysztof Komór i Mariusz Janiak. Pierwszym omawianym 
aspektem bezpieczeństwa, był wpływ ilości wydanych koncesji „alkoholowych” na  
bezpieczeństwa w mieście. Z informacji Urzędu wynika, że w gestii Burmistrza jest 
15 koncesji do rozdysponowania. Obecnie 13 koncesji jest wykorzystanych. I tak: 5 
koncesji zostało przyznanych  zakładom gastronomicznym, 8 natomiast jest w 
rękach właścicieli sklepów. Radny Z. Habierski zgłosił wniosek o przegłosowanie 
stanowiska Komisji o zmniejszenie ilości koncesji do 13, tj. o 2 które nie są 
wykorzystane. 

13. Wniosek został przyjęty jednomyślnie – 5 głosów za.  
14. Następnie, radny A. Porowski podniósł sprawę niebezpiecznej prędkości z jaką 

poruszają się pojazdy na ulicach Podkowy Leśnej. Wymienił kilka ulic na których są 
przekraczane dozwolone prędkości, przez niektórych kierowców. Są to, przede 
wszystkim: ul. Jana Pawła II, Brwinowska, Parkowa, Modrzewiowa.  W związku z 
powyższym radni W. Żółtowski i G. Smoliński zgłosili wniosek aby Rada Miasta 
przegłosowała wniosek  do Komendy Powiatowe Policji, wydz. Ruchu Drogowego, w 
celu przeprowadzania wyrywkowych kontroli prędkości na tych ulicach. 

15. Wniosek został przyjęty jednomyślnie – 5 głosów za.  
16. Kolejnym problem związany z bezpieczeństwem zgłosiła mieszkanka M. Gessner. 

Przedstawiła swoją interwencję w starostwie grodziskim odnośnie niebezpiecznego 



przejścia dla pieszych na ul. Brwinowskiej róg Orlej (ul. Brwinowska jest drogą 
powiatową).  Brak kilku metrów chodnika w tym miejscu powoduje niezwykle 
groźne sytuacja dla pieszych dorosłych i dzieci.  Pani Gessner zwróciła uwagę na 
bulwersujący brak zainteresowania problemem ze strony Starosty jak i Radnych 
powiatu. W związku z powyższym, radni sformułowali wniosek do Rady Powiatu, za 
pośrednictwem Rady Miasta Podkowy Leśnej, o wykonanie chodnika na tym odcinku 
w trybie pilnym. 

17. Wniosek został przyjęty jednomyślnie – 5 głosów za.  
18. Mieszkanka M. Gessner przypomniała również, o sprawie niebezpiecznych gałęzi 

nad ulicami, zagrażającymi przechodniom.  Chodzi przede wszystkim o drzewa 
rosnące na działkach niezamieszkałych ale również na tych które posiadają 
właścicieli zidentyfikowanych. Z uwagi na fakt, że Urząd prowadzi prace 
pielęgnacyjne na bieżąco, radni wystąpili do Burmistrza z wnioskiem o udzielenie 
informacji o stanie prowadzonych prac oraz  przeglądzie drzew zagrażających. 

19. Wniosek został przyjęty jednomyślnie – 5 głosów za.  
20. Radny A. Porowski zwrócił uwagę na niebezpieczne sytuacje na przejeździe kolejki 

na stacji WKD Główna. Przechodnie i kierowcy nie mają pewności kiedy kolejka 
może ruszyć i często dochodzi do sytuacji groźnych.  Dlatego sformułowano wniosek 
do Przewodniczącego Rady Miasta o udział w Sesji Rady prezesa WKD w celu 
przedyskutowania możliwych do zastosowania rozwiązań. 

21. Wniosek został przyjęty jednomyślnie – 5 głosów za.  
22. Wolne wnioski 

Radna M. Łaskarzewska wyraziła swoje zaniepokojenie projektem nowej ustawy która 
zakłada dołączenie do obszaru miasta stołecznego Warszawy  pobliskich gmin z 
pominięciem Miasta Podkowa Leśna. Z uwagi na brak szczegółowych informacji, jako że 
temat jest b. świeży, dyskusja jaka się wywiązała miała charakter emocjonalny i tym samym 
mało konkretny. 

1.  Zamknięcie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 
21:00. 

 
Protokół został opracowany na podstawie nagrania oraz notatek własnych. 
Protokołował: Zbigniew Habierski 
 


