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Protokół z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa 

i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna z dn. 24-10-

2016r. 

 

Komisja zebrała się w budynku Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II w następującym składzie: Zbigniew 

Habierski- przewodniczący Komisji, Renata Gabryszuk, Małgorzata Horban, Marcin Kaliński, Grzegorz 

Smoliński, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda, Wojciech Żółtowski. Nieobecna była radna Małgorzata 

Łaskarzewska-Średzińska. Ponadto na sali byli obecni mieszkańcy. Mimo zaproszenia nie pojawił się 

żaden przedstawiciel Burmistrza, ani Urzędu Miasta. 

 

Zaplanowany porządek obrad został zrealizowany z jedną zmianą. Nie przeprowadzono głosowania 

nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji. Zostanie ono przeprowadzone na kolejnym 

posiedzeniu. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Habierski otworzył posiedzenie o godz. 18:30. 

 

2. Projekt regulaminu dla Miejskiego Parku Leśnego w Podkowie Leśnej. 

 

Tematykę zreferowała i uzasadniła radna Horban. Propozycja zawierała zaktualizowaną treść. 

Sprawdzone pod względem zgodności z obowiązującym stanem zostały akty prawne 

wymienione w treści. Radna odczytała także punkt ustawy dot. ochrony parku 

krajobrazowego, jakim jest park w Podkowie Leśnej. Zmianie redakcyjnej względem 

pierwotnej treści uległy punkty 4, 5, 6. Radna podkreślała, że treść regulaminu ma charakter 

właściwy dla Podkowy- nie nazbyt restrykcyjny w wyrazie, ale zawierający niezbędne 

wytyczne. 

Mieszkanka obecna na sali zauważyła, że propozycja wskazuje na ograniczenia dot. wydm, 

które chcemy chronić. Jednak przyjezdni nie będą wiedzieli gdzie są granice wydm. Pojawił się 

także temat zakazu wjazdu, który miałby objąć także dojazd do budynku Pałacyku. Radna 

Gabryszuk zaproponowała dopisanie do pkt. 2 zakaz zrywania roślin, wchodzenia na drzewa. 

Dalsza dyskusja dotyczyła kwestii pojęcia „środków odurzających” oraz sposobu prezentacji 

regulaminu. 

 

 

3. Dalszy ciąg dyskusji nt. sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz 

odpadów zielonych. 

 

Przewodniczący przeszedł  do kolejnego punktu. Wyraził ubolewanie wobec braku 

przedstawicieli UM oraz Burmistrza. Krótko zrecenzował dotychczasowe prace dot. tego 
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tematu. Tymczasem pojawił się problem wywozu odpadów zielonych w 2 ostatnich 

miesiącach 2016r. Firma Eko Hetman przysłała pismo, w którym odmówiła ich odbioru ze 

względu na wymienione w treści problemy. Radny Żółtowski podniósł, że problemy wynikają z 

uchwały Sejmiku, który wyznaczył zaledwie 4 punkty odbioru tego typu odpadów. 

Mieszkanka stwierdziła, że radni nie powinni odnosić się do wspomnianego pisma, bo jest to 

właściwość Burmistrza. Musi on wypełnić obowiązki wynikające z ustawy śmieciowej oraz 

uchwały budżetowej 

Przewodniczący zapytał retorycznie wobec braku przedstawicieli UM do kiedy obowiązywała 

umowa z firmą Eko Hetman. Z treści pisma wynika, że od listopada będzie to umowa 

wznowiona. Radny Żółtowski stwierdził, że umowa była „kwotowa” i skończyła się po 9 

miesiącach wobec wyczerpania przewidzianych środków. Przewodniczący Habierski uznał 

jednak, że musiały być podjęte czynności, które spowodowały dalszą współpracę w ramach 

dotychczasowej umowy. 

Mieszkanka obecna na Sali wyraziła niepokój wobec możliwego wzrostu opłat oraz tym, że 

odpady zielone mogłyby nie być odbierane. 

Przewodniczący Habierski zaprezentował obecnym Mieszkańcom problem z bilansowaniem 

się kwot z zebranych opłat względem kwot, jakie miasto płaci firmie odbierającej odpady. 

Radna Tuszyńska uzupełniła informację, że w pierwszej kolejności rozliczamy worki, jednak 

firma odbierająca odpady je waży i dopiero to stanowi podstawę do naliczenia kwot 

obciążających Miasto. Dyskusja została skierowana z rozważań nad liczbami worków i 

konsekwencjach z tego wynikających, jakie wystawiają Mieszkańcy na to, że Rada Miasta 

powinna wyznaczać jedynie kierunki działania także w tym zakresie. 

Radny Kaliński przedstawił „głos społeczny”, jaki zebrał w ramach podjętych przez siebie 

działań. Wśród nowych pomysłów Mieszkańców, jakie zaprezentował znalazły się:  

kompostownia miejska, czy chipy w odbieranych workach, które miałyby być sczytywane 

przez pracowników odbierających odpady. Okazało się, że dyskusja dot. dokładnej 

identyfikacji odbieranych worków (dokładnie poprzez stosowanie kodów kreskowych) miała 

już miejsce w poprzedniej kadencji RM. Argumentem przeciw, jaki padał była ochrona danych 

osobowych, bo po ilości wystawianych odpadów mogły dawać bardzo dużą informację o 

gospodarstwie domowym. Radna Gabryszuk stwierdziła, że wystarczyłoby, gdyby sczytywane 

były kody na wystawionych pojemnikach, nie odbieranych workach. Technicznie wcześniej 

problemem była liczba wystawianych frakcji, których było 5. Obecnie byłoby ich jedynie 3. 

Kompostownia byłaby zaś problemem społecznym dla jej sąsiadów, dlatego pomysł nie 

znalazł uznania. Radna Gabryszuk podniosła jednak, że warto udostępnić Mieszkańcom 

kompostowniki indywidualne. 

Mieszkaniec wobec prowadzonej dyskusji stwierdził, że należy wrócić do zakupu worków, 

które miałyby być odbierane. Przewodniczący Habierski poparł to, ale gdyby dotyczył jedynie 

liści. Mieszkaniec przywołał przykład Gminy Polańczyk, gdzie z powodzeniem funkcjonują 

kody kreskowe. Radna Tuszyńska stwierdziła, że należałoby policzyć ile Miasto wydaje na 

wywóz odpadów niezielonych, żeby określić ile miałby kosztować jeden worek na liście/ 

trawę. Tą część dyskusji skonkludowano, że wyłączenie odpadów zielonych jako płatnych za 

worki mogłoby spowodować spadek obowiązujących opłat ogólnych, co mogłoby być 

atrakcyjne. Radna Gabryszuk uznała jednak, że część worków powinna być „bezpłatna”, czyli 

być ujęta w ramach zwykłej opłaty. Radny Kaliński stwierdził, że ustalenie jakiejś liczby 

worków w ramach opłaty ogólnej mogłoby spowodować zgłoszenie osób dziś nie 
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zadeklarowanych do opłaty śmieciowej- większa liczba osób zadeklarowanych to większa 

liczba worków „bezpłatnych”. Mieszkanka stwierdziła, że jednak najlepiej kalkulować opłaty 

na podstawie ilości zużytej wody i docelowo do tego należy dążyć. Inna Mieszkanka podała 

przykład Milanówka, gdzie woda używana „niespożywczo” jest wyraźnie droższa, co wywołuje 

oszczędności. Nie możemy jednak stosować różnych stawek, bo nie mamy zakładu 

wodociągowego. 

Pomysł udostępnienia przez Miasto kompostowników powtórzony przez radnego Kalińskiego 

nie zyskał poparcia.  

Przewodniczący Habierski zgłosił wniosek o zaopiniowanie wprowadzenia opłat za odpady 

zielone, czyli wyłączenia ich z dotychczasowego ryczałtu. 

Głosów za-  5, głosów przeciw- 0, głosów wstrzymujących się- 2. 

 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 

 

Zrezygnowano z głosowania nad przyjęciem protokołu dot. posiedzenia Komisji z dn. 10 

października 2016r., przesuwając je na kolejne posiedzenie. 

 

5. Sprawy różne. 

 

Radna Horban przedstawiła zgłoszone jej przez Mieszkankę brak oświetlenia na skrzyżowaniu 

ulic Wiewiórek i Wilczej. Dalsza dyskusja wskazała, że dłuższy ciąg ulicy Wiewiórek jest 

niedoświetlony, ale oświetlenie znajduje się w zarządzie Gminy Brwinów. Głosowano wniosek 

do Burmistrza o wystąpienie do Burmistrza Gminy Brwinów o poprawę oświetlenia ulicy 

Wiewiórek między ul. Jaśminową a Wilczą.  

Głosów za-  7, głosów przeciw- 0, głosów wstrzymujących się- 0. 

 

Dyskutowano także nad tematyką zakazu parkowania na ul. Króliczej w okolicy przejazdu 

przez tory WKD. Uznano, że nie ma potrzeby głosowania w tej sprawie, ponieważ 

obowiązujące przepisy zakazują parkowania w tym miejscu i wystarczy egzekwować przepisy. 

 

Radna Gabryszuk zgłosiła wniosek o montaż lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Topolowej 

w Akacjową oraz o przycięcie żywopłotu w wylocie z ul. Sienkiewicza w ul. Jana Pawła II, aby 

poprawić widoczność. 

Głosów za-  7, głosów przeciw- 0, głosów wstrzymujących się- 0. 

 

Dyskutowano także: 

-Możliwość podania do informacji Mieszkańcom zalecenie dot. wystawiania worków na 

śmieci i z odpadami zielonymi możliwie późno przed odbiorem. Ich wystawianie utrudnia 
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niejednokrotnie poruszanie się po chodnikach przed posesjami. 

-Kwestię ustawienia płotku przed budynkiem CKiO przy ul. Świerkowej. Uznano, że to 

pożądane działanie. 

-Możliwość przesunięcia okrągłych słupów ogłoszeniowych w mniej eksponowane miejsce. 

Uznano, że pomysł jest bardzo dobry, jednak dotacja, którą pozyskano na SIM nie pozwala na 

tego rodzaju ruchy. Ponadto przesunięcie słupów z widocznych miejsc może spowodować 

problem oklejania ogłoszeniami np. słupów energetycznych. 

Nie sformułowano wniosków do głosowania. 

 

Radny Kaliński zaproponował poddanie pod dyskusję Komisji tematykę nasadzeń przez 

właścicieli posesji przy płotach w pasie drogowym, np. w ciągu ulic Gołębiej, Wiewiórek. 

Mieszkanka zaproponowała, aby w tym temacie postawić wniosek o informację dot. tej 

sprawy w Biuletynie Miejskim, aby w świadomości społecznej zasady dot. tego rodzaju 

nasadzeń. Przewodniczący Habierski zgłosił wniosek do Burmistrza o zamieszenie informacji w 

Biuletynie na temat możliwości i zasad wykonywania nasadzeń w pasach drogowych. 

Głosów za-  5, głosów przeciw- 0, głosów wstrzymujących się- 2. 

 

6.  Wolne wnioski. 

 

Mieszkańcy zgłosili następujące kwestie: 

-Na planie miasta w Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej ul. Ogrodowa ma połączenie z ul. 

Warszawską, co w rzeczywistości nie ma miejsca. Przewodniczący stwierdził, że plan jest 

dziełem artystycznym i nie można oczekiwać idealnego przedstawienia rzeczywistości. 

-Odpływy wody na ulicy Jana Pawła są zapchane- Radny Żółtowski odpowiedział 

Mieszkańcowi, że mówi o drodze powiatowej; zwracaliśmy się do zarządu dróg powiatowych i 

odpływy były czyszczone nie dalej niż 2 tygodnie temu 

-Potrzebę instalacji w ciągu ul. Brwinowskiej świateł drogowych uruchamiających sygnał 

czerwony, jeśli pojazd poruszałby się zbyt szybko. Po krótkiej dyskusji nie sformułowano 

wniosków do głosowania. 

 

7.  Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 

 

 

Protokołował: Marcin Kaliński 


