
 
Podkowa Leśna, 17 października 2018 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE 

z prac Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 
 
W  okresie od 01.01.2018 do 17.10.2018. roku Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska odbyła 13 posiedzeń. Realizując przyjęty przez Radę Miasta plan pracy 
Komisja na swoich posiedzeniach podjęła i omówiła następujące tematy: 
 

1. wypracowanie stanowiska Rady Miasta odnośnie wniosku mieszkańców Osiedla Borki 
dotyczącego przyłączenia go do Miasta Podkowa Leśna, 

2. warunki utworzenia stref płatnego parkowania w mieście, 
3. możliwość przejęcia ulic Brwinowskiej i Jana Pawła od powiatu, 
4. wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu w Podkowie Leśnej w godz. 22.00-6.00 

(podstawa prawna: nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz o bezpieczeństwie 
imprez masowych), 

5. ocena zmiany sposobu wywozu śmieci w zakresie wpływu na utrzymanie czystości w 
mieście, 

6. opiniowanie projektów uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne znajdujące się 
w mieście Podkowa Leśna: 
   a) nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 (ul. Parkowa, Jana Pawła II, Bluszczowa), 
    b) nr 190 i 191 z obrębu 0004 (ul. Jelenia), 
    c) nr 11, 12, 13 z obrębu 0011 (ul. Akacjowa), 
    d) nr 19 i 20 z obrębu 0007 (ul. Świerkowa, Iwaszkiewicza), 
    e) nr 4/2 obręb 1 (ul. Gołębia, trasa 719), 

7. opiniowanie projektu uchwały dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Podkowa Leśna (ul. Irysowa, Głogów), 

8. stan bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej z udziałem przedstawicieli Policji, 
9. stan willi Jókawa w świetle ekspertyzy technicznej, 
10. całkowite zaprzestanie wysypywania ulic w mieście Podkowa Leśna destruktem asfaltowym 

w kontekście wniosku mieszkańców ul. Orlej i Sokolej, 
11. status rewitalizacji stawu w parku miejskim, 
12. status budowy ścieżek rowerowych, 
13. wdrożenie systemu radiowych odczytów stanu wodomierzy, 
14. utworzenie domu dziennego pobytu Seniorów, 
15. regulamin parku miejskiego, 
16. Opiniowała uchwały wniesione na posiedzenia Komisji. 

 
 
Komisja przyjęła następujące wnioski do budżetu miasta na rok 2019: 
 
- dokonanie najpilniejszych remontów (w tym osuszenia) budynku należącego do zasobów 
miejskich położonego przy ul. Wiewiórek 2/4. 
 



- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Żeromskiego na odcinku pomiędzy 
ulicami Reymonta i Sienkiewicza. 
 
-  realizację projektu przebudowy ulic Gołębiej i Zachodniej. 
 
- uregulowanie stosunku własności i opracowanie projektu przebudowy ulicy Irysowej 
 
- opracowanie projektu budowlanego ulicy Storczyków, Czeremchowej i Konwalii 
 
- poprawę bezpieczeństwa na ulicy Parkowej poprzez remont chodnika i spowolnienie ruchu 
samochodowego. 
 
- poprawę bezpieczeństwa przy przejeździe WKD Wschodnia 
 
- oczyszczenie, doświetlenie skweru przy ulicy Sarniej/Głównej 
 
- zakup pojemników na odpady biodegradowalne i zmieszane dla każdej posesji prywatnej 
 
- zakup kompostowników dla chętnych mieszkańców 
 
- postawienie estetycznego punktu sprzedaży warzyw i owoców na rogu ulicy Głównej i Lotniczej 
 
- zabezpieczenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na skrzyżowaniach ścieżek 
rowerowych z ulicami  
 
- przegląd, inwentaryzację, uzupełnienie oznakowania ulic w mieście  
 
- utworzenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy szkole na ul. Jana Pawła II 
 
- realizację projektu budowy wiaty rowerowej przy stacji WKD Główna przy peronie w kierunku 
Warszawy 
 
- na dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców w celu utrzymania obecnie obowiązujących 
stawek za wodę i ścieki. 
 
Komisja uważa za istotne aby Rada Miasta kadencji 2019-2023 kontynuowała prace nad: 
1. stworzeniem regulaminu Parku Miejskiego, który  będzie obowiązywał po rewitalizacji 
2. zapewnieniem bezpieczeństwa przejazdu i przejścia pieszych na stacjach WKD w Podkowie 
Leśnej 
3. zmianą systemu naliczania opłat za śmieci 
4. stworzeniem w Podkowie Leśnej domu dziennego pobytu Seniorów 
5. stworzeniem nowego cmentarza miejskiego 
6. przyszłością willi Jókawa 
7. uporządkowaniem kwestii parkowania w mieście i wprowadzeniem płatnego parkowania 
8. statutem miasta 
9. bezpieczeństwem pieszych na ul. Jana Pawła II i Brwinowskiej 
10. rozwojem komunikacji miejskiej 

 
Z poważaniem 

Przewodnicząca Komisji: 
 

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 


