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nr sprawy: BRM.0012.5.2020.6 
 
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

w dniu 12/11/2020 r. w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Omówienie projektu uchwały dot. określenia lokalnych standardów urbanistycznych 
na terenie Gminy Łomianki. 

4.  Sprawy różne. 

4. Zamknięcie obrad Komisji. 

 

Przebieg prac Komisji. 

Ad.2. 

 Na podstawie listy obecności, stwierdzono kworum. 

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Łomiankach, obradowała w 
składzie: 

1. Agnieszka Gawron-Smater 

2. Janusz Skonieczny 

3.  Jerzy Serzysko 

Ponadto, drogą mailową do dyskusji nad projektem uchwały zaproszeni zostali wszyscy 
radni.  



 
 
 
 

 

 
ŁOMIANKI 

miasto możliwości 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

tel. 22 768 63 41, faks 22 768 63 02 

biuro.rady@lomianki.pl 
umig@lomianki.pl 

www.lomianki.pl 

Rada Miejska w Łomiankach 
 
Komisja Planowania  
i Zagospodarowania Przestrzennego 
 

Urząd gminy reprezentowany był przez: 

- Naczelnika Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego – 
p. Piotra Kowalskiego. 

Ad.3. 

1. Celem posiedzenia komisji było omówienie i wypracowanie w projekcie uchwały, 
najbardziej korzystnych dla gminy oraz mieszkańców zapisów, dot. określenia 
lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Łomianki. Dyskusja 
prowadzona była na podstawie wprowadzonych zmian do projektu uchwały, dot. 
punktów wzbudzających najwięcej wątpliwości wśród radnych, na poprzednim 
(łączonym) posiedzeniu Komisji - Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Technicznej, Społecznej oraz Budżetowej.  

2. &1 pkt 5 - jeżeli w odległości nie większej niż 250 m od budynków objętych inwestycją 
mieszkaniową znajdują się, w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokości 
przekraczającej liczbę kondygnacji, o której mowa w pkt 4, wówczas maksymalną 
wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową wyznacza wysokość 
najwyższego budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie.  

Punkt wywołujący najwięcej wątpliwości. Naczelnik, odniósł się do zapisów ustawy (z 
dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących), wskazując iż zaproponowane w 
projekcie uchwały, współczynniki zostały zmniejszone maksymalnie, przy jednoczesnej 
zgodności z ustawą.  Punk ten nie może ulec szerszej modyfikacji, ponieważ byłby 
niezgodny z ustawą. 

3. &1 pkt 6 - określa się liczbę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 
niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca parkingowe na 
lokal mieszkalny, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 2 miejsca parkingowego na 
lokal mieszkalny, nie mniej jednak niż 2 miejsca parkingowe na każde 60 m2 
powierzchni użytkowej lokalu, 



 
 
 
 

 

 
ŁOMIANKI 

miasto możliwości 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

tel. 22 768 63 41, faks 22 768 63 02 

biuro.rady@lomianki.pl 
umig@lomianki.pl 

www.lomianki.pl 

Rada Miejska w Łomiankach 
 
Komisja Planowania  
i Zagospodarowania Przestrzennego 
 

c) dla części budynków przeznaczonych na działalność handlową lub usługową 
– 3 miejsca parkingowe na każde 100 m2  powierzchni użytkowej tych funkcji. 

Zaproponowane zmiany w pkt b oraz c, zostały zaakceptowane przez członków komisji oraz 
pozostałych radnych biorących udział w posiedzeniu.  

d) wymaganą liczbę miejsc parkingowych dla inwestycji mieszkaniowej 
wielorodzinnej należy powiększyć o min. 5% z przeznaczeniem na miejsca 
ogólnodostępne.  

Przewodnicząca Agnieszka Gawron-Smater, wniosła o podwyższenie współczynnika do 10%. 
Zmiana spotkała się z akceptacją pozostałych członków komisji.  

 

Ad. 4 

Poruszone zostały tematy m.in. dot: 

- uchwały krajobrazowej – terminu przystąpienia oraz harmonogramu prac - 
zapytania ze strony radnego M. Etiene.  

- planowanej wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w sołectwie Kiełpin – 
zapytanie ze strony radnego J. Serzysko.  

Ad. 5 

Zamknięcie obrad. 

     

          Protokół ze spotkania przygotowała: 
 

Przewodnicząca Komisji Planowania  
i Zagospodarowania Przestrzennego 

 

                                                                                                    Agnieszka Gawron-Smater 

 


