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Łomianki, 10 marca 2021 r. 

        

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

w dniu 10/02/2021 r. w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość. Informacja o posiedzeniu komisji wraz z linkiem została udostępniona na stronie 

internetowej urzędu oraz w zakładce eSesja.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przegląd nieruchomości gminnych pod kątem wykorzystania budynków oraz działek 

na cele do realizacji zadań własnych gminy (cele mieszkaniowe, budowa budynków 

komunalnych, magazyny, etc.) 

4.        Sprawy różne 

5. Zamknięcie obrad Komisji. 

 

Przebieg prac Komisji. 

Ad.2. 

 Na podstawie listy obecności, stwierdzono kworum. 

Komisja PiZP w Łomiankach, obradowała w składzie: 

1. Agnieszka Gawron-Smater 
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2. Janusz Skonieczny 

3.  Jerzy Serzysko 

Urząd gminy reprezentowany był przez: naczelnika Referatu Geodezji Gospodarki 

Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego – p. Piotra Kowalskiego. 

 

Ad.3. 

Podczas posiedzenie komisji poruszony został temat dot. wykorzystania gminnych działek oraz 

budynków. Kwestia ta zostałam poruszona w kontekście planowanej przez urząd inwestycji , budowy 

budynku socjalnego.  

Członkowie komisji podczas dyskusji dopytywali naczelnika p. Kowalskiego o plany urzędu, wobec 

kilku działek gminnych, np. przy ul. Strumykowej. Czy też możliwości wykorzystania po przebudowie, 

na mieszkania socjalne,  pomieszczeń magazynowych w budynku przy ul. Kolejowej. 

Radni zastanawiali się czy istnieje alternatywna możliwość wybudowania budynku socjalnego w 

innym miejscu niż jest to zaplanowane przez UM. Zdaniem naczelnika P. Kowalskiego, obecnie 

brakuje innych tego rodzaju terenów, który spełniałby  wymóg m.in.  odpowiedniej powierzchni i  

infrastruktury.  

Podczas dyskusji został poruszony temat możliwości wykorzystania działki Skarbu Państwa, położonej 

w sołectwie Kępa Kiełpińska przy ul. Podwale. Dodatkowo, radni poruszyli kwestie dot. postawienia 

na terenie gminy Łomianki, wieży widokowej wraz ze ścianką do wspinaczki oraz możliwości 

pozyskania/wydzierżawienia przez UM dodatkowego terenu na cele rekreacyjne, np. wybudowanie 

plaży na Wisłą, na wysokości terenów po piaskarni.  

Ad. 4 

Zamknięcie obrad. 

Protokół ze spotkania przygotowała: 

Przewodnicząca Komisji Planowania i 

Zagospodarowania Przestrzennego 

                                                    Agnieszka Gawron-Smater 


