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Łomianki, 30 kwietnia 2021 r. 

          

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

w dniu 14/04/2021 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. Sprawy różne. 

4. Planowane prace dot. zagospodarowania przestrzennego w gminie Łomianki - zmiana 

   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

   Łomianki i co dalej? 

5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego              

    Planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy Dziekanów Polski". 

6. Omówienie projektu uchwały w sprawie odstąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

    zagospodarowania przestrzennego „Chopina jednostka A”.  

7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu     

    zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i     

    północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A. 
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8. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – 

etap I. 

9. 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 

2. Janusz Skonieczny 

3.  Jerzy Serzysko 

Urząd gminy reprezentowany był przez: 

- Naczelnika Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego – 

p. Piotra Kowalskiego, pracownika urzędu p. Karolinę Ciulkin.  

 

Ad.3. 

Z uwagi na dużą liczbę tematów dot. dyskusji nad projektami uchwał oraz sugestią 

mieszkańca, przewodnicząca Agnieszka Gawron-Smater rozpoczęła posiedzenie komisji od 

punktu „Sprawy różne”, do którego zgłosił się przez biuro rady, mieszkaniec J. Grądzki. 

Mieszkaniec zgłosił się do komisji z prośbą o poparcie jego wniosku o zmianę mpzp 

Dziekanów Nowy etap I – zapisów dot. jego działek, w tym wstawienie linii rozgraniczającej 

w wysokości 3 metrów, a nie 6 metrów i zmniejszenie zapisu dot. miejskiej zieleni, o co 

magdalena-kowalska
Ołówek
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najmniej połowę lub wykupienie przez gminę terenu zaplanowanego na miejską zieleń. 

Problem dotyczy wytyczenia i wyrównania drogi (gminnej) ciągu pieszo - jezdnego ul. 

Literackiej, zdaniem mieszkańca wyrównanie to odbyło się kosztem jego nieruchomości. 

Gmina wyrównała drogę zgodnie z mpzp uchwalonym w 2018 roku. Plan ten zdaniem 

mieszkańca jest skrajnie niesprawiedliwy dla niego jako właściciela działek tu położonych. 

Zdaniem radnego J. Serzysko przypadek mieszkańca nie jest odosobniony. Wiele osób z 

różnych, nieznanych przyczyn zostało potraktowanych w sposób złośliwy przy tworzeniu w 

latach poprzednich mpzp. Radny J. Serzysko złożył wniosek o przyjrzenie się temu 

problemowi. W opinii przewodniczącej, temat ten jest bardziej zasadny dla prac Komisji 

Rewizyjnej, a nie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego.  

Zdaniem naczelnika P. Kowalskiego w danej sytuacji istnieją dwa rozwiązania dla mieszkańca; 

złożenie do sądu skargi na mpzp oraz roszczenie do gminy  o wykup lub wypłatę 

odszkodowania. Gmina jest skłonna wykupić tereny przeznaczone pod zieleń publiczną (ZP). 

W ocenie naczelnika P. Kowalskiego jako planisty, nie ma podstaw do przystępowania do 

zmiany omawianego mpzp. W tym przypadku zasadnym jest skierowanie roszczeń w 

stosunku do gminy. Mieszkaniec został poproszony o skierowanie do gminy pisma ze swoimi 

konkretnymi oczekiwaniami.  

Na wniosek członków Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa, przewodnicząca Agnieszka 

Gawron – Smater odczytała pismo skierowane do Burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak, 

z prośbą o niezwłoczne przystąpienie do zmiany mpzp w zakresie zniesienia zaplanowanego 

poszerzenia ul. Rolniczej jako drogi zbiorczej  z 12 metrów na 20 metrów, na odcinku od ul. 

Wędkarskiej do ul. Wiklinowej.  

Głos zabrał naczelnik P. Kowalski, który odniósł się do projektu remontu ul. Rolniczej, 

planowanego przez powiat. Urząd Gminy wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych o 

informacje dotyczące konkretnych wytycznych w zakresie szerokości ul. Rolniczej i od tego 

zostanie uzależniona szybkość i czas działania gminy w tym zakresie.  W ocenie naczelnika 

optymalna szerokość pasa drogowego na tym odcinku wynosi 15 metrów, i nie ma podstaw 

utrzymania szerokości 20 metrów. Niemniej przystąpienie w tym momencie do zmiany mpzp 

we wnioskowanym zakresie, bez szczegółowej wiedzy o planach technicznych ZDP w 

stosunku do ul. Rolniczej, nie przyniosłoby żadnego skutku, ponieważ powiat realizując 

inwestycję drogową, nie musi kierować się zapisami w mpzp.  Komisja wnioskuje o jak 

najszybsze wysłanie - przez Urząd Miejski do Zarządu Dróg Powiatowych - pisma z prośbą o 

zajęcie stanowiska, skonkretyzowanie planowanych parametrów przebudowy ul. Rolniczej 
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na omawianym odcinku. Po otrzymaniu informacji z ZDP, odbędzie się specjalne posiedzenie 

KPiZP, poświęcone zmianie mpzp dla Dziekanowa Polskiego, w tym szerokości ul. Rolniczej 

na odcinku od ul. Wędkarskiej do ul. Wiklinowej.  

Ad. 4.  

Głos zabrała p. Karolina Ciulkin, pracownik UM. Harmonogram prac nad zmianą studium: do 

30 kwietnia trwa termin składania przez mieszkańców wniosków dot. zmiany studium w 

wyznaczonych obszarach. Jednocześnie zostały wysłane zawiadomienia do organów 

opiniujących o podjęciu uchwały przez RM o przystąpieniu do prac nad zmianą studium. 

Organy te również składają swoje wnioski. Z punktu widzenia gminy i układu drogowego, 

bardzo ważny będzie wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w kontekście przyszłości Trasy Legionowskiej. Zgodnie z procedurą o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po zebraniu wniosków od mieszkańców jak i 

innych instytucji, następuje etap sporządzania projektu studium. Przed przystąpieniem do 

zmiany studium powinny być przygotowane odpowiednie dokumenty planistyczne m.in. te 

które zostały wskazane w analizie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz mpzp. Niestety takie 

dokumenty nie zostały jeszcze opracowane przez urząd. W zakresie tych prac zostanie 

przygotowana analiza komunikacyjna wraz z prognozami ruchu i analizą układu 

komunikacyjnego, nowe opracowanie ekofizjograficzne. Do końca lutego br. miała być 

przygotowana ewidencja dróg, która jest również ważna w kontekście prac nad zmianą 

studium. Na podstawie otrzymanych wniosków od ZDW i GDKiA, urząd wystąpi o 

odpowiednie dokumenty aby ustalić dalsze losy Trasy Legionowskiej. Prace nad 

opracowaniem ekofizjograficznym i analizą układu komunikacyjnego będą realizowane 

równolegle do końca roku. W opinii przewodniczącej KPiZP, dokumenty te powinny być 

(przynajmniej częściowo) przygotowane już wcześniej, ponieważ od 2019 roku wielokrotnie 

podczas prac komisji, pojawiały się zapytania o plan przystąpienia do zmiany studium. Stąd 

można było wnioskować, że taka potrzeba istnieje.  

Jakie są planowane dalsze działania UM w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

gminy?  Naczelnik P. Kowalski wskazał dwa kierunki:  

- pierwszy dotyczy realizacji założeń wynikających z uchwały z 2020 roku w sprawie oceny 

aktualności Studium  i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

mpzp. W zakresie tego działania mieszczą się dwa przedkładane projekty uchwał - 
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odstąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Chopina jednostka A” oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Południowy Dziekanów Polski". Następnym etapem 

będzie przystąpienie do utworzenia nowego planu Sadowa Południe.  

- drugi kierunek prac nad mpzp oparty będzie na składanych przez mieszkańców wnioskach. 

Priorytetem jest przystąpienie do prac punkowych nad zmianą mpzp w zakresie 

przeznaczenia terenów ujętych pod zabudowę mieszkaniową poszczególnych działek lub 

zespołów działek - zgodnie z wnioskami mieszkańców - z przeznaczeniem pod zabudowę 

usługową aby można było realizować tam usługi w zakresie edukacji lub handlu detalicznego 

m.in. przedszkoli, żłobków. Komisja zawnioskowała o przygotowanie na termin majowy 

posiedzenia KPiZP, szczegółowego harmonogramu planowanych prac UM dot. przystąpienia 

do zmian mpzp na najbliższe 6 miesięcy – do września 2021 roku.  

Dodatkowo, naczelnik P. Kowalski obiecał, iż na wrzesień br. przygotuje dokument 

obejmujący ogólny zarys planowanych prac UM dot. przystąpienia do prac nad zmianami 

mpzp na najbliższe dwa lata – będzie to ogólny plan bez konkretnych miesięcy, kwartałów.  

Ad.5.  

Projekt uchwały został po raz kolejny zreferowany przez naczelnika P. Kowalskiego. 

Dodatkowo omówiono i wyjaśniono dołączony do projektu uchwały załącznik – „Analiza 

zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Południowy Dziekanów Polski”. Naczelnik zaznaczył, iż chciałby aby 

standardem przy kolejnych projektach uchwał dot. zmian mpzp było przygotowanie 

każdorazowo jako załącznika, takiej właśnie analizy. Poszczególni radni, biorący udział w 

posiedzeniu komisji, zgłaszali zapytania do pracowników urzędu. 

Ad. 6.  

Naczelnik P. Kowalski oraz p. Karolina Ciulkin szeroko wyjaśnili komisji, celowość 

przystąpienia do omawianego projektu uchwały.  

 

Ad. 7 i 8.  
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Na wniosek radnego Janusza Skoniecznego, porządek obrad został poszerzony o dwa 

projekty uchwał, przygotowane przez radnego.  

Naczelnik P. Kowalski odniósł się do uzasadnień obu projektów. W jego opinii, 

zaproponowane rozwiązania, nie przyniosą oczekiwanych skutków, z uwagi na 

wykorzystywany przez deweloperów art. 95, ust. 7, ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Jedynym rozwiązaniem jest zmiana tejże ustawy. Radny J. Skonieczny zadał pytanie, jak 

zabezpieczyć się przed wydawaniem pozwoleń na budowę przez powiat, na takie inwestycje 

gdzie deweloper w trakcie inwestycji, dokonuje etapowania podziału działki budowlanej. Co 

można zrobić? Czy dobrym rozwiązaniem jest wpisanie uzależnienia działki budowlanej od 

wielkości działki budowlanej, np. 2000 m na lokal mieszkalny. Zdaniem naczelnika, gmina nie 

ma mandatu aby taki zapis pojawił się w zapisach mpzp. Głos zabrała p. Karolia Ciulkin, 

zgodnie z artykułem 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie jest 

ściśle określony zakres ustaleń, które mogą być wprowadzane w planie miejscowym.  Ustęp 

2 mówi o obligatoryjnych ustaleniach planu. To jest katalog zamknięty. Ustęp 3 mówi o 

dodatkowych ustaleniach, które można zrobić w zależności od potrzeb. W ramach ustaleń 

dodatkowych, jakiś czas temu zostało dopisane, iż można zawrzeć w planie minimalną 

powierzchnię nowo wydzielonych działek budowalnych. Oba omawiane plany były 

sporządzane przed tą zmianą w ustawia. Stąd nie można było zawrzeć w planie ustaleń 

dotyczących minimalnej powierzchni, nowo wydzielonej działki budowlanej.   

To co obecnie można zrobić to w ramach prac nad dwoma omawianymi planami 

miejscowymi, dokonać zmiany tekstowej, w której zostanie dodane ustalenie dotyczące 

minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki. Aktualnie nie ma możliwości 

wprowadzenia zapisów  w mpzp, dot. ograniczenia budynków mieszkalnych na działce 

budowlanej czy także dalej idącego ograniczenia liczby lokali mieszkalnych w ramach 

budynku, ponieważ w tym przypadku jest bardzo jasne orzecznictwo, które mówi że jest to 

wkroczenie w ustawowe definicje m.in. definicje budynku mieszkalnego. Także z 

orzecznictwa wynika, że ograniczenie liczby budynków mieszkalnych na działce wykracza 

poza zasady zagospodarowania terenu i nie leży w gestii władca planistycznego przyznanego 

gminie. Trudno jest znaleźć rozwiązanie aby w duchu obowiązującego prawa, ukrócić tego 

rodzaju proceder deweloperski. Problem ten dotyczy nie tylko Gminy Łomianki, ale całego 

wianuszka gmin podwarszawskich.  

Prawo budowlane nie daje możliwości swobody zabudowy działek, a co za tym idzie każde 

naruszenie tej swobody jest naruszeniem prawa własności. W ramach prowadzonej dyskusji, 
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komisja wnioskuje o sprawdzenie orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych w kwestii 

możliwości wprowadzenia w zapisach mpzp zmiany przeznaczenia i wyeliminowania zespołu 

budynków w tym zabudowy bliźniaczej. Należy pamiętać, że zmiana takiego przeznaczenia 

niesie za sobą ryzyko konieczności odszkodowań wypłacanych przez gminę. Rozwiązaniem 

także jest zmiana współczynnika powierzchni biologicznie czynnej oraz konkretne określenie 

w mpzp charakteru takiej powierzchni, np. wyłączenie dachów czy parkingów. 

Komisja wnioskuje o pisemne odniesienie się UM do zaproponowanych rozwiązań zawartych 

w obu uzasadnieniach projektów uchwał. Sprawdzenie ich pod kątem orzecznictwa i 

rozstrzygnięć nadzorczych. Komisja jest zdania, że dalsze prace nad zmianą omawianych 

mpzp są konieczne i nie należy z nimi zwlekać. Niemniej należy bardzo starannie 

przygotować się do dalszych kierunków działań mających na  celu uszczelnienia zapisów obu 

mpzp - obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla 

Łomianki Pawłowo część A oraz obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I. 

 

Ad.9.  

Zamknięcie obrad. 

  Protokół ze spotkania przygotowała: 

Przewodnicząca Komisji Planowania i 

Zagospodarowania Przestrzennego 

                                                    Agnieszka Gawron-Smater 


