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Łomianki, 7 września 2021 r. 

          
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

w dniu 24/08/2021 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzeni miejscowego   

    planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica-Konarskiego”. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  

    planu zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  

    planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki Powstańców i     

    części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. Chopina. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  

     planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna” . 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  
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    planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki –  

    obręb ew. 143205_4.0005. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  

    planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 43/2 w mieście Łomianki –  

   obręb ew. 143205_4.0003. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego      

   planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek ew. nr 202/1, 202/3 i 202/7 w  

    Dziekanowie Nowym - obręb ew. 143205_5.0003. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego     

      planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 139/33 w Dziekanowie  

     Leśnym – obręb ew. nr 143205_5.0004. 

11. Sprawy różne. 

12. 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 
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Urząd gminy reprezentowany był przez: 

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

- Burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak. 

Udział mieszkańców: 

- Pani Elżbieta Książek – mieszkanka Dziekanowa Nowego.  

Ad.3.  

Zaopiniowanie projektu uchwały: 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica-
Konarskiego”. 

Głosy ZA: 1 

Wstrzymujące się: 1 

Głosy przeciw: 1 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały: 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”. 

Głosy ZA: 1 

Wstrzymujące się: 1 

Głosy przeciw: 1 

Ad.5 Zaopiniowanie projektu uchwały: 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części 
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osiedla Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. 
Chopina. 

Głosy ZA: 1 

Wstrzymujące się: 1 

Głosy przeciw: 1 

Ad. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały: 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna”. 

Głosy ZA: 1 

Wstrzymujące się: 1 

Głosy przeciw: 1 

Ad. 7.  Zaopiniowanie projektu uchwały: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście 
Łomianki  obręb ew. 143205_4.0005. 

Głosy ZA: 2 

Wstrzymujące się: 0 

Głosy przeciw: 1 

Ad. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały: 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dot. przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 
43/2 w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0003. 

Głosy ZA: 1 
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Wstrzymujące się: 1 

Głosy przeciw: 1 

Ad. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały: 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek ew. nr 202/1, 202/3 i 
202/7 w Dziekanowie Nowym - obręb ew. 143205_5.0003. 

Głosy ZA: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Głosy przeciw: 3 

 

AD.10. Zaopiniowanie projektu uchwały 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia      
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 139/33 w Dziekanowie Leśnym – 
obręb ew. nr 143205_5.0004. 

Głosy ZA: 0 

Wstrzymujące się: 2 

Głosy przeciw: 1 

 

Ad.11.  

Przewodnicząca komisji Agnieszka Gawron-Smater, zobowiązała się w możliwie najbliższym 
czasie, do zorganizowania posiedzenia komisji technicznej i planowania, poświęconej planom 
układu drogowego w gminie Łomianki.   

Radny Janusz Skonieczny zaproponował także aby zastanowić się nad kwestią zachęcenia 
deweloperów/inwestorów do współpracy, tak aby pozostawiali więcej zieleni na terenach 
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swoich inwestycji. Czym gmina może zachęcić deweloperów do takiego działania? 
Dodatkową kwestią, wartą omówienia na kolejnych posiedzeniach KPiZP jest szukanie 
odpowiedzi na pytanie, co gmina może zaoferować innego niż pieniądze aby stać się 
właścicielem drobnych, małych terenów zieleni w centrum miasta.  

 

Ad. 12.  

Zamknięcie obrad. 

   Protokół ze spotkania przygotowała: 

Przewodnicząca Komisji Planowania i 
Zagospodarowania Przestrzennego 

                                                    Agnieszka Gawron-Smater 


