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Łomianki, 6 grudnia 2021 r. 

 

PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA KOMISJI PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

w dniu 26/10/2021 r. w trybie stacjonarnym zostało zwołane, ale nieodbyło się posiedzenie 
Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Z uwagi na liczne przybycie 
mieszkańców, odbyło się jedynie spotkanie z mieszkańcami. 

Zaplanowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim – 
obręb ew. nr 143205_5.0005.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003 
w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna” .  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II.  

9. Przyszłość budowy gminnej drogi wraz z odwodnieniem w Dąbrowie Leśnej, ul. Szerokiej. 
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10. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Komisji.  

Ad.2. 

Komisja PiZP w Łomiankach, obradowała w składzie: 

1. Agnieszka Gawron-Smater 

Na podstawie listy obecności, NIE stwierdzono kworum. 

Urząd gminy reprezentowany był przez: 

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

Ad.3.Zamknięcie posiedzenia komisji.  

 

Dalsza część spotkania, miała formę dyskusji z mieszkańcami, na temat zgłaszanych 
problemów.  

Poruszane tematy: 

1. Przyszłość budowy gminnej drogi wraz z odwodnieniem w Dąbrowie Leśnej,  
ul. Szerokiej. Z tym tematem zgłosił się na Komisję mieszkaniec p. W. Moryciński. 
Naczelnik Piotr Kowalski wyjaśnił na jakim etapie są procedury związane  
z przystąpieniem do budowy ul. Szerokiej, także kiedy i jakie kroki mogą podejmować 
mieszkańcy aby przyspieszyć proces porządkowania kwestii przejęcia przez gminę 
własności gruntów pod drogę.  

2. Na ręce Przewodniczącej Komisji, została złożona przez mieszkankę M. Barszczewską, 
petycja mieszkańców, w sprawie zmiany mpzp Kiełpin Poduchowny w zakresie 
zapisów dot. terenów przylegających do rezerwy przeznaczonej pod Trasę 
Legionowską. Petycja zgodnie z właściwościami, została przekazana za 
pośrednictwem biura rady do Pani Burmistrz.  
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3. Na spotkanie przyszli także mieszkańcy którzy wyrazili swój sprzeciw wobec 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Staszica-Konarskiego”. Naczelnik Piotr Kowalski, wyjaśnił poszczególne kroki 
dotyczące uruchomienia procedury planistycznej i wyjaśnienia etapów podczas, 
których mieszkańcy mają prawo zgłosić swój sprzeciw wobec zakresu i formy 
wprowadzanych zmian w mpzp.  

4. Mieszkanka A. Zdyb, po raz kolejny zwróciła uwagę na problem dot. braku dostępu do 
ul. Palmowej, która jest drogą publiczną. Podkreśliła także  brak działań Urzędu 
Miejskiego w tej sprawie.  

 

 

 

Protokół ze spotkania przygotowała: 
 

Przewodnicząca Komisji Planowania  
      i Zagospodarowania Przestrzennego 

        Agnieszka Gawron-Smater 

 


