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PROTOKÓŁ

Z

PRZESTRZENNEGO w

POSIEDZENIA

dniu

KOMISJI

11/09/2020

r.

PLANOWANIA

|

ZAGOSPODAROWANIA

Porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.

Stwierdzenie kworum.

3.

Omówienie

4.

Zamknięcie obrad Komisji.

z

mieszkańcami problemu dot. zakresu poszerzenia ulicy Cyprysowej.

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:

-

Burmistrz Małgorzatę Żebrowską
Piotrak, wiceburmistrza Pawła Bohdziewicza, naczelnika
Geodezji Gospodarki Nieruchomościami
Zagospodarowania Przestrzennego - p. Piotra

-

i

Kowalskiego.
Ad.3.

Posiedzenie komisji miało charakter zamknięty. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy
ul. Cyprysowej. Celem posiedzenia komisji było umożliwienie rozmowy, konfrontacji
wszystkich stron biorących udział w sporze — urzędu miasta, mieszkańców nie zgadzających
się

ul.

poszerzenie

na

Cyprysowej

z

6

metrów

do 8

metrów

oraz mieszkańców
mpzp) do 8 metrów.

opowiadających się za poszerzeniem ul. Cyprysowej (zgodnie z
Zamierzeniem komisji było udostępnienie przestrzeni do dyskusji, której do tej pory zabrakło
oraz wysłuchanie każdej ze stron próba znalezienia rozwiązania z poszanowaniem prawa

i

i

dobrosąsiedzkich relacji.
Kowalski w skrócie opowiedział o stanie prawnym

decyzja ZRID została
wydana 20 stycznia 2018 roku, do tej decyzji było złożone odwołanie mieszkańców.
ostateczna. Od tej
Następnie decyzja ZRID wydana przez Wojewodę z maja 2019 roku
decyzji nie przysługuje już odwołanie.
Naczelnik

P.

-

jest

Oczekiwania

jednej

obowiązujących mpzp) ul.

grup mieszkańców są aby zgodnie z literą prawa (zapis w
Cyprysowa została poszerzona do 8 metrów.
z

Druga grupa mieszkańców, oczekuje aby ul. Cyprysowa nie została poszerzona

i

zachowała swoją obecną szerokość 6 metrów, na odcinku pomiędzy ul. Klonową, a ul.
Jarzębinową. Argumentując to między innymi bezpieczeństwem mieszkańców, ponieważ
projekt poszerzenia drogi nie zakłada chodnika. W związku z tym szersza droga, zachęci
kierowców

do

szybszej jazdy uliczką.

Mieszkanka

J.

przyznała, że bardzo długo czeka na remont

i

poszerzenie drogi.
Nie widzi możliwości kompromisu, ponieważ jakiekolwiek zmiany, wydłużą czas oczekiwania
innych mieszkańców są
na obiecany remont ulicy, ponieważ zarówno jej posesja jak
,

i

notorycznie zalewane podczas obwitych deszczy. Przyznała także, że jeżeli droga nie zostanie
wykonana zgodnie

z

decyzją

ZRID

i

mpzp, sięgnie po środki prawne nacisku na urząd, np.

grzywnę.
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p.

wspomniała o rozmowach sąsiedzkich, gdzie mieszkańcy, którzy
nie chcą zgodzić się na poszerzenie drogi, proponowali różnego rodzaju rozwiązania, np.
pokrycie kosztów nasadzeń roślin, które pełniłyby rolę odgrodzenie od drogi czy utwardzenie

terenu pod miejsca parkingowe dla mieszkańców, którzy mają już ustawione ogrodzenia
zgodnie z mpzp czyli w szerokości 8 metrów. Wspomniała także, że historycznie mpzp
zakładał zabranie jednego metra po obu stronach drogi, dopiero potem uległ zmianie.
Pozwolenie na budowę domu
zostało wydane przed wspomnianą zmianą mpzp.
Plan zmienił
z każdej

metrów

ze

jej

się w ten

p.tylko

że

jednej strony zostały odjęte 2 metry, a nie po metrze
stron. W obecnej sytuacji, poszerzenie drogi do 8 metrów tym samym zabranie 2
działki, spowoduje znaczne ograniczenie terenu przed wejściem do domu.
sposób,

z

i

Mieszkanka p.
stwierdziła, że niepoważnym jest obecnie projektowanie
pozostawienie szerokość drogi 6 metrowej. Zwróciła także uwagę na aspekt finansowy,
mieszkańcy, którzy mają aktualnie przesunięte ogrodzenia do 8 metrów stratni finansowo

i

iż

są

w sytuacji kiedy droga nie zostanie poszerzona. Dodała, że mieszkańcy byli świadomi, jaka

jest szerokość drogi zgodnej
Mieszkaniec

J.

z

mpzp.
.

zwrócił uwagę

na

fakt,

że niektórzy mieszkańcy wybudowali

dom wiedząc jaka jest sytuacja prawna - zapis dot. szerokości ulicy Cyprysowej w mpzp,
wynosi 8 metrów. Mimo to, postawili ogrodzenie na szerokości 6 metrów. Zwrócił także
uwagę, że w części ul. Cyprysowej od ul. Klonowej jest znacznie większa intensywność ruchu
samochodów

z

innych posesji, co dodatkowo
drogi do 8 metrów.

jest

argumentem za poszerzeniem tej części

kompromisu, mieszkanka p.
zaproponowała rozwiązanie aby
ul. Jarzębinową.
pozostawić szerokość 6 metrów ul. Cyprysowej pomiędzy
Leszczynową
Natomiast, pozostałą część ul. Cyprysowej, pomiędzy ul. Klonową, a ul. Leszczynową
poszerzyć do 8 metrów (zgodnie z oczekiwaniami grupy mieszkańców). Zdaniem mieszkanki
Szukając

ul.

a

takie rozwiązanie mogłoby być jakimś rozwiązaniem, ponieważ w niewielkim stopniu zmienia
decyzję ZRID.
Naczelnik P. Kowalski, wyjaśnił że każda wprowadzona zmiana wymaga rozpoczęcia
procedury zmiany projektu ZRID. nie ma czegoś takiego jak „zmiana nieistotna”. Szczególnie

I

jeżeli chodzi o zmianę geometrii całej jezdni.

mieszkańców (głównie mieszkańcy posesji położonych po drugiej
stronie ul. Cyprysowej, którzy nie muszą przesunąć ogrodzeń)
biorących udział w
Trzecia grupa
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przyznała że opowiada się za rozwiązaniem, które nie zakłada
ul. Jarzębinową, „tak aby nic nie
Leszczynową,
poszerzenia drogi na odcinku pomiędzy
przerabiać”. Podkreślili jednak, że zależy im na rozwiązaniu dającym możliwość jak
najszybszego przystąpienia do budowy drogi.
posiedzeniu

komisji,

a

ul.

Naczelnik
wykonania,
1.

P.

Kowalski w skrócie przedstawił dwa rozwiązania

którego celem jest przystąpienie do remontu

i

ich realne terminy

ul. Cyprysowej:

decyzją ZRID czyli 8 metrów w całości drogi — przy
założeniu, że na ten cel są zaplanowane w budżecie środki — okres przystąpienia
do prac związanych z przygotowaniem do inwestycji budowy drogi wynosi ok. 2
Rozwiązanie

zgodne

z

miesiące.
2.

Rozwiązanie wymagające zmiany projektu ZRID czyli podział ulicy na dwie
szerokości 6 metrów 8 metrów. Wydłuża się cały proces, o co najmniej 11
miesięcy. Czyli inwestycja nie ruszyłaby w 2021 roku, a 2022 roku.
i

Mieszkanka p.
, przyznała, że czuje się oszukana, ponieważ w interesie wszystkich
mieszkańców jest szybkość wyremontowania drogi. Gdyby za poprzedniej kadencji, urząd
podjął odpowiednie działania, wykazał się dobrą wolą rozmową z mieszkańcami, droga ta
byłaby już gotowa. Na zadane pytanie przez p.
p.
przyznała, że
priorytetem dla niej jest uzyskanie rozwiązania opartego na pozostawieniu parkanu w
obecnej szerokości 6 metrów, w mniejszym stopniu szybkość wykonania drogi.
i

J.

.

Skonieczny zwrócił uwagę, iż powinniśmy sobie zadać pytanie czy ta droga jest
istotna z punktu widzenia analizy ruchu drogowego wpływu na zmiany szerokości tejże
drogi na stan ruchu w danym obszarze sołectwa.
Radny

J.

i

Naczelnik P. Kowalski przyznał, że droga ta obsługuje nie tylko mieszkańców przy niej
mieszkających, ale także szerzej pojętą społeczność lokalną. Mimo tego,
jest położona w

że

cichej okolicy, pomiędzy małymi uliczkami. Nie jest to jednak droga wewnętrzna, dlatego

powinna być szersza niż 6 metrów. Dodał, iż należy patrzeń na zapisy założenia mpzp, nie w
perspektywie kilkuletniej, ale znacznie szerszej.
i

Przewodnicząca A. Gawron-Smater, poprosiła o informację ze strony UM, jakie jest jego
stanowisko w tej sprawie. W ocenie wiceburmistrza P. Bohdziewicza, na chwilę obecną
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sytuacja jest zero jedynkowa, ponieważ obowiązuje ważne pozwolenie ZRID
roku. Natomiast, kwestia zabezpieczenia środków budżecie jest otwarta.
Naczelnik

z

maja 2019

Kowalski dodał, że przy wersji optymistycznej jeżeli zostaną zabezpieczone
środki w budżecie, inwestycja mogłaby ruszyć za ok. 7 miesięcy od momentu dokonania
P.

stosownych przesunięć w budżecie. Wariant 2 — szerokość 6 8 metrów. Czas do rozpoczęcia
inwestycji może wynieść około 18 miesięcy od momentu zabezpieczenia środków
dokonania stosownych przesunięć w budżecie.
i

i

Mieszkanka

J.

przyznała, że znalezienie kompromisu w tej sytuacji jest niemożliwe,
ponieważ wszystkie przesłanki wskazują na jedno najwłaściwsze rozwiązanie, którym jest
poszerzenie ulicy zgodnie z decyzją ZRID. Argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem to
zgodność z prawem, szybkość przystąpienia do budowy drogi. Dodała także, że skoro

obowiązująca decyzja ZRID ma moc prawną
tryb odwoławczy już się skończył. To
mieszkańcy będą nalegać na wykonanie
drogi, stosować odpowiednie kroki odwołując się
do innych organów nadzorczych w celu wyegzekwowania budowy drogi, zgodnie z decyzją
i

tej

ZRID.

Skonieczny zwrócił się z pytaniem do naczelnika P. Kowalskiego odnośnie
odszkodowań. Czy obowiązują odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości w
sytuacji kiedy dom został wybudowany na podstawie warunków zabudowy, a potem plan
Radny

J.

miejscowy wpłynął na to jak nieruchomość została zagospodarowana. W ocenie naczelnika
P. Kowalskiego żadna z tych nieruchomości w momencie uchwalenia
mpzp, nie straciła na
wartości. Dlatego, że przy każdym dokumencie była informacja, że ul. Cyprysowa będzie

poszerzana. Z dokumentów, które są w posiadaniu urzędu wynika, że mieszkańcy z posesji o
numerach 1, 3 oraz 7 przy budowie nieruchomości powinni dysponować wiedzą, iż ul.
Cyprysowa będzie miała szerokość 8 metrów.

Mieszkanka

J.

poprosiła o wpisanie do protokołu z posiedzenia komisji, wniosku o
wpisanie tego zadania (budowa ul. Cyprysowej) do budżetu na 2021 rok.

Głos zabrała burmistrz Małgorzata Żebrowska

-

i

Piotrak, która przyznała że to spotkanie w jej
odczuciu miało dać możliwość rozmowy wszystkich stron, wysłuchania ich argumentów
znalezienia kompromisu w rozwiązaniu omawianego konfliktu. Po dzisiejszym spotkaniu
widzi, że takie rozwiązanie nie istnieje. Mamy patową sytuację. Dlatego decyzja ta musi
zostać podjęta odgórnie. Skoro nie ma takiego porozumienia pomiędzy mieszkańcami, urząd
zmuszony jest bazować na posiadanych dokumentach.
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Ad. 4

Zamknięcie obrad
prośbę mieszkańca p.
podpisami mieszkańców.
DODATKOWO

-

Na

A.

,

do protokołu, załączam listę

z

Protokół ze spotkania przygotowała:
Przewodnicząca

Komisji

Planowania

Zagospodarowania Przestrzennego
Agnieszka Ga

sbyrtnda.
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Goli
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Warszawa, dnia 11 września 2020r.

Szanowna Pani
Agnieszka Gawron-Smater
Przewodnicząca Komisji ds. Planowania Przestrzennego
Gmina Łomianki
W konsekwencji posiedzenia Komisji ds. Planowania
Przestrzennego, na którą zaproszeni byli
wypracowania konsensu co do
mieszkańcy ulicy Cyprysowej, zwołanego w celu wysłuchania ich oczekiwań
szerokości modernizowanej ulicy, zarejestrowane zostały głosy mieszkańców.
Prosimy o dołączenie do protokołu poniższego podsumowania głosów wszystkich mieszkańców:
i

1.

L.P.

Mieszkańcy opowiadający się za budową ulicy Cyprysowej o szerokości 8 metrów na całej długości,
oczekujący rozpoczecia budowy zgodnie z deklaracją Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarowania
Nieruchomościami w ciągu 6 miesięcy:
ul. Cyprysowa nr:

1

_

2

Wszyscy wyrazili swój głos podczas spotkania

3

4
2,

Mieszkańcy opowiadający się za rozwiązaniem alternatywnym, skutkującym według informacji
przedstawionej przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami, opóźnieniem
procesu budowy o dodatkowe 12 miesięcy, a polegającym na budowie ulicy o szerokości 8 metrów na
szerokości 6 metrów na odcinku od_ul. Leszczynowej do
odcinku od ul. Klonowej do ul. Leszczynowej

ul. Jarzębinowej
L.P.

i

:

ul. Cyprysowa nr:

Podpis

1
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opowiadający się za rozwiązaniem alternatywnym, skutkującym według informacji
przedstawionej przez Naczelnika Wydziału Geodezjii Gospodarowania Nieruchomościami, opóźnieniem
procesu budowy o dodatkowe 12 miesięcy, a polegającym na budowie ulicy Cyprysowej w całej długości
o szerokości 6 metrów.
Mieszkańcy

ul. Cyprysowa nr:
7

Wyrazili swój głos podczas

spotkania

