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Łomianki, 18 luty 2022 r. 

          

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

w dniu 03/02/2022 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. Dyskusja dotycząca projektu uchwały tzw. uchwały krajobrazowej - określającej 

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie obrad Komisji. 

 

Przebieg prac Komisji. 

Ad.2. 

Na podstawie listy obecności, stwierdzono kworum. 
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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, p. Damian Siembida. 

- „Projekt Miasto”: p. Bartosz Poniatowski. 

 - Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Zastępcę Burmistrza do spraw 

społecznych p. Witolda Gawdę  

Ad.3.  

Posiedzenie Komisji rozpoczęła krótka prezentacja głównych założeń projektu uchwały 

krajobrazowej w gminie Łomianki, przeprowadzona przez firmę „ProjektMiasto” 

opracowującą dany projekt. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której wzięli udział radni 

oraz mieszkańcy Łomianek.   

 

Ad. 4. Przewodnicząca Komisji Agnieszka Gawron-Smater, przekazała naczelnikowi Piotrowi 

Kowalskiemu treść maila, którego otrzymała od mieszkanki, w sprawie:   

Uchwały Nr XLIV/366/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 września 2021 roku w 

sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki na terenie rezerwatu Jezioro Kiełpińskie 

(https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/11367,Uchwala-Nr-

XLIV3662021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-30-wrzesnia-2021-roku-.html) 

Mail nie został odczytany na posiedzeniu Komisji, z uwagi na jego rozbudowaną treść. Został 

jednak zawarty w protokole.  
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Treść maila: „Wnoszę o szczegółowe przeanalizowanie ww. uchwały, jej treści, załączonej do 

niej mapy terenu oraz przede wszystkim uzasadnienia, które powinno być w pełni zgodne z 

treścią uchwały oraz wnoszę o podjęcie działań w celu poprawienia / lub anulowania/ ww. 

uchwały. Po moich wcześniejszych uwagach (skierowanych mailem z dnia 07.01.22r. do RM 

w Łomiankach) wyjaśniono mi jedynie obowiązujący wg Urzędu przebieg ww. drogi, który 

jest wg mnie inny niż w uzasadnieniu do uchwały, ale nie ustosunkowano się do innych 

poruszonych przez mnie błędów. Komisja Planowania i Zagospodarowania przy współpracy z 

Wydziałem Ochrony Środowiska powinna ponownie przeanalizować zapisy, ww. uchwały 

sprawdzając ich zgodność z zapisami MPZP Kępy Kiełpińskiej i z planem ochrony rezerwatu 

Jezioro Kiełpińskie. 

Proszę o odczytanie moich poniższych trzech uwag do ww. uchwały na posiedzeniu Komisji w 

dniu 3.02.2022r w sprawach różnych i ustosunkowanie się do możliwości 

zmiany/poprawienia/ww. uchwały. 

Uwaga I.W uchwale nie zachowano kolejności działek, po których ma przebiegać droga i nie 

podano też gdzie droga się kończy.  Napisano: § 1. Drodze położonej w sołectwie Kiełpin, 

stanowiącej działki ewidencyjne numer: 22, 37 (część) i 358 (część) (obręb 0008, Kiełpin), 

nadaje się nazwę: ulica Przyrodnicza. 

A w przesłanym mi wyjaśnieniu przebieg tej drogi jest następujący: „Początek przebiegu ulicy 

Przyrodniczej to granica Rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie i droga przebiega przez ten 

rezerwat (część dz. 37), skręca w prawo (część działki 358) i skręca w lewo do ulicy Brzegowej 

(dz. ew. nr 22) „. A więc jak widać droga ta/ zachowując chronologię uchwały § 1 /przebiega 

po działce 22, potem 358/część/ a na końcu 37/część/ -nie podano, w którym miejscu ta 

droga się kończy.  

Uwaga II. Część graficzna jest mało czytelna i dodatkowo nie wyrysowano tu granic 

obowiązywania MPZP Kępy Kiełpińskiej oraz granic rezerwatu Jezioro Kiełpińskie, dla którego 

nie ma i nie było uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania. Brak naniesienia 

granic rezerwatu w części graficznej powoduje, że czytając uzasadnienie nie sposób 

wychwycić błędy zawarte w nim oraz konieczna jest szczegółowa analiza MPZP Kępy 

Kiełpińskiej i planu zasięgu rezerwatu.  

Uwaga III. W uzasadnieniu uchwały napisano i tak też poinformowano o tym radnych na 

Sesji, co następuje: 
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1.Napisano: „Przedmiotowe działki znajdują się w granicach obowiązywania MPZP Kępy 

Kiełpińskiej” ‘-co nie jest prawdą, ponieważ rezerwat w całości jest poza tym planem 

/dotyczy części działki 37/ 

2.Napisano: „jest to przeznaczenie droga publiczna klasy dojazdowej, KDL2”, co nie jest też 

prawdą, bo droga KDL2 dochodzi w MPZP Kępy Kiełpińskiej do granicy rezerwatu przy działce 

37 i tu się urywa. Droga KDL 2 nie biegnie przez rezerwat. 

3.Napisano, że „nazwanie tej drogi jest konieczne z uwagi na ewentualną zabudowę …”, co w 

przypadku części tej drogi biegnącej w rezerwacie jest wprowadzeniem radnych w błąd, bo 

„w rezerwacie obowiązuje całkowity zakaz jakiejkolwiek zabudowy”, zgodnie z planem 

ochrony rezerwatu. 

4. Napisano: ”proponowana nazwa ulicy zaczyna się od granicy rezerwatu ….I biegnie do 

ulicy Brzegowej”, co oznacza, że droga ta przebiega na terenie MPZP Kępy i nie przebiega 

ona przez rezerwat, który jest poza tym planem. 

5.O ile celem rady było wyrażenie zgody na poprowadzenie drogi także przez rezerwat to w 

uzasadnieniu brakuje wyjaśnienia, dlaczego Władze Gminy nie respektują zaleceń 

obowiązującego od 24 marca 2021r planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jezioro 

Kiełpińskie. W planie ochrony rezerwatu brak jest wyznaczenia drogi, jako drogi publicznej i 

wyraźnie napisano, że w celu ochrony rezerwatu konieczne jest: 

-Utrzymanie rezerwatu, jako obszaru wyłączonego z ruchu pojazdów. 

-Likwidacja dróg powstałych w następstwie ruchu pojazdów. 

-Ustawianie przeszkód uniemożliwiających wjazd pojazdów do rezerwatu 

-Nie należy wprowadzać zmian w sposobie przeznaczenia i użytkowania gruntów w zakresie 

mogącym w negatywny sposób oddziaływać na rezerwat… 

6.Tak, więc w konsekwencji niejasnych zapisów uzasadnienia ww. uchwały droga polna 

rezerwacie  staje się ogólnodostępną drogą publiczną/jednocześnie nie spełniając wymogów 

dla tej kategorii drogi/. Jeśli uchwała zakłada, że droga przebiega, jako ulica Przyrodnicza też 

przez rezerwat, który nigdy nie został udostępniony społeczeństwu to łamie obowiązujący tu 

zakaz ruchu pieszego, rowerowego i jazdy konnej wierzchem… oraz zakaz ruchu pojazdów. 
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Proszę o wyjaśnienie, statusu ww. drogi po działce 37 (nie jest to droga gminna, /bo brakuje 

jej w obowiązującym wykazie tych dróg na terenie gminy/, nie jest to droga publiczna, bo od 

lat ograniczono w rezerwacie możliwość jej użytkowania jedynie do właścicieli terenu, a 

także poprzez postawienia znaku zakazu ruchu od strony KMŁ i wcześniej szczegółowych 

tablic informujących, kto może z niej korzystać)/tylko rolnicy/.  

                Ponieważ cała uchwała jest głęboko nieprzemyślana, niedopracowana w 

uzasadnieniu a ponadto otrzymała negatywną opinię całej  Komisji Technicznej wnioskuję o 

jej zmianę i ograniczenie przebiegu ww. drogi od działki 22 poprzez 358 i 37 i jedynie do 

granic obowiązywania  MPZP Kępy Kiełpińskiej/ a więc droga nie powinna wchodzić do 

rezerwatu, bo przecież  literalnie tak też napisano w uzasadnieniu do tej uchwały /. Obecny 

zatwierdzony przebieg tej drogi/ ulicy/ przyczyni się do zwiększenia liczby ludzi i aut w 

rezerwacie i spowoduje natychmiastowe naciski na jej poszerzenie/do 12 m tak jak droga 

KDL2/ i przebudowę/obecnie ma 4 m szer. / w rezerwacie po zabudowaniu terenu poza 

rezerwatem w celu szybszego dojazdu do miasta. Konieczne jest, więc tu wyjaśnienie w 

uzasadnieniu do ww. uchwały i informacja o skutkach tej uchwały dla ochrony przyrody w 

rezerwacie. 

                Proszę o informację na piśmie czy Komisja Planowania i Zagospodarowania 

Przestrzennego w Łomiankach zajmie się wyjaśnieniem i statusu tej drogi i zmianą tej 

uchwały na taką gdzie część tekstowa, graficzna i uzasadnienie będą ze sobą spójne i zgodne 

zarówno z miejscowym planem zagospodarowania jak i obowiązującym planem ochrony 

rezerwatu. 

Przewodnicząca poprosiła o szczegółowe ustosunkowanie się naczelnika Piotra Kowalskiego 

do zawartych w mailu pytań mieszkanki. Przesłanie odpowiedzi do wiadomości członków 

komisji”. 

AD.5 Zamknięcie obrad. 

   Protokół ze spotkania przygotowała: 

Przewodnicząca Komisji Planowania i 

Zagospodarowania Przestrzennego 

                                                    Agnieszka Gawron-Smater 
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