
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 

RADY DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY 

W 2011 ROKU 

 

 

 

Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska  została powołana Uchwałą      

Nr 6/II/2010 Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2010 r.  

 

I. Informacje ogólne 

 Komisja została powołana uchwałą 6/II/2010 Rady Dzielnicy w składzie: Roman 

Gembarzewski, Christian Młynarek, Jolanta Piecuch, Sławomir Sosnowski, 

Janusz Wojdalski.  

 Na przewodniczącą Komisji Rada Dzielnicy uchwałą 7/II/2010 powołała radną 

Jolantę Piecuch, a następnie uchwałą 47 z dnia 07.07.2011r z wniosku 3 

Członków Komisji przewodnicząca Komisji została odwołana przez Radę 

Dzielnicy. Od tego terminu obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący 

Komisji radny Janusz Wojdalski.  

 Zmiany składu osobowego Komisji. Na sesji Rady Dzielnicy dnia 11 lutego 

radny Ch.Młynarek złożył rezygnację i Rada Dzielnicy odwołała go ze składu 

Komisji. Deklarację pracy w Komisji złożył radny R.Sosnowski i Rada powołała 

go do składu Komisji (uchwała 24/IV/2011)  

 W ciągu całego roku stan komisji wynosił 5 osób, co stanowi minimum 

statutowe dla istnienia komisji (§ 35 ust.2 statutu dzielnicy). 

 

II. Formy pracy Komisj: 

 Komisja opiniowała projekty uchwał Rady Dzielnicy przygotowane przez     

Zarząd Dzielnicy 

 Korzystała z prawa inicjatywy uchwałodawczej 

 Prowadziła analizy i składała wnioski do Zarządu Dzielnicy 

                   

II. Zgodnie z kompetencjami i przyjętym planem pracy, Komisja zajmowała się sprawami: 

1. Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Włochy.  

a. Komisja dokonała analizy zaawansowania planów miejscowych dla obszaru 

dzielnicy (18 stycznia, 9 marca), 

b. Plan Tynkarska. Komisja złożyła wnioski do planu (uchwała 6 z dnia 24 marca, 

). Na potrzeby planu Komisja zaproponowała i wypracowała koncepcję organizacji 

przez Radę Dzielnicy debaty eksperckiej pt. „Ukształtowanie i rewitalizacja 

centralnej przestrzeni publicznej historycznego miasta ogrodu Włochy – okolice 

stacji PKP” (uchwała 8 z dnia 12 kwietnia). 

Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia zapoznała się ze stanowiskiem mieszkańców w 

sprawie zapewnienia ochrony ich interesów w planie. W dniu 15 grudnia została 

poinformowana przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy, Burmistrza Dzielnicy i 

Przewodniczącego Komisji, że  Komisja  nie ma kompetencji i możliwości 

zaopiniowania projektu planu, który jest na ustawowym etapie uzgodnień i 

opiniowania przed publicznym wyłożeniem. 

c. Plan dla niskiego Okęcia. Korzystając z prawa inicjatywy uchwałodawczej 

Komisja przygotowała  projekt stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 



Salomea II – Opacz  dla obszaru niskiego Okęcia (uchwała 7 z dnia 12 kwietnia) 

d. Plan Salomea. Komisja śledziła prace związane z przygotowaniem planu 

miejscowego Salomea (posiedzenia w dniu 12 kwietnia i 12 lipca)  

e. Plan Wiktoryn. Komisja opiniowała projekt planu Wiktoryn w dniu 25 sierpnia, 

będący na etapie uzgodnień i opiniowania przed publicznym wyłożeniem. 

f. Plan Mikołajska I. Komisja zaopiniowała projekt planu miejscowego Mikołajska 

I (posiedzenie w dniu 23 i 29 listopada, Uchwała 10 i 11) 

g. Plan Rakowa. Komisja wystosowała wniosek o przyspieszenie  prac 

planistycznych nad projektem planu (wniosek z posiedzenia w dniu 14 czerwca) 

 

2. Kształtowanie ładu przestrzennego w dzielnicy w drodze wydawanych przez 

Urząd decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego : 

a. Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia Komisja dokonała wstępnej analizy decyzji o 

warunkach zabudowy w oparciu o statystyki roku 2010, a na dzień 24 lutego 

zaplanowała pogłebioną analizę, która nie odbyła się ze względu na nieobecność 

przedstawiciela Zarządu Dzielnicy. 

b. Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2011 r analizowano z udziałem mieszkańców 

spójność wydawanych decyzji z projektem planu miejscowego Tynkarska (temat 

przeniesiony z posiedzenia 24) 

c. Komisja analizowała sporne zamierzenia inwestycyjne na terenie obszaru Rakowa 

objętego procedurą przygotowania planu miejscowego. Komisja złożyła do 

Zarządu Dzielnicy wniosek o podjęcie działań celem utrzymania w kwartale ulic 

Kazimierza Wielkiego, Łobeskiej, Skromnej, Stokrotki terenu zieleni lub 

dopuszczenie tam wyłącznie zabudowy jednorodzinnej (posiedzenie i wniosek z 

dnia 12 kwietnia).  

d. Okolice ulicy Trzcinowej. Dnia 28 kwietnia Komisja z udziałem mieszkańców 

analizowała możliwości rozwiązania przez Urząd problemów komunikacyjnych i 

urbanistycznych mieszkańców okolic ulicy Trzcinowej. Tematem tym zajmowała 

się także na posiedzeniu 12 lipca, a w dniu 31 sierpnia Komisja analizowała 

sytuację nowego zamierzenia inwestycyjnego na ul. Trzcinowej . 

 

3. Ochrona środowiska: 

a. Komisja podjęła interwencje w sprawie zalewania wodami podskórnymi 

nieruchomości mieszkańców niskiego Okęcia (uchwała 1 z dnia 18 stycznia, 

uchwała 3 z dnia 15 lutego) 

b. W dniu 9 marca Komisja zaopiniowała stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie 

planowanej budowy Dzielnicowego Zakładu Oczyszczania MPO przy ul. 

Instalatorów. Sprawa inwestycji omawiana była także na posiedzeniu w dniu 12 

lipca i na posiedzeniu 27 października. 

c. Na posiedzeniu w dniu 23 maja Komisja zajmowała się możliwościami skutecznej 

interwencji mieszkańców w sprawach włochowskich drzew i złożyła wniosek do 

Zarządu Dzielnicy o wydanie broszury dla mieszkańców. 

d. Podczas tego samego posiedzenia, Komisja wniosła do Zarządu Dzielnicy o 

przedstawienie możliwości stosowania do utrzymania ulic we Włochach w okresie 

zimowym gresu w zamian za sól szkodliwą dla środowiska. 

e. Komisja zajmowała się sprawą uciążliwości dla mieszkańców Lotniska F.Chopina.  

 W dniu 14 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji z udziałem 

przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, 

Lotniska im.F.Chopina, Departamentu Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,  



Zarządu Dzielnicy oraz Mieszkańców.  

 Na posiedzeniach w dniach  12 lipca, 31 sierpnia, 28 września, 27 

października, 23 listopada    Komisja zgłaszała do Zarządu Dzielnicy 

wnioski o podjęcie współpracy i rozmów z Komisją celem uzgodnienia 

wspólnego  planu działań celem ochrony interesów Dzielnicy i  

mieszkańców poszkodowanych uciążliwością lotniska  

f. Komisja zapoznała się ze stanem pokrycia obszaru Dzielnicy siecią kanałów 

sanitarnych, dokumentacją zadań wodno-kanalizacyjnych MPWiK, sposobem 

postępowania przy realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadami zgłaszania zapotrzebowania mieszkańców  z zakresu infrastruktury (dnia 

12 lipca). 

 

4. Inne działania ukierunkowane na ład przestrzenny i rozwój przestrzenny 

Dzielnicy: 

a. Komisja opiniowała Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy (posiedzenia 

w dniach 15 lutego, 24 lutego, 9 marca, uchwała 5 z dnia 15 marca)  

b. Komisja analizowała politykę Zarządu Dzielnicy zarządzania reklamą we 

Włochach w aspekcie kultury przestrzeni oraz wpływów finansowych do budżetu. 

Wystąpiła do Zarządu Dzielnicy z wnioskiem o przygotowanie koncepcji 

lokalizacji słupów ogłoszeniowych na potrzeby/użytkowania mieszkańców oraz 

doprowadzenia do stanu używalności istniejących powierzchni reklamowo-

ogłoszeniowych przy stacji PKP Włochy (posiedzenie 23 maja). 

 

5. Sprawy interwencyjne i wnioski mieszkańców  

a. Komisja podjęła interwencje w sprawie planów budowy ul. Załuski i złożyła do 

Zarządu wniosek z dnia 24 lutego o przedstawienie wariantowej analizy 

ekonomicznej zamierzenia inwestycyjnego  oraz  stanowiska Zarządu Dzielnicy w 

sprawie złożonego przez mieszkańców protestu. 

b. Omawiała wniosek o usytuowanie szczątków samolotu z katastrofy smoleńskiej na 

terenie Fortu Włochy (posiedzenie 15 lutego i 24 lutego) 

c. Kierowała wnioski do Zarzadu Dzielnicy w sprawach: 

 inwestycji przy ul. Dżwigowej 

 zamknięcia dla ruchu ulicy Serwituty 

 planu zagospodarowania dla okolic ulicy Na Skraju 

 problemów mieszkańców ul. Ryżowej 

 

 

III. Podsumowanie.  

 

1. Statystyka .  

      

 W 2011r.  odbyło się 19 posiedzeń.  

 Komisja podjęła 11 uchwał i  42  wnioski. 

 Obecność członków na 19 posiedzeniach komisji wynosiła: 

 Roman Gembarzewski – 17, 

 Jolanta Piecuch – 19, 

 Sławomir Sosnowski -18,     

 Radosław Sosnowski  - 13 (z 17), 

 Janusz Wojdalski – 19.  

 W posiedzeniach komisji udział mieszkańców ograniczał się do spraw 



bezpośrednio ich dotyczących i był niewielki.  

 

2. Współpraca i ocena współpracy z zarządem. 

a. Na pierwszym posiedzeniu (dnia 18 stycznia) Komisja uzgadniała z 

Przewodniczącą Rady i Burmistrzem Dzielnicy zasady współpracy. 

b. Komisja zapraszała przedstawicieli zarządu na posiedzenia Komisji: 

 15 lutego obecni byli Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska(WOS) 

Iwona Bielawska oraz Dzielnicowy Koordynator Rewitalizacji 

 24 lutego nie przybyli przedstawiciele Zarządu Dzielnicy 

 09 marca obecna była Naczelnik Wydziału Architektury i 

Budownictwa(WAB) p.Agnieszka Tycińska, nie przybył przedstawiciel 

zarządu w sprawie stanowiska Dzielnicy dot. planowanej budowy bazy 

MPO  

 24 marca w posiedzeniu dot planu Tynkarska uczestniczył Burmistrz 

Dzielnicy , Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Inwestycji 

 12 kwietnia w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik WAB 

 28 kwietnia w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik WAB oraz p. Ewa 

Nowik z Wydziału Infrastruktury i  Inwestycji (WII) 

 23 maja w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik  WOS. 

 14 czerwca w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Michał Wąsowicz oraz 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy 

 12 lipca obecni byli Naczelnik WOS i Naczelnik WII. 

 23 listopada w posiedzeniu dotyczącym planu Mikołajska I oraz 

uciążliwości lotniska uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 

p. Maria Błaszczak, nie uczestniczył zaproszony Burmistrz 

 15 grudnia w posiedzeniu poświęconym planowi miejscowemu Tynkarska 

uczestniczyli Burmistrz Michał Wąsowicz i Przewodnicząca Rady 

Dzielnicy p. Bernardeta Karczewska.  

c. Komisja otrzymywała miesięczne informacje dotyczące wniosków o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i o pozwolenia na 

budowę oraz wykazy wydanych decyzji. Część wykazów wpłynęło do Komisji z 

dużym opóźnieniem. 

d. Mimo wniosku Komisji z dnia 04.04.2011 r. Zarząd Dzielnicy nie przekazywał na 

bieżąco informacji o etapach prac prowadzonych w procedurach uchwalania 

planów miejscowych dla dzielnicy Włochy.  

e. Materiały o które wnosiła Komisja często nie były wystarczające na potrzeby 

programów posiedzeń (przykład: informację pisemną na posiedzenie 9 marca i 12 

kwietnia dostarczono po terminie)  .  

Komisja w dniu 25 sierpnia podjęła decyzję o nagrywaniu przebiegu posiedzeń Komisji.  

 

Sprawozdanie przygotowała radna J.Piecuch 

        /-/ Wiceprzewodniczący Komisji 

         Janusz Wojdalski 


