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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII/UWAGI 

 

w sprawie zagospodarowania terenu „Amfiteatru” ul. Fiderkiewicza, Milanówek. 

 

Konsultacje są realizowane w ramach projektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności 

Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

 

 

Termin zgłaszania opinii: od 20.08.2015 r. do 27.08.2015 r. 

 

 

Imię i nazwisko osoby wnoszącej opinię / Nazwa organizacji wnoszącej opinię: ….………… 

 

Opinie/uwagi/propozycje: 

Uwagi ogólne: 

1. Jest to już drugi projekt zagospodarowania Amfiteatru – czy uwagi i sugestie zgłoszone 

wcześniej przez mieszkańców były przekazane projektantowi?  

2. Brak chociażby krótkiego opisu, np. co będzie mieściło się w budynku socjalnym, jakie 

będą jego funkcje – wymusza konieczność kontaktu z TOM.  

Uwagi szczegółowe:  

1. Brak miejsca dla maluchów przeznaczonego do nauki jazdy na rowerze – w Milanówku nie 

ma takiego miejsca, a regulamin toru wrotkarskiego przy Liceum im. Bema nie przewiduje 

takiego wykorzystywania toru. Jedyna utwardzona ścieżka zaprojektowana w Amfiteatrze 

również do tego celu nie powinna być wykorzystywana – niebezpieczeństwo kolizji z 

innymi użytkownikami ścieżki.  

2. Brak toalety umożliwiającej przewinięcie maluchów i zadbanie o higienę małych dzieci. 

Jedyna toaleta przenośna problemów nie załatwi, a budynek socjalny, jak mi wyjaśniono w 

TOM, będzie wykorzystywany przez osobę pilnującą obiekt i wypożyczającą sprzęt. 

3.  Wątpliwości budzi wykorzystywanie w celach estetycznych ogrodów warzywnych. Kto 

będzie o nie dbał (siał, podlewał, pielił).  Na temat walorów edukacyjnych takiego 

rozwiązania powinny wypowiedzieć się szkoły. Jeżeli dbać o nie ma Ochrona Środowiska 

UM to moje wątpliwości dotyczące realizacji również celów edukacyjnych są uzasadnione. 

Uwagi moje są  „bardzo wstępne” ale tematowi nie mogę poświęcić więcej czasu, gdyż jutro  
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rano wyjeżdżam na 2 tygodnie i nie będę miała szansy na bardziej szczegółowe zapoznanie 

się z projektem.   

 

 

 

Milanówek, dnia 21.08.2015                                             ………………………………… 

       Imię i nazwisko  

osoby zgłaszającej opinię 
 

 

 

 

____________________________  
Uwaga! Formularz zgłoszenia opinii należy, złożyć osobiście lub przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
katarzyna.fitz@milanowek.pl  


