UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXVIII-137/2016 Rady
Miejskiej w Wołominie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podjęcia prac nad zmianą granic Parku
Kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku", po zasięgnięciu opinii
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
projektu uchwały zgodnie z art. 16 ust. 1a ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rada
Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr XXVIII-36/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia
16 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku", zmienionej uchwałą nr XXXIII-110/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. i uchwałą nr XIII-149/2015
z dnia 26 listopada 2015 r. - otrzymuje treść załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku" stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia .................... 2018 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia....................2018 r.

UZASADNIENIE
zmiany granic parku kulturowego pod nazwą "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"

Niniejszą uchwałę podejmuje się w celu rozwiązania konfliktu społecznego na terenie wsi Ossów,
związanego z konsekwentnym sprzeciwem społeczności lokalnej Ossowa wobec zasięgu granic Parku
Kulturowego pn. "Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r." (dalej zwanego Parkiem). Konfliktu tego nie
udało się zażegnać, pomimo dwóch dotychczas dokonanych zmian granic Parku (z 2013 i 2015 roku), które
pomniejszały obszar Parku.
Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr XXVIII-137/2016 z dnia 27 października 2016 r.
przystąpiono do prac nad zmianą granic Parku. Zgodnie z ww. uchwałą, Burmistrz Wołomina przygotował
projekt uchwały zmieniającej granice Parku. Projekt zakładał zawężenie północnej części Parku (po północnej
stronie ul. Matarewicza) do pasa terenu o szerokości ok. 60 m i długości ok. 1 km, łączącego miejsce
planowanej budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej z krzyżem upamiętniającym śmierć ks. I. Skorupki.
Projekt ten, zgodnie z wymogiem art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
został przekazany do zaopiniowania Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w
Warszawie (MWKZ) pismem z dnia 14 października 2016 r. W dniu 31 maja 2017 r. MWKZ wydał negatywną
opinię nt. przedłożonego projektu, uzasadniając ją m.in. tym, że zmiany proponowane w projekcie uchwały
stoją w sprzeczności z celem utworzenia Parku, jakim jest ochrona otwartego krajobrazu pola bitewnego.
Projekt uchwały został również poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Projekt został udostępniony publicznie w dniach od 14 listopada
2016 r. do 6 grudnia 2016 r., wnioski do projektu zbierano do dnia 7 grudnia 2016 r. W wyznaczonym terminie
wpłynęły 3 wnioski, z czego 2 były wnioskami indywidualnymi osób prywatnych, jeden zaś był wnioskiem
zbiorowym 66 osób reprezentowanych przez sołtysa wsi Ossów. Wnioski indywidualne dotyczyły wyłączenia
pojedynczych działek gruntu z granic Parku, wniosek zbiorowy zawierał postulat zwężenia proponowanego w
projekcie uchwały pasa terenu w północnej części Parku i jego przedłużenie na zachód do ul. Grabicznej,
ewentualnie całkowitą likwidację Parku po północnej stronie ul. Matarewicza, z wyjątkiem działki, na której
zlokalizowany jest krzyż upamiętniający śmierć ks. I. Skorupki.
Oczekiwany przez społeczność Ossowa kierunek zmian dotyczący granic Parku nie daje się pogodzić z
wymogami ochrony konserwatorskiej pola bitwy. Wyżej opisany projekt zmian granic Parku okazał się dla
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społeczności lokalnej niewystarczający i nieakceptowany, toteż jego przyjęcie nie rozwiązałoby społecznego
konfliktu, mimo poniesienia kosztu w postaci rozwiązań negatywnie wpływających na ochronę pola bitwy.
Biorąc pod uwagę powyższe, a także stanowiska radnych Rady Miejskiej w Wołominie, sołtys Ossowa
i wnioski złożone w trakcie konsultacji społecznych projektu uchwały, Burmistrz Wołomina przedłożył nowy
projekt zmiany granic Parku, uwzględniający ww. wniosek zbiorowy dot. likwidacji północnej części Parku.
Nowy projekt uchwały zakładał pozostawienie w granicach Parku po północnej stronie ul. Matarewicza tylko
działki, na której zlokalizowany jest krzyż upamiętniający ks. Skorupkę.
Nowy (uwzględniający złożony wniosek zbiorowy) projekt uchwały zmieniającej granice Parku
uzyskał w dniu .......... pozytywną/negatywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków*.
Nowy projekt został również poddany konsultacjom społecznym - został wyłożony do publicznego
wglądu w dniach .......................... . W wyznaczonym terminie (do dnia .............) zebrano ......... wniosków do
projektu. Wnioski dotyczyły......................**.
Po wypełnieniu wymogów wynikających z art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, Burmistrz Wołomina przedłożył Radzie Miejskiej w Wołominie projekt przedmiotowej uchwały do
uchwalenia.

* opiniowanie w toku
** konsultacje w toku
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