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M ieszkając w Podkowie Leśnej nie zawsze zdajemy so-
bie sprawę, jak niezwykłym miejscem jest nasza mała

ojczyzna. Udało się w niej zrealizować nowatorską w skali
Europy ideę miasta-ogrodu otoczonego pięknym, bujnym
lasem. Swą niepowtarzalną atmosferą Podkowa przyciąga
artystów, uczonych, polityków i ludzi biznesu. Dla wielu
Polaków jest tak samo atrakcyjna jak Kazimierz Dolny, Na-
łęczów, Sopot lub pobliski Milanówek.

Mieszkanie w Podkowie Leśnej to wielki przywilej i co-
dzienna radość — ale przecież także dodatkowe obowiązki.
Musimy więc tym bardziej dbać o to, co najcenniejsze. Mu-
simy strzec przyrody i tradycji miasta, aby zachować je dla
nas i dla naszych wnuków. Piękno Podkowy nie obroni się
jednak samo — potrzebuje naszej codziennej troski.

Jako mieszkańcy i obywatele stanowimy wspólnotę lo-
kalną, samorządową i sąsiedzką. Ta przynależność sama
w sobie jest wartością pod warunkiem, że jest to wspólnota
dobrego współżycia, solidarności i dobrych obyczajów.

Żeby zachować i wzbogacać Podkowę Leśną, potrzebny
jest przede wszystkim sojusz mieszkańców, którzy na-
prawdę kochają ten niepowtarzalny skrawek ziemi. I wła-
śnie do nich adresujemy tę Kartę.

Chcemy, by stała się spisem dobrych wzorów, rad i postu-
latów, nie ograniczając się do informacji o zakazach i grzyw-
nach, choć i one mogą się przydać jako ostateczny argu-
ment. Przypominamy w niej o naszych obowiązkach i zasa-
dach przyjaznego współżycia sąsiadów. Doradzamy, jak ra-
zem bronić się przed nieporządkiem, złymi obyczajami a na-
wet wandalizmem i bezprawiem, które zagrażają naszemu
wspólnemu dziedzictwu. A przede wszystkim pokazujemy,
co każdy z nas może zrobić na co dzień, aby żyło się nam
jeszcze lepiej i piękniej, nie tylko obok siebie, ale wśród
swoich.
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Ochrona naszych zabytków

P odkowa Leśna należy do niezwykle rzadkich w Euro-
pie miast-ogrodów. Założona w 1925 r. według pro-

jektu inż. arch. Antoniego A. Jawornickiego, wpisana zo-
stała w całości do rejestru zabytków w 1981 r. i podlega
ochronie konserwatorskiej. W rejestrze zabytków znalazło
się ponadto 10 podkowiańskich budynków, a w gminnej
ewidencji zabytków — 139 obiektów. Nakłada to szczególne
obowiązki nie tylko na właścicieli domów zabytkowych, ale
i na wszystkich budujących w naszym mieście.

W związku z objęciem ochroną konserwatorską całego
układu urbanistycznego Podkowy Leśnej konieczne

jest uzyskanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków:
• przy ubieganiu się o lokalizację nowych obiektów i prze-

budowie istniejącej kubatury;
• w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków

— na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu za-
bytku, na dokonywanie jego podziału, zmianę przezna-
czenia lub sposobu korzystania, prowadzenie badań kon-
serwatorskich, a także umieszczanie na zabytku urzą-
dzeń technicznych, reklam, tablic i dokonywanie innych
zmian, które mogłyby prowadzić do naruszenia substan-
cji lub zmiany wyglądu. Przed rozpoczęciem prac właści-
ciel musi mieć dokumentację konserwatorską określa-
jącą stan zachowania zabytku i możliwości jego adapta-
cji, uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
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ków program prac konserwatorskich i program zagospo-
darowania zabytku (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami)
• W przypadku domów ujętych w gminnej ewidencji zabyt-

ków należy uzyskać opinię wojewódzkiego konserwatora
zabytków co do planowanych prac zgodnie z zapisem
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
• Gdy nasz dom nie figuruje w rejestrze ani w gminnej ewi-

dencji zabytków, warto zasięgnąć opinii architekta miej-
skiego — kultura użytkowania wymaga troskliwego prze-
myślenia zakresu dopuszczalnych zmian, aby nie zmar-
nować historycznych i architektonicznych walorów bu-
dynku.
• Z powodu zabytkowego charakteru miasta-ogrodu umie-

szczenie reklam na całym jego terenie jest zabronione.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pro-
jekt) zezwala jedynie na informację komercyjną: szyldy
(tj. informacje na budynku gdzie prowadzona jest działal-
ność, o wielkości do 1 m kw. na budynkach mieszkalnych
i do 2 m kw. na pozostałych) lub niewielkie zwiastuny
szyldów (typu „szewc — 100 m”), ale zawsze w uzgod-
nieniu z Urzędem Miasta.
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• Dobrem publicznym są miejsca symboliczne i sakralne
na terenie Miasta-Ogrodu (pomniki, tablice, rzeźby i fi-
gury cmentarne, kaplice i świątynie). Należy się im nasz
szacunek ze względu na wartości patriotyczne, religijne,
niezależnie od wyznawanego światopoglądu.
• Właścicielom obiektów zabytkowych wpisanych do reje-

stru przysługuje, zgodnie z ustawą o podatku od spad-
ków i darowizn, zwolnienie od tego podatku przy naby-
ciu nieruchomości w drodze spadku, jeśli należą do I i II
grupy podatkowej. Równocześnie ustawa o podatkach
i opłatach lokalnych zwalnia od podatku od nieruchomo-
ści grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej. Ustawa pozwala także właścicielom na ubieganie się
o dofinansowanie remontu przez Ministerstwo Kultury,
choć w praktyce bywa to trudne z powodu szczupłości
środków.
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Jak budowaæ i remontowaæ
w Podkowie Leœnej

I nwestorzy jeszcze przed sporządzeniem projektów no-
wych budynków lub przebudowy istniejących powinni

porozumieć się z architektem miejskim, który doradzi, jak
dostosować projekt budynku do tradycyjnego stylu i charak-
teru naszej miejscowości. Nie chodzi o to, by komukolwiek
dyktować, w jakim domu ma mieszkać, ale od inwestorów,
w tym szczególnie nowych mieszkańców oczekujemy roz-
sądnego samoograniczania się. Nie chcielibyśmy, aby Pod-
kowa zamieniła się w Disneyland zabudowany pałacami i re-
zydencjami z hollywoodzkich filmów.

Z godnie z Ustawą o ochronie zabytków, ze względu
na wpis całego miasta do rejestru zabytków, Wy-

dział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Mazowieckim, do którego zwracamy się o wy-
danie pozwolenia na budowę, ma obowiązek zasięgnąć opi-
nii wojewódzkiego konserwatora zabytków przy zatwierdza-
niu każdego projektu budowy lub przebudowy (remontu).
Reforma administracyjna pozbawiła nasze miasto bezpo-
średniego wpływu na wydawanie pozwoleń, ale to właśnie
uchwalany przez Radę Miasta Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego jest dokumentem prawa lokalnego, który
w ramach obowiązującego prawa powszechnego określa
podstawowe wytyczne i warunki dla inwestorów. Ponieważ
prawo nie działa wstecz, ustalenia nowego planu zagospo-
darowania dotyczą jedynie nowych inwestycji.
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D ziałki w Podkowie Leśnej nie mogą być zabudowane
zbyt gęsto — powierzchnia zieleni musi zdecydowanie

przewyższać powierzchnię zabudowaną:
a) na działkach ogrodowych zabudowa wraz z dojściami

i dojazdami nie może przekraczać 30 proc. ich po-
wierzchni (nie więcej jednak niż 400 m. kw.), a po-
wierzchnia ekologicznie czynna powinna wynosić 70
proc. działki;

b) na działkach leśnych zabudowa wraz z dojściami i dojaz-
dami nie może przekraczać 20 proc. ich powierzchni (nie
więcej jednak niż 400 m. kw.), a powierzchnia ekologicz-
nie czynna powinna wynosić 80 proc. działki;

c) dla działek na wydmach i w otulinach rezerwatów zabu-
dowa wraz z dojściami i dojazdami nie może przekraczać
15 proc. ich powierzchni (nie więcej jednak niż 400 m.
kw.), a powierzchnia ekologicznie czynna powinna wy-
nosić 85 proc. działki.

d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (projekt)
dopuszcza tylko jeden budynek mieszkalny na działce,
choć prawo budowlane pozwala na to, by był to dom
dla rodziny wielopokoleniowej, a więc np. z dwoma wej-
ściami. Powierzchnia garaży lub budynków gospodar-
czych nie może przekraczać 50 m. kw.

P ogodzenie nowych inwestycji z ochroną przyrody nie
jest na terenie Podkowy łatwe. Lokalizacja nowych bu-

dynków musi brać pod uwagę istniejący drzewostan. Wpi-
sanie całego miasta do rejestru zabytków, odnoszące się do
układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni, nakłada na in-
westora obowiązek przygotowania tzw. operatu dendrolo-
gicznego. Jest to ewidencja istniejącego na działce drzewo-
stanu połączona z profesjonalnym opisem stanu zdrowot-
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nego każdego z drzew. Dopiero w oparciu o ten dokument
i wizję lokalną komisja złożona z przedstawicieli wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, Nadleśnictwa i Urzędu Mia-
sta zaopiniuje projekt zagospodarowania działki wiążący się
z usunięciem drzew pod planowany budynek.

M aksymalna wysokość nowej zabudowy może sięgać
dwu kondygnacji naziemnych i poddasza użytko-

wego, nie więcej jednak niż 7 m. od poziomu gruntu do po-
ziomu gzymsu (okapu) i nie więcej niż 10 m. od poziomu
terenu do kalenicy. Długość elewacji frontowej budynków
na wydmach ograniczona jest do 12 metrów. (Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — projekt)

W Podkowie zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń
i ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbe-

towych. Wymagane są żywopłoty lub ogrodzenia ażurowe
o minimalnym 60 procentowym prześwicie w przęśle. Po-
nieważ otwartość przestrzeni publicznej i prywatnej jest
jedną z podstawowych wartości krajobrazu miasta-ogrodu,
apelujemy o doprowadzenie z czasem istniejących już ogro-
dzeń do takiego właśnie stanu. Nowe ogrodzenia nie mogą
być wyższe niż 1,8 m. od poziomu terenu. (Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — projekt)
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Ochrona przyrody

P omniki przyrody, których mamy ponad czterysta, są
szczególnie wartościowymi składnikami naszego drze-

wostanu, chronionymi przez prawo, lecz często niedosta-
tecznie chronionymi i szanowanymi przez nas samych.

P amiętajmy o ochronie zieleni — to właśnie ona nadaje
Podkowie jej wyjątkowy charakter i jest naszym naj-

większym bogactwem. Ponieważ Podkowa Leśna jest miej-
scowością wpisaną w całości do rejestru zabytków także ze
względu na zieleń, obowiązuje tutaj podwyższony poziom
ochrony roślinności. Chronimy nie tylko wszelkie drzewa
(także owocowe!), ale również poszycie leśne i krzewy. „Ro-
snący na działkach las nie może być wyrąbywany...” — pisali
już w 1927 r. nasi poprzednicy w księdze hipotecznej dóbr
Podkowa Leśna i w aktach „Umowy przyrzeczenia kupna
sprzedaży” podkowiańskich parcel. Nie likwidujmy unikal-
nego, leśnego charakteru naszych działek — wymaga tego
dobro ludzi, ale też ptaków, jeży, wiewiórek, żab i wielu
innych zwierząt, które nie zdołałyby przeżyć bez swoich na-
turalnych ostoi. Zostawmy im w ogrodzie kawałek zwykłego
lasu, z zaroślami i niegrabionymi liśćmi.

O zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów trzeba ubie-
gać się u wojewódzkiego konserwatora zabytków (dla

działek parkowo-ogrodowych) lub w Nadleśnictwie Choj-
nów (dla działek leśnych).
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Przypominamy: kary za samowolne niszczenie zieleni (drzew, poszy-
cia) s¹ obecnie bardzo dotkliwe. Od 2004 r. za usuniêcie doros³ej sosny
(o obwodzie pnia ok. 100 cm) sprawca zap³aci 40 tys. z³; tyle samo
zap³aci, jeœli zniszczy drzewo np. œrodkami chemicznymi lub na skutek
niew³aœciwie prowadzonych robót ziemnych. Kary te bêd¹ wymierzane
na podstawie Ustawy o ochronie przyrody i rozporz¹dzeñ wykonaw-
czych.

O sobnej uwagi wymaga pielęgnacja drzew. Chore czy
z innych powodów grożące upadkiem należy oczywi-

ście usuwać. Szczególnie starannie pilnujemy, by suche ko-
nary drzew z naszych ogrodów nie zagrażały przechodniom
czy konstrukcji budynków. Jednak takie ingerencje zawsze
wymagają wcześniejszej pisemnej zgody konserwatora lub
Nadleśnictwa. Odpowiednie druki wniosków można pobrać
w Urzędzie Miasta, gdzie można też sprawdzić klasyfika-
cję naszej działki. Wypełnione druki wysyłamy do jednego
z tych urzędów. Komisja wizytuje Podkowę zwykle raz na
dwa tygodnie, ale w sytuacjach nagłych leśniczy z leśni-
czówki w Dębaku poinformowany telefonicznie może przy-
jechać na naszą posesję nawet tego samego dnia.
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Chronimy œrodowisko

N ie wylewamy olejów, chemikaliów, trujących odpadów
i nieczystości wprost do gleby, bo grozi to zatruciem

wód i zniszczeniem środowiska naturalnego. Należy je uty-
lizować korzystając z wyspecjalizowanych firm, których ad-
resy znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta www.podkowalesna.pl w dziale Katalog Firm. Do my-
cia samochodów na terenie naszych posesji i ulic używamy
tylko wody, ewentualnie bezpiecznych, ulegających biode-
gradacji środków chemicznych, choć najlepszym rozwiąza-
niem jest korzystanie z myjni. Do pieców i ognisk nigdy
nie wrzucamy wyrobów z plastiku, opakowań z tworzyw
i tym podobnych produktów, które spalając się emitują ra-
kotwórcze dioksyny. Zamiast tego skorzystajmy z recyklingu
(segregacji śmieci) zorganizowanego pod nadzorem Urzędu
Miasta.

Przypominamy: spalanie œmieci, w tym szczególnie plastików w pie-
cach domowych lub ogniskach jest wykroczeniem / przestêpstwem
œciganym na mocy ustawy Prawo ochrony œrodowiska, zagro¿onym
grzywn¹ do 5000 z³ lub aresztem. O takiej sytuacji nale¿y natychmiast
zawiadomiæ policjê, a nastêpnie Urz¹d Miasta.

S zkodliwe dla środowiska są też domowe ścieki. Tam,
gdzie tylko jest to możliwe, podłączamy budynek do ka-

nalizacji (chyba, że nieruchomość wyposażona jest w przy-
domową oczyszczalnię ścieków) — regulują to ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zbioro-
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wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, a także prawo lokalne takie jak Miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego (projekt) i Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta. Tam, gdzie jeszcze nie
doszła uliczna sieć kanalizacyjna, możemy nadal korzystać
z szamba, ale zbiornik musi być szczelny i systematycznie
opróżniany, a dokumenty potwierdzające wywóz będą kon-
trolowane.

K ilkadziesiąt tysięcy drzew w mieście produkuje tysiące
metrów sześciennych liści. Starajmy się jak najwięcej

z nich kompostować na naszych działkach, aby materia or-
ganiczna wzbogacała lokalny ekosystem, a gdy jest to nie-
możliwe, skorzystajmy z wywozu liści, jaki organizuje Urząd
Miasta w okresie jesiennym i wiosennym.

Przypominamy: wyrzucanie liœci do lasu lub palenie ich w ogniskach
karane jest grzywn¹ na mocy Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach, oraz regulaminu w tej sprawie przyjêtego przez Radê Miasta
w Podkowie Leœnej jako prawo miejscowe.

O szczędzajmy wodę. Żyjemy w rejonie, gdzie deficyt
wody jest zjawiskiem stałym i coraz groźniejszym. Do

podlewania ogródków możemy zawsze korzystać z dawnych
przydomowych studni. Woda gruntowa wydobyta na terenie
naszej działki wróci do gleby w tym samym miejscu.
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Czystoœæ i estetyka

C zystość i estetyczny wygląd posesji to świadectwo kul-
tury jej właścicieli. Dbajmy o porządek przed domem

i na podwórku, odnawiajmy i malujmy ogrodzenia, bramy,
futryny, rynny itp. Kolory i odcienie farb oraz tynków po-
winny dobrze harmonizować z otaczającym środowiskiem
i istniejącą zabudową. Każdy budynek powinien mieć czy-
telne i oświetlone oznaczenie, bo od tego może zależeć
nasze bezpieczeństwo, kiedy jedzie do nas pogotowie albo
straż pożarna.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach naka-
zuje właścicielom nieruchomości uprzątanie śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
parceli.

Właściciele niezwłocznie uprzątają zanieczyszczenia po-
zostawione przez zwierzęta w miejscach użyteczności pu-
blicznej (chodniki, place zabaw i in.). Mówi o tym Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna.

U suwajmy ze swojej posesji zużyte maszyny i urządze-
nia, złom, resztki materiałów budowlanych i remon-

towych. Ich obecność źle o nas świadczy i szpeci Podkowę.
Odpłatnym wywozem odpadków oraz przedmiotów wiel-
kogabarytowych — np. lodówek, starych materacy itp. —
zajmują się wyspecjalizowane firmy (adresy na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta w dziale Katalog Firm).

W łaściciel lub użytkownik posesji utrzymuje niezbędną
ilość pojemników na śmieci i odpowiada za ich regu-
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larne opróżnianie, zawierając w tym celu umowę z upraw-
nioną firmą (adres — jak wyżej). Mieszkańcy są obowiązani
przechowywać przez rok dowody zapłaty za wywóz odpa-
dów, nieczystości i śmieci przez upoważnioną firmę. Nie
wynosimy śmieci z domu do koszy ulicznych ani nie wyrzu-
camy ich do lasu.

Przypominamy: Jeœli mieszkaniec nie spe³nia obowi¹zku usuwania od-
padów komunalnych i nie utrzymuje porz¹dku na terenie posesji, grozi
mu grzywna a ponadto czynnoœci te mo¿e przej¹æ na siebie miasto,
obci¹¿aj¹c w³aœciciela nieruchomoœci op³at¹.

Œ miecie segregowane (makulatura, tworzywa sztuczne,
metal, szkło) odbierane są nieodpłatnie sprzed posesji

dwa razy w miesiącu. Odpady niebezpieczne dla środowi-
ska wrzucamy do pojemników wystawionych w przychodni
i w aptekach (leki) oraz na poczcie i w szkole samorządo-
wej (baterie, akumulatorki). Usuwaniem materiałów nie-
bezpiecznych (np. chemikaliów) zajmują się firmy wymie-
nione we wspomnianym Katalogu Firm.
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Zasady wspó³¿ycia s¹siedzkiego

S zanujemy sąsiadów i nie robimy niczego, co narusza-
łoby ich prawo do spokoju.
Unikamy hałaśliwej muzyki, petard, krzyków —

zwłaszcza w porze ciszy nocnej i w dniach wypoczynku świą-
tecznego. Izolujemy i zabezpieczamy urządzenia w warsz-
tatach domowych (szlifierki, piły, silniki itp.), aby odgłosy
ich pracy nie były udręką dla otoczenia.

N iektóre sprawy są uregulowane w kodeksie wykroczeń
(np. art. 51 kw — zakłócanie spokoju i porządku pu-

blicznego — co można zgłaszać na policję), inne zależą jed-
nak tylko od osobistej kultury i wymagają samoograniczania
się w myśl zasady „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. To
prawda, jestem u siebie i mogę robić, co chcę — ale tylko
do punktu, w którym nie przeszkadzam innym. Kulturalny
człowiek nie używa na przykład kosiarki spalinowej w nie-
dzielę, a jeśli jego pies szczeka i nie daje sąsiadom spać,
zabiera go na noc do domu.
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A poza tym starajmy się być dla siebie wyrozumiali.
W każdym domu mogą zdarzać się czasem sytuacje wyjąt-
kowe — na przykład głośne przyjęcie, remont dachu albo
obcinanie uschłego konaru, który zagraża przechodniom.
W takich przypadkach lepiej jednak w porę uprzedzić i prze-
prosić osoby, które narażamy na uciążliwości.

D ymy z ognisk i zapachy grilli mogą być przykre dla całej
okolicy. Dotyczy to też samochodów wydzielających

zbyt wiele spalin. Jesienną i wiosenną plagą jest unoszący
się nad całą Podkową swąd palonych liści — dla alergików są
to dni, kiedy praktycznie nie mogą wychodzić poza szczelnie
zamknięty dom. Jeszcze gorzej, gdy rozchodzą się z ognisk
wyziewy palonych przy okazji plastików. Utrapieniem dla
sąsiadów są istniejące jeszcze nieszczelne lub przepełnione
szamba — starajmy się o częste ich opróżnianie i tak szybko
jak będzie to możliwe, podłączmy się do nowoczesnej kana-
lizacji.

P icie alkoholu w miejscach publicznych jest zakazane
ustawowo. Jest też naruszeniem norm kulturalnego

zachowania.
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W trosce o nasze bezpieczeñstwo

W Podkowie Leśnej, tak jak na wszystkich terenach
zabudowanych w Polsce, obowiązuje ograniczenie

prędkości do 50 km/godz., ale ze względu na specyficzne
warunki ruchu (wąskie, często pozbawione chodników
uliczki, utrudniające widoczność drzewa i krzewy, dzieci
na jezdniach, wielu rowerzystów) zaleca się wolniejszą
i ostrożniejszą jazdę. Przy prędkości 50 km/ godz. samo-
chód na suchej nawierzchni zatrzyma się po przejechaniu
28 metrów, ale na jezdni mokrej i pokrytej liśćmi droga ha-
mowania wydłuży się o 5 metrów. Na oblodzonej ulicy do
zatrzymania potrzebujemy aż 70 metrów!

Pamiêtajmy: jad¹c z prêdkoœci¹ 60 km/godz. zatrzymamy samochód na
suchej jezdni po 35 metrach, na mokrej po 45 metrach , a na oblodzonej
potrzebowaæ bêdziemy 96 metrów. Przy szybkoœci 70 km/godz. ³atwo
o tragediê — droga hamowania wzrasta o kolejne 30 procent!

Apelujemy do zmotoryzowanych — spokojna jazda na
cichym silniku nie hańbi żadnego kierowcy, za to wypadek
na uliczkach Podkowy to kompromitacja.
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O soby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek
sprawowania nad nimi opieki i nadzoru w sposób od-

powiadający potrzebom gatunku, zapewniający bezpieczeń-
stwo współmieszkańcom oraz dziko żyjącej faunie (ptakom,
zającom itp.). Dbajmy przede wszystkim o dobry stan ogro-
dzeń i nie pozwalajmy zwierzętom błąkać się po ulicach.
Te z nich, które mogą stwarzać zagrożenie (np. duże psy)
należy wyprowadzać wyłącznie na smyczy albo w kagańcu.
Właściciele zwierząt obowiązani są do wykonywania szcze-
pień ochronnych i innych czynności nakazanych przez odpo-
wiednie służby weterynaryjne i sanitarno epidemiologiczne,
także w razie epidemii lub zagrożeń.

Pamiêtajmy: Za szkody wyrz¹dzone przez psy odpowiadaj¹ materialnie
i karnie ich w³aœciciele lub opiekunowie, którzy nie dope³nili obowi¹zku
nadzoru nad zwierzêtami.

W spółpraca sąsiedzka i sygnalizowanie policji podej-
rzanych zachowań to najlepsze sposoby realnej troski

o wspólne bezpieczeństwo. Zasada „bezpiecznego i czuj-
nego sąsiedztwa” jest najlepszą ochroną przed kradzie-
żami, napadami i innymi niebezpieczeństwami. Komisariat
w Podkowie Leśnej przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod numerami telefonów 022 758 91 10, 758 91 05, 997
oraz komórkowym 0 600 997 508 (dzielnicowy).

Z alecamy szczególną ostrożność w posługiwaniu się
ogniem bo żyjemy na obszarach leśnego zagrożenia

pożarowego. Palenie ognisk na terenach prywatnych jest
w Podkowie dozwolone, ale pod nadzorem i na odpowie-
dzialność właściciela — w praktyce dotyczy to tylko gałęzi.
Regulamin czystości i porządku wyklucza całkowicie palenie
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liści i śmieci. W okresach suszy burmistrz może wydać za-
rządzenie czasowo zakazujące palenia jakichkolwiek ognisk
na terenie miasta i obowiązuje ono wtedy aż do pisemnego
odwołania.

Pamiêtajmy, aby przed rozpaleniem ogniska sprawdziæ na stronie inter-
netowej Urzêdu Miasta (www.podkowalesna.pl), w sekretariacie Urzêdu
lub na tablicy informacyjnej przed Urzêdem, czy nie obowi¹zuje aktu-
alnie zakaz palenia ognisk. Za jego z³amanie grozi mandat wymierzany
przez policjê.
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Dzia³alnoœæ gospodarcza
w Podkowie Leœnej

M ile witamy w Podkowie nowe firmy, bowiem dochody
z ich prowadzenia są źródłem utrzymania wielu na-

szych rodzin (obecnie ponad 500 gospodarstw domowych),
a przez udziały w płaconych przez nas podatkach PIT i CIT
utrzymują również całe miasto.

N ie każdy rodzaj działalności daje się jednak pogodzić
z charakterem naszej miejscowości. Podkowa z pew-

nością nie byłaby najlepszym miejscem dla parkowania TIR-
-ów lub dla produkcji prefabrykatów betonowych. Niezależ-
nie od formalnych ograniczeń, jakim podlegają konkretne
typy działalności, powinno nas obowiązywać przede wszyst-
kim rozsądne samoograniczenie — w interesie pozostałych
mieszkańców i sąsiadów.

P referowanym rodzajem przedsiębiorczości w Podko-
wie Leśnej jest działalność gospodarcza zwana „post-

-przemysłową” to jest oparta na wiedzy, przetwarzaniu in-
formacji, umiejętności i sztuce, oraz wykorzystywaniu wyż-
szych kwalifikacji. Uprzywilejowanymi narzędziami pracy
są komputer i łącza internetowe.

W trosce o budżet Miasta-Ogrodu, niezbędny dla jego
utrzymania i rozwoju, obywatele Podkowy Leśnej bę-

dący właścicielami firm powinni zadbać o zarejestrowanie
przedsiębiorstwa w miejscu zamieszkania, by ich podatki
szły na dobro wspólnoty samorządowej. Jeśli mieszkamy
w Podkowie a jesteśmy zameldowani poza nią, możemy ca-
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łoroczne rozliczenia podatkowe składać w Urzędzie Skar-
bowym w Grodzisku Mazowieckim (w naszym powiecie),
a w ten sposób część podatków — 37% zapłaconego przez
nas PIT i 5% CIT — będzie trafiała do budżetu właśnie na-
szego miasta.

Przypominamy: w sprawach podatków nie jest ju¿ wa¿ny meldunek
— liczy siê tylko nasze oœwiadczenie na deklaracji podatkowej, gdzie
obecnie mieszkamy.
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B ardzo dziękujemy Państwu za zapoznanie się z tą ksią-
żeczką.

Winni jesteśmy informację, po co właściwie proponu-
jemy KARTÊ MIESZKAÑCA MIASTA-OGRODU PODKOWY
LEŒNEJ. Nie spodziewamy się, oczywiście, by jej publika-
cja z miejsca zmieniła stosunki w naszym mieście. Karta
nie usunie przecież prostactwa czy braku wrażliwości eko-
logicznej. Żaden dokument sam w sobie nie zapobiegnie
wycinaniu drzew, zaśmiecaniu lasów, zakłócaniu spokoju
przez uciążliwych sąsiadów.

Nie o to nam chodziło. KARTA MIESZKAÑCA MIASTA-
-OGRODU PODKOWY LEŒNEJ to nie spis wykroczeń i kar. Nie
jest też listą pobożnych życzeń ani podręcznikiem dobrych
obyczajów.

Oczekujemy od tej książeczki tylko tyle, aby pomogła
Państwu spojrzeć świeżym okiem na zjawiska, które psują
jakość naszego życia i grożą zniszczeniem niepowtarzalnego
uroku Podkowy. Jeśli zaś zgodzą się Państwo, że istotnie
mamy powody do niepokoju o przyszłość miasta-ogrodu,
zachęcamy do działań na taką skalę, na jaką każdego stać.

Przypominamy: piękno Podkowy nie obroni się samo —
potrzebuje naszej codziennej, wspólnej troski. Dlatego bu-
dujemy sojusz mieszkańców, którzy naprawdę kochają pod-
kowiańską małą ojczyznę. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy
Państwa widzieć w samorządowej wspólnocie ludzi, którym
nie jest wszystko jedno.
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Ważniejsze telefony

Biblioteka Miejska im. Poli Gojawiczyñskiej 022 758 96 48

konserwacja oœwietlenia ulic 022 886 48 26, 0692 469 760

konserwacja sieci kanalizacyjnej 0502 291 630, 0503 134 281

konserwacja sieci wodnej 0661 955 201

Ksiêgarnia, informacja turystyczna o regionie 022 758 94 15

Leœnictwo Podkowa Leœna, Na Dêbaku 022 729 81 87

Miejski Oœrodek Kultury 022 758 94 41

Parafia pod wezwaniem œw. Krzysztofa 022 758 92 22

Pogotowie gazowe 992, 022 628 45 87

Pogotowie ratunkowe: 999, 022 758 67 14 i 022 758 81 86 (Pruszków)
022 755 90 06 (nocna i œwi¹teczna pomoc lekarska Grodzisk Maz.)

Policja 997, 022 758 91 05, 022 758 91 10, 0600 997 508

Przychodnie: 022 758 92 65 (Basis) i 022 729 10 65 (Medicus)

Rozdzielnia gazu (Grodzisk Maz.) 022 792 03 60

Stra¿ Po¿arna 998, 022 758 99 82 (¯ó³win), 022 729 59 46 (Brwinów)

Urz¹d Miasta 022 758 98 78, 022 758 90 04, 022 758 91 09

Zak³ad Energetyczny Pruszków 991, 022 738 23 20, 022 738 24 51

Posterunek energetyczny Grodzisk Maz. 022 755 51 36
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