
Protokol nr 112016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 stycznia 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sip w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21 
Poczqtek posiedzenia o godz. 13.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial6 radnych (lista obecnoici- zalqcznik 
nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli zaproszeni goscie (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie wezwania do usuniqcia naruszenia prawa. 
2. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji w 20 15r. 
3. Opracowanie planu pracy Komisj i Rewizyjnej na 20 1 6r. 
4. Sprawy roine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia nie zgloszono zadnych uwag. Porzqdek posiedzenia 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Rozpatrzenie wezwania do usuniecia naruszenia prawa 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,WlaSciciele dzialki nr 1/21 obr. Karolino na etapie wylozenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja E do publicznego wglqdu zloiyli 
uwagq do projektu planu, poruszajqc ten Sam problem jak w niniejszej skardze. Sq 
wlaicicielami dzialki we wsi Karolino. W planie, ktory zostal przez Radq Miejskq uchwalony, 
znajduje siq strefa udokumentowanych zl6i kopalin, ale zgodnie z ustaleniami planu nie 
zezwalamy na eksploatacjq znajdujqcego siq tam kruszywa. Zgodnie ze studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, jak rowniez miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, tereny te sa, przeznaczone czqSciowo pod zielen, 
zadrzewienia i zakrzewienia. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wprowadza wladztwo planistyczne dla organow gminy. Gminy zostaly upowainione do 
ingerencji w prawo wlasnosci podmiot6w w celu ustalenia przeznaczenia i zagospodarowania 
teren6w poloionych na obszarze gminy. W zwiqzku z tym Rada Miejska miala prawo 
zdecydowak o takim przeznaczeniu tego terenu. 
Z terenami, na ktorych znajdujq siq kopaliny, stale sq problemy zwiqzane z niszczeniem drog 
przez firmy eksploatujqce kopaliny czy wypelnianiem wyrobisk pozwirowych odpadami. 
W tej sprawie nie przekroczyliSmy swoich uprawnien. Jednoczesnie zgodnie z wolq 
ustawodawcy zachowalismy te tereny przed trwalym zainwestowaniem. JeSli bylaby taka 
potrzeba, zawsze moina siqgnqk po znajdujqce siq tam kruszywo. 
Przedstawiamy Panstwu projekt uchwaly wraz z uzasadnieniem, zgodnie z kt6rym nie 
uwzglqdnia siq wniesionego wezwania do usuniqcia naruszenia prawa." (zalqcznik nr 3). 



Radny Stanklaw Krzyczkowski 
,,Czy istniejq przeslanki prawne, kt6re ewentualnie urnozliwilyby skar@cym mo2liwoSC 
wydobywania kruszywa na tym terenie?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Przy obecnym zapisie w planie nie moina eksploatowad tego wyrobiska." 

Radny Stanisla w Krzyczko wski 
,,Biorqc pod uwagq problemy zwiqzane z dotychczasowym wyrobiskiem, uwaiam, i e  naleiy 
podjqd wszelkie mozliwe dzialania, aby zablokowad dalsze wydobywanie kruszywa. Naleiy 
mieC na uwadze znajdujqce siq w poblim ujqcie wody." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Nie zrobiliimy iadnego uchybienia wzglqdem przepis6w. Na etapie skladania wniosk6w do 
planu skariqcy takich wniosk6w nie zloiyli. Dopiero po wyloieniu planu zglosili uwagq do 
planu, kt6ra zostala przez Burmistrza odrzucona. W konsekwencji Rada Miejska r6wnieZ. nie 
uwzglqdniia tej uwagi." 

Radny Sla womir Osiwala 
,,W pelni podzielam zdanie radnego Stanislawa Krzyczkowskiego. Rozumiem chqC organ6w 
gminy do zachowania pewnych teren6w w takim ksztalcie, aby ewentualnie ustrzec siq 
pewnych niekorzystnych w p6iniejszym czasie dzialah ze strony inwestora czy wlaScicieli 
dzialek. Z drugiej strony musimy siq odnieSC jako Komisja Rewizyjna do postawionego przez 
skariqcych zarzutu. Naszq rolq nie powinno by6 przekonywanie siq czy jako Rada podjqliSmy 
slusznq decyzjq, chroniqc te tereny przed ewentualnym wydobyciem kopalin, tylko taki 
mieliimy zamysl, koncepcjq dla opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wiedzqc o tym, i e  sq tam okreSlone zloia, postanowiliSmy zabezpieczyC te tereny przed 
ewentualnym innym zagospodarowaniem, kt6re mogloby w sposob jednoznaczny zablokowak 
w przyszloici wydobywanie kopalin. Nie ma iadnej wqtpliwoSci, i e  Rada Miejska miata prawo 
podjqd taka decyzjq, plan m6gl to przewidywak, na takim etapie, na jakim nasza wiedza 
pozwalala narn do tego problemu podejSd. 
Do uznania skargi jako bezzasadnej przekonuje rnnie to, ze plan zagospodarowania 
przestrzennego podlega nadzorowi prawnemu Wojewody Mazowieckiego. Skoro Wojewoda 
nie stwierdzil nieScis4oSci prawnej co do przeznaczenia w planie zagospodarowania tych 
teren6w w takim zapisie w jakim sq, to znaczy i e  nie naruszyliSmy tego prawa. To rnnie 
przekonuje, i e  decyzja Rady byla sluszna. 
Skar@cy podaja i e  zostal naruszony ich interes prawny. Czy jest to interes prawny osoby 
fizycznej, poniewai dzialka naleky do osoby fizycznej? W zwiqzku z tym czy zostal w tym 
przypadku naruszony interes prawny, o kt6ry wnoszq skariqcy? JeSli nie, mamy odpowiedi, ze 
nie moze by6 naruszony interes prawny, poniewai nie dotyczy to podmiotu prawnego. 
Czy w studium dzialki wskazane w piimie skariqcych sq przeznaczone pod zadrzewienie 
i zalesienie? Czy nie ma sytuacji, i e  na etapie opracowywania studium uwzglqdnialo, i e  jest to 
teren inwestycyjny, poniewai sq zloia, kt6re moina wydobywad. Czy w studium by40 inne 
przeznaczenie tego terenu?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Nie widzimy iadnego naruszenia prawa na iadnym etapie procedury planistyculej . W studium 
tereny te znajdujq siq na tzw. terenach otwartych. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawa- Prawo 
geologicme i g6rnicze ,,Udokumentowane zloia kopalin oraz udokumentowane wody 
podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujqC oraz obszar6w ochronnych 










