
Protok61 nr 312018 
z posiedzenia Komis j i  Rolnichva, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej 

w dniu 23 sierpnia 2018r. 

Posiedzenie komisji odbylo siq w Urzcdzie Miasla i C;miny Serock, ul. Rynek 21 
Poczqiek posiedzenia o go&. 13.30. 

Posiedzenie Komisji otwoi-zyl Przewodnicqcy Komisji Rolnichva, Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Wlodzimierz SkoSkiewicz i poinformowat, i e  w posiedzeniu Komisji bierze 
udzial 5 radnych- nieobecny radny Kazimierz Sosnowski (lista obecno&ci- zalqcznik n r  1). 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyl r6wniei: SekretarzTadeusz Kanownik (lista obecnokci- zalqcznik 
n r  2). 

Przewodniczqcy Komisji jiodzimierz SkoSkiewicz 
Przedstawil nastepujqcy porqdek posiedzenia: 

1 .  Rozpatrzenie projektu uchwafy w sprawie wezwania do usuniecia naruszenia prawa. 

2. Sprawy r6zne. 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
,,Do przedstawionego porqdku proponuje wprowadzenie jednego punktu, Przyjfcie protokolu 
z posiedzenia Komisji z dnia 25 lipca 2018r. ". 

1. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wenvania do usuniecia naruszenia prawa. 

Sekrefarz Tadeusz Kanownik 
,,Wptyn@o do nas wenvanie do usuniecia namszenia prawa dotycqcego uchwaly z 2015 roku. 
W sprawie miejscowego planu, dotyczy to obszaru Dqbinki, Karolino, Marynino, Ludwinowo 
Zegrzyliskie, Stasi Las. Osoby, ktore nabyly grunty w Maryninie i Debinkach ska rq  sie, i e  w nowym 
planie nie dopuSciliSmy w dalszym ciqgu kruszywa. Bun is t r z  nie widzi korzyici dla gminy jeSli chodzi 
o to kruszywo, nie jest ono wysokiej jakoSci a niszczone sq drogi. Infonacja, t e  sq tam ztoia zostala 
na planie zamieszczona, mialo to na celu aby teren ten nigdy nie zostal zainwestowany w spos6b trwab, 
nie dopuSciliSmy tam zabudowy, sq tylko u2ytki zielone. JeSli zajdzie potrzeba, bedzie moina do tego 
tematu wr6cid. Ludzie kupili te gruntu z mySIq, i e  bqdq eksploatowaC te poklady hy i ru  i teraz sie z tym 
nie zgadzajq. Zarzucajq namszenie art. 140 K C  stanowiqcym, i e  ,,w granicach okreilonych przez ustawy 
i zasady wsp6ttycia spolecznego wtaiciciel moie, z wylqczeniem innych os6b. korzystaC z rzeczy 
zgodnie ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczegolnoSci mote pobieraC 
potytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach moie rozpoqdzaC rzecq". Dalej zgodnie 
z art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nieuzasadnione ograniczenie 
zakresu dopuszczalnego planem sprawowania prawa wlasnosci nad przedmiotowymi 
nieruchomosciami, dodatkowo powolujq siq na art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 
dzialalnoici gospodarczej ta ustawa juz nie obowiqzuje, na przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej a t a k e  na art. 104 ustawy z dnia 9 czenvca 201 1 roku prawo geologiczne i gbrnicze, poprzez 
wyhczenie w nieuzasadniony spos6b moi l iwoic i  eksploatacji przez skarQcych udokumentowanego 
zloia kopaliny, na obszarze niemchomo6ci bedqcej wlasnoiciq wzywajqcych. Bardzo szczeg&owo jest 
wszystko opisane z powdaniern sie na orzecznichvo sqd6w administracyjnych w tej sprawie. 
Proponujemy Panstwu odrzucenie tego wezwania do namszenia prawa. Jeteli sqd uzna, i e  jest inaczej 
i uchyli zapisy w tym zakresie, o ktory wnosq, to w tej czeSci wrocimy do poprzednich zapisow 
uchwaly". 

Radny Krzyszrof Znkolski 
,,Czy jest jaki i  wyrok, na kt6ry oni sie powdujq? Czy mial kt04 podobna sytuacjq i jes t j u i  wyrok sqdu?" 



Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Nie bylo wyroku Sgdu Najwyiszego. Byt podobny przypadek rowniet na tym terenie, sgd wtedy 
przychylil siq do skaacych". 

Radny Marek Bilitiski 
,,lie jest takich wezwan do usuniqcia naruszenia prawa?" 

Sekrefarz Tadeusz Kanownik 
,,Jest to drugi przypadek". 

Radny Stanislaw Kr7$czkowski 
,Jest tam taki akapit, gdzie powdujq siq na normy wspoltycia spdecznego, wedtug mnie te normy 
bardziej przemawiajq na nasq korzyiC n i t  na korzyid skar+ychn. 

Radny K r z ~ ~ z f o f  ZakoLFki 
,,Od tamtego roku kruszywo wzroslo o 40% i majqc kruszywo na swoim terenie my je zamknqli6my. 
Czy nie powinno by6 choC jedno czynne ztoote na naszym terenie?' 

Radny Sfanislow Krwzkowski 
,,Ciqiarowki niszcq drogi, a nie ma motliwoSci innego wjazdu" 

Radny Kqvszfof ZakoLski 
,,Czy nie moina przepisami tego uregulowaC? ZniszczyteS to napraw do stanu poprzedniego". 

Sekrefarz Tadeusz Kanownik 
,,Nie ma takiej motliwoSci aby zmusiC kogoi do remontu drogi". 

Radny Sfanislaw Krzyczkowski 
,,Dodatkowy problem, te  droga ta ma dw6ch wlakicieli, jest ona wojewtrdzka i powiatowa 

Sekrefarz Tadeusz Kanownik 
,,Nie wiem czy Pahstwo widzieli to wyrobisko, kt6re tam jest. To sg potentaci, kt6rzy nie na nasze 
potrzeby to wydobywajq, tylko wielogabarytowe przedsiqwziqcia". 

Radny Kr7$szfof Zakolski 
,,JeSli moze kt04 czerpaC korzyici, to dlaczego mu tego zabraniak". 

Pnewodniczqcy Kom.3ji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
Poddal pod gtosowanie rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wezwania do usuniqcia namszenia 
prawa. 

W glosowaniu 
Projekt uchwa4y zostal zaopiniowany pozytywnie przy 4 glosach za i 1 glosie wstrzym~~jqcym. 
(zalgcznik nr 3). 

2. 
Pnyjecie protokolu z posiedzenia Komisji z dnia 25 lipca 2018r. 

Pnewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
,,Do treSci protokotu nie zgloszono uwag. Protokbl zostal przyjqty". 




