
UCHWALA NR 56/VI/20 19
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKll

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) Rada Miejska w Serceku uchwala co następuje:

§ l. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie wyeliminowania problemu z hałasem poprzez
ograniczenie użytkowania strzelnicy do broni pneumatycznej lub ,jej likwidacji, postanawia
nie uwzględnić złożonej petycji. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji określa załącznik
do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serceku do zawiadomienia
składającego petycję o sposobie jej załatwienia,

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr 56/VU2019
z dnia 27 lutego 2019r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

W dniu 9 grudnia 2018 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Serceku petycja w sprawie
wyeliminowania problemu z hałasem poprzez ograniczenie użytkowania strzelnicy do broni
pneumatycznej lub jej likwidacji W tej sprawie swoje posiedzenie odbyła Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Serocku.
Komisja Skarg, wniosków j Petycji zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez
Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa
jednocześnie pełniącego funkcję Komendanta Straży Miejskiej. Na podstawie tych wyjaśnień,
Komisja stwierdziła, że kompetencje wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w zakresie
funkcjonowania strzelnic ograniczają się wyłącznie do zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,
określającego zasady bezpieczeństwa na obiekcie, zgodnie z art. 47 obowiązującej ustawy o
broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284).
Odnosząc się do kwestii hałasu powstającego w trakcie strzelania należy podkreślić, że wójt,
burmistrz (prezydent miasta) w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego w
sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, nie posiada możliwości oceny spełnienia
kryteriów ochrony środowiska określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4
kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i
użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 27, poz. 341 ze zm.). Stosowane badania
stwierdzające spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
przeprowadzane są przez właściwe organy ochrony środowiska. W dniu 11 Lipca 2018 r. do
Towarzystwa Strzeleckiego ..Bellona" zostało skierowane pismo z prośbą o przeprowadzenie
stosownych badań i zaprzestanie prowadzenia strzelań do momentu dostarczenia wyników
przeprowadzonych badań,
W kwestii bezpieczeństwa terenów w pobliżu strzelnicy, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
stwierdziła, że lokalizacja obiektu w wyrobisku pokopalnianym gwarantuje bezpieczeństwo,
bez narażenia życia i zdrowia osób postronnych. Teren wokół strzelnicy został ogrodzony,
uniemożliwiając w ten sposób wtargnięcie osób z zewnątrz. Strzelnica wykorzystywana jest
wyłącznie pod nadzorem prowadzącego strzelanie, a także w formie indywidualnego
treningu strzeleckiego. prowadzonego przez osoby posiadające zezwolenie na posiadanie
broni palnej i pneumatycznej. Na stanowiska strzeleckie i osie strzałów mogą wchodzić
wyłącznie osoby będące pod nadzorem.
W świetle przedstawionych wyjaśnień petycja nie została uwzględniona.
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