
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Spraw Obywatelskich 

1 Posiedzenie w dniu 25 stycznia 2019 
Obrady rozpoczqto 25 stycznia 2019 o godz. 14:30, a zakonczono o godz. 16:26 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wziqlo udzial6 czlonk6w. 

Obecni: 

1. Krzysztof Borikowski 
2. Slawomir Czerwinski 
3. Bokena Kalinowska 
4. Gabriela Ksi@yk 
5. Agnieszka Oktaba 
6. Jaroslaw Krzysztof Pielach 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli tak% 

1. J6zef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy 
2. Rafal Karpinski - Kierownik Referatu RMP 
3. Adam Krzemihski - Komendant Straiy Miejskiej 

1. Otwarcie posiedzenia i pnedstawienie ponqdku obrad. 

Przewodnicqca Komisji otworzyla posiedzenie i powitala wszystkich zebranych 
oraz przedstawila porzqdek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porqdku obrad. 
2. MokliwoSC wykorzystania bezzalogowych statk6w powietrznych (dron6w) do 
monitorowania czystoSci powietrza. 
3. Rozpatrzenie pisma w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock - obszar C, nadanego uchwalq 309/XM(IV/2013 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 27.03.2013r. 
4. Przyjecie protokoh z I posiedzenia Komisji. 
5. S p r a y  r62ne. 
6. Zakonczenie posiedzenia. 

2. MokliwoBC wykorzystania bezzalogowych statk6w powietnnych (dron6w) do 
monitorowania czystoSci powietna. 

Przewodnicqca Komisji powiedziala, 2e w Legionowie zakupiono kamere termowizyjnq i 
mieszkahcy mogq zglaszat sie do urzqdu i prosit o ogledziny termowizyjne budynku. 
Przewodnicqca zaproponowala aby rozw&yC zakup takiej kamery takie w Serocku. 

Kierownik Referatu ZKOC Adam Krzeminski odpowiedzial, ke jest to bardzo dobre 
rozwirganie i d&o tarisze i nii dron. Kierownik Krzemihski odnosqc sie do tematu dron6w 
powiedzial, t e  pr6bka pobrana do badania za pomocq dronu nie jest dowbdem, kakde badanie 



dronem i talc bqdzie trzeba powt6rzyC fizycznym pobraniem popiotu z paleniska. Kierownik 
powiedzial, i e  rozmawial z Komendantem Straty Miejskiej ze Slqska, kt6ra jako jedna z 
nielicznych jest w posiadaniu drona i uzyskaf informacjq, ie uiywajq drona jedynie do 
wizyjnego sprecyzowania z kt6rego komina wydobywa siq dym, ale trzeba wziqC pod uwagq 
jakq oni maja zabudowq. 

Radny Krzysztof Botikowski powiedzial, i e  wywolal dyskusjq poniewai przedstawiono mu 
informacje o duiych kosztach zwipnych z zakupem i u2ywaniern drona, okolo 600 tys. zl. 
Radny poinformowal, i e  sam wystqpil o oferty, kt6re byty zdecydowanie niisze. Radny 
poinformowal, i e  odpisafo mu 5 gmin, ktbre stosujq to rozwipmie. Potwierdza siq to, i e  to 
nie jest umjdzenie, kt6re dawaloby dowbd w sqdzie, tylko dodatkowa opinia, kt6ra moie byC. 
Uqdzenie to jednak pokazuje czy z komina ulatniajq siq inne zwipki nii te, kt6re powstajq 
przy spalaniu wqgla. Gminy uiywajqce drona wskazujq na szybkq weryfikacjq, pracownicy sq 
w stanie szybko zweryfikowaC dyrn, kt6ry nale2y zbadaC. Radny uzyskal informacje, ie 
samo zakupienie drona wiele pomoglo, bo mieszkahcy zaczqli siq obawiaC kontroli i przestali 
paliC Smieci. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc powiedzial, ie na pewno trzeba bqdzie przeszkoliC 
pracownik6w, kt6rzy mieliby obshgiwaC to q d z e n i e ,  a to na pewno podniosloby koszty. 

Radny Krzysztof Bo~ikowski powiedziaf, 2.e motna ubiegak siq o dofinansowanie na 
szkolenia operatora drona, nie pamiqta jednak w jakim wojew6dztwie. 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpihski por6wnal ile mokna by wymieniC piec6w na 
gazowe za te pieniqdze, moie warto zainwestowaC wiqcej aby jak najwiqcej o d b  mialo 

Radny Slawomir Czerwihski u w a ,  i e  dron na pewno ~Swiadomilby spoleczehstwo i wielu 
mieszkahc6w pmstaloby paliC Smieci, ale zgodzil sic z Kierownikiem RMP, i e  
dofinansowanie do wymiany piec6w bqdzie lepszym rozwiqzaniem, bo jest to wydatek 
jednorazowy, kt6xy procentuje przez lata. Radny odni6sl siq do pomyslu kamery 
termowizyjnej, stwierdzil, i e  poka2.e ona nieszczelnoSci w domu, koniecmoSC ocieplenia 
budynku, natomiast nie pokate, w kt6rym domu opalamy niedopuszczonym do u2ytku 
paliwem. 

Przewodnicqca Komisji Boiena Kalinowska zapytal ile bylo interwencji Straty Miejskiej w 
celu sprawdzenia czym palono w piecach. 

Kierownik Referatu ZKOC Adam Krzeminski odpowiedziat, i e  w 2018 roku bylo 50-60 
kontroli. Kierownik poinformowaf, i e  powtarzajq siq nieruchomoSci w kt6rych pali siq 
nieodpowiednim paliwem. 

Przewodniczqca Komisji ogiosifa przerwf. 

Po przerwie Przewodnicqca Komisji Boiena Kalinowska podsurnowujqc ten punkt poprosila 
Komendanta Stra2y Miejskiej o wzmoione kontrole, o edukacje spoleczehtwa, oraz aby - .  - 
spdeczehtwo czdo, ke-nie Glko strat pomaga ale tei kontroluje. Przewodnicqca popksila 
aby Komendant przedstawil Komisji zasadnoSC oraz koszty zakupu kamery termowizyjnej. 



Radny Krzysztof Borikowski dodal, i e  jak jui bedzie kamera dobrze byloby aby strahicy 
daiac uoomnienie vrzekazywali informacie o moiliwoti badania termowizyjnego oraz ". . . - 

informowali mieszkahc6;, t e  jest dofinansowania do wymiany piec6w. Ponadto 
radny zaproponowd aby wynajqC drona na dzien lub kilka dni i zobaczyC jak sie sprawdzi. 
Dron m6glby s W C  tez do monitorowania okolicy w przypadku sygnai6w o wszelakich zlych 
zdarzeniach, a dopier0 po potwierdzeniu przez drona moba  by wysylaC patrol str&y. 

Kierownik Referatu ZKOC Adam Krzeminski poinformowal, ie s-icy bedq mieli na 
pocqtku lutego szkolenie z pobieranie pr6bek popidu. 

Radny Slawmoir Czerwiliski uznal, i e  warto byloby umieszczaC takie informacje w BIP aby 
mieszkahcy o tym wiedzieli. Radny zauw&yl, i e  jeSli Str& Miejska posiadataby kamere 
termowizyjnq to st& po*a r6wniei moglaby z niej koqstaC. 

Przewodnicqca Komisji Boiena Kalinowska poinformowata, 2e jeSli koszt tej kamery nie 
bedzie zbyt duiy, to Komisja Spraw obywatelskich rekomenduje jej zakup. 

Kierownik Referatu ZKOC Adam Krzeminski poinformowal, t e  kamera to koszt okdo 5 tys. 
zt. 

Kierownik Referatu RMP zaproponowal aby zobaczyC w innych gminach jak wyglqda 
badanie jakoSci powietrza dronem i jakie skutki przynosi. 

Radny Krzysztof Borikowski uw&, ie gmina powinna zaproponowaC wiqcej, nieuchronnoSC 
kary musi by6 ewidentna. 

Kierownik Referatu ZKOC Adam Krzemitiski powiedzial, ke Strat moie ndokyC mandat w 
wysokoSci 500 zl za palenie Smieciami lub materialem niedozwolonym, ale to jest mo2liwe 
jedynie w6wczas gdy strahicy wchodq na kontrole i ewidentnie w piecu plastikowe butelki- 
to jest podstawa do nalokenia mandatu, w przypadku pobrania pr6bki popioh, trzeba jq 
wyslaC do badah na Slqsk aby uzyskaC opinie certyfkowanej pracowni, kosztuje to 300 zl, ale 
trwa do 2 tygodni, w takim przypadku nie ma podstaw do nalokenia mandatu, trzeba zlokyC 
do sqdu wniosek o ukaranie, a sqd naloky grzywnq. Grzywna z wniosku o ukaranie stanowi 
doch6d pahstwa, natomiast z mandatu stanowi doch6d gminy. 

Radny Krzysztof Borikowski uw&, ke gdyby by1 dron moba  wtedy m6wi6, i e  na jego 
podstawie stwierdzono czym palono w danym momencie w piecu. 

Przewodniczqca Komisji Boiena Kalinowska podsumowala dyskusje i poinformowala, t e  na 
nastqpnym posiedzeniu Komisja zapozna sie z ustaleniami Komendanta. 

3. Rozpatnenie pisma w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego 
miasta Serock - obszar C, nadanego uchwalq 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 27.03.2013r. 

Kierownik Referatu RMP Rafal Karpiliski poinformowal, ie do rozpatrzenia komisji sq dwa 
pisma skierowane od tych samych os6b, rnal2eristwa. Mieszkahcy Serocka domagajq siq aby 
wskazaC konkretne przepisy planu miejscowego, czy dzialalnoSd sqsiadujeca z ich posesjq jest 
motliwa do wykonywania na tym terenie. Wedlug oceny wnioskujqcych nie ma takiej 



prawnej moiliwoSci i plan tego zabrania. Wnioskodawcy formujq zarzut pod adresem gminy, 
i e  nic z tym nie zostalo zrobione. Kierownik Karpinski powiedzial, i e  rozpatrujqc tq sprawq 
nalezy omowid cztery wqtki, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
sprawy podatkowe, rejestracja dzialalnoici gospodarczej, bezpieczenstwo przeciwpozarowe. 
Kierownik wyjaSnil, ze jeSli chodzi o zapisy planu miejscowego dzialka polozona jest na 
terenie przeznaczonym pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq illub uslugi nieuci@liwe 
(oznaczenie MNlU9). Plan okreSla co to sq uslugi nieuciqzliwe: to uslugi, kt6rych uciqiliwoW 
nie moie powodowad przekroczenia standardow jakoici Srodowiska poza terenem, do kt6rego 
prowadqcy dzialalnoid ma tytul prawny i ktbre nie sq zaliczane do przedsiqwziqd mogqcych 
zawsze znaczqco oddziakywad na Srodowisko w rozumieniu przepisow odrqbnych. Kierownik 
wyjainil, i e  Starosta Legionowski dzialajqcy jako wlasciwy w sprawie organ administracji 
architektoniczno-budowlanej zatwierdzil budowq obiektu. Starosta bada zgodnoici projektu 
budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi 
aktami prawa miejscowego, gdyby Starosta stwierdzil, ze obiekt nie jest zgodny z mpzp 
decyzja bylaby negatywna. W rozpatrywanej sprawie niezbqdna jest weryfikacja, czy obecny 
spos6b uiytkowania przedmiotowego obiektu budowlanego jest zgodny ze sposobem 
okreSlonym w wydanym pozwoleniu na budowq, a przede wszystkim, czy jest zgodny z 
zawiadomieniem o zakonczeniu budowy lub decyzjq o pozwoleniu na uiytkowania. Odnoszqc 
siq kwestii zwiqzanych z bezpieczenstwem przeciwpozarowym do czynnoici kontrolno - 
rozpoznawczych, Kierownik Karpinski poinformowal, ze do tego upowainieni sq 
funkcjonariusze Panstwowej Straiy Poiarnej. Burmistrz m6glby zareagowad jeSli bylyby 
realne podejrzenia, ie  obiekt ten zagraza iyciu lub bezpieczenstwu wielu os6b. Kierownik 
Karpinski poinformowal Komisjq, ze jeSli chodzi o wqtek podatkowy to z ustawy ordynacja 
podatkowa wynika, ze nie moina upubliczniad informacji podatkowych. 

Radny Slawomir Czenvinski poinformowal, i e  obiekt na pewno nie sluzy potrzebom 
wlasnym, poniewai sq ogloszenia w internecie o godzinach otwarcia. Powstaje pytanie czy 
Starosta nie zostal wprowadzony w blqd przez inwestora. Radny uwaia, ze jeSli wlakciciel 
prowadzi pod tym adresem dzialalnoid naleiy sprawdzid jak rozlicza podatek i czy gmina na 
tym nie traci. 

Przewodniczqca Komisji Bozena Kalinowska podsumowala, i e  glownie chodzi o konflikt 
sqsiedzki, a Komisja czy Rada nie ma uprawnieli aby rozstrzygnqd tq sprawq, od tego sq inne 
organy a potem sqd. Komisja przekaze wnioskujqcym swoje stanowisko w tej sprawie. 

4. Przyjecie protokolu z I posiedzenia Komisji. 

Protok6l z I posiedzenia zostal przyjqty bez uwag. 

5. Sprawy r6ine. 

Radny Krzysztof Borikowski poprosil o sprawdzenie ul. Polnej, poniewai zatrzymuje siq tam 
woda. 

Radny Slawomir Czerwiliski zapytal o wjazd z ul. Warszawskiej do marketu Dino, prace 
przeciqgajq siq, a kierowcy maja utrudnienia. 

Zastqpca Burmisbza J6zef Zajqc odpowiedzial, ze prace odbqdq siq jak bqdq sprzyjajqce 
warunki pogodowe. 



6. Zakonczenie posiedzenia. 

W zwiqzku z wyczerpaniem porzqdku obrad Przewodniczqca Komisji Bozena Kalinowska 
zakoticzyla posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich. 
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