
Rada Miejska w Seroeku 
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji 

3 Posiedzenie w dniu 18 czenvca 2019 
Obrady rozpoczflo 18 czenvca 2019 o godz. 13:00, a zakonczono o godz. 1359 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wzido udzial6 czlonk6w. 

Obecni: 

2. Botena Kalinowska 
3. Teresa Krzyczkowska 
4. Slawomir O s i d a  
5. Aneta Rogucka 
6. Wieslaw Winnicki 
7. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji udzial wziqli W: 

1. Rafal Karpiliski- Sekretarz Miasta i Gminy 
2. Jakub Szvmariski- Kierownik Referatu GP 
3. Ewa ~ i e l h 6 r  - Inspektor ds. wymiaru podatku 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjeeie porzqdku obrad. 
Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski otworzyl posiedzenie i przedstawil 
pomdek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Rozpatrzenie skargi na dzialanie Urzqdu. 
3. Sprawy r6be. 
4. Zakohczenie posiedzenia. 

Porqdek przyjqto bez uwag. 

2. Rozpatmenie skargi na dzialanie Unqdu. 

Sekretan. Rafal Karpi6ski przedstawii treiC skargi, wyjainil, ie sprawa toczy siq jw? od kilku 
lat, t e  jest to sp6r sqsiedzki, sprawa byla omawiana na posiedzeniu Komisji Spraw 
Obywatelskich, kt6ra po analizie sporu, wskazaia, ie brak jest podstaw wynikajqcych z 
ustalonego stanu falctycznego i prawnego do stwierdzenia , t e  m6wno Rada Miejska jak i 
Burmistrz, dokonali jakichkolwiek zaniedbari wynhjqcych z przepis6w ustawy o 
planowaniu przestrzennym. Rada Miejska oraz Burmistrz nie b& organem administracji 
architektonicmo-budowlanej lub organem nadzoru budowlanego, nie mogly udzielib 
wiacych  prawnie jakichkolwiek pozwolelr lub zg6d w zakresie kwestionowanej inwestycji. 
Brak jest podstaw do uznania za zasadne stwierdzenie sk-cych w zakresie kompetencji 



organ6w gminy do p ~ ~ y w r 6 C e ~ a  prawa w opisywanej sytuacji majqcej zwiqzek z 
wybudowaniem obiektu budowlanego. Poinformowano Pafistwa W o 
pnysiugujqcym im prawie, dotycqcym 3dania wznowienia postepowania w sprawach 
zak06czonych decyzjq ostatecznq, oraz o mokliwoici zawiadomienia nadzoru budowlanego 
dotycqcym zbadania legalnoici wybudowania oraz u2ytkowania spornego obiektu 
budowlanego. 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymariski poinformowal, ke w sqdzie toczy siq sprawa 
cywilna, pomiqdzy zwainionymi stronami, w ostatnim czasie byla rozprawa, 0dn06~e 
legalnoici samego pozwolenia na budowe, i do hdnych konstrulctywnych wniosk6w Sqd nie 
doszedl, pozwolenie na budowe dalej obowiqzuje. Wiemy tek, ie w Sqdzie w Legionowie 
toczy siq rozprawa z pow6dztwa cywilnego o uci@liwoSci halasowe, i rozprawa odbqdzie siq 
w dniu 14 lipca tego roku, sp6r przeni6sl siq na arene sqdowq, my w tym nie uczestniczymy. 

Radna Bohna Kalinowska zapytaia czy wnioski, kt61e byly zgioszone na posiedzeniu 
Komisji Spraw Obywatelskich, tj. skierowanie wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru . . 

Budowlanego w Legionowie dotycqcego weryfikacji zgodnoici z prawem faktycnego 
sposobu w o w a n i a  spomego obiektu budowlanego; skierowania pisrna do Komendanta 
Powiatowego Pahstwowej StraAy Pohmej w Legionowie w sprawie udzielenia infonnacji, 
czy byly dokonywane kontrole przedmiotowego obiektu budowlanego dot. spelnienia 
wymog6w w zakresie ochrony przeciwpohrowej zostaly zrealizowane? Oraz czy organ 
podatkowy przeprowadzai kontrole, i jakie sq wyniki kontroli? 

Kierownik Referatu GP Jakub Szyrniuiski odpowiedzial, Ze wystqpiliimy do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, z zapytaniem o zgodnoik z przeznaczeniem faktycznego - 
&tkowania tego obiektu b~dowlane~~,~poniewai  ~ p o n v o l e ~ u  na budowq P&&O S . 
mieli wpisane, ,,budowa kortu tenisowego na potrzeby budynku rnieszkalnego 
jednorodzinnego" faktycznie wiemy, t e  jest prowadzona dziaialnoik usiugowa, pojawika siq 
wqtpliwoik czy nie zaistniala zmiana sposobu utytkowania obiektu. Te wqtpliwoici 
zgfosiliimy Powiatowemu Inspektorowi Budowalnemu wskazujqc jednoznacznie, ke 
ewentualna zmiana sposobu uiytkowania bez wymaganych prawem czy~oSc i  bedzie rodziia 
okreilone obowiqzki po stronie nadzoru budowlanego. Inspektor w p i h i e  z dnia 28 lutego 
2019. Odpowiedzial, ke PINB w Legionowie prowadzil jut wczekniej postepowanie 
adrninistracyjne w sprawie samowolnej zmiany sposobu W o w a n i a  przekrytego kortu r 
tenisowego dla budynku jednorodzinnego na dziaice polokonej przy ul. Warszawskiej 44, 
kt6re zostalo zakonczone decyzjq urnarzajqcq ww. postepowanie. Na uwagq zasluguje fakt, h 
Wojew6dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, rozpatrujqc odwdanie strony skarQcej, 
utrzymai ww decyzje w mocy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazal. Ze 
obiekt bqdqcy przedmiotem postepowania powstal legalnie, na podstawie wymaganych 
dokument6w. Niezaprzeczalnym, byt fakt, Ze PaAstwo S udostqpniali kort osobom 
trzecim za opiatq, niemniej jednak, w ocenie Inspektora kort s h q l  do gry w tenisa czyli 
utytkowany by1 zgodnie z przeznaczeniem. PINB wyjdnia, ke przez zmianq sposobu 
utytkowania obiektu budowlanego rozumie siq w szczeg6lnoici podjqcie bq& zaniechanie w 
obiekcie budowlanym dzialalnoki zmieniajqcej warunki: bezpieczelistwa pokarowego, 
powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony Srodowiska bqdk wiekoSC 
lub ukiad obciqkh. W tej sprawie d e n  z czynnik6w nie wystqpil, mogla zwiqkszyC siq 
jedynie intensywnoik utytkowania obiektu, a nie spodb utytkowania. Warto w tym miejscu 
przytoczyk zblibny przykiad zwi$zanyz uS.tkowaniem domu jednorodziiego w 
charakterze domu opieki nad dzidmi, jako ,Nub malucha". Oczywistym jest, ke utytkowanie 
takiego budynku uciaiwe jest dla mieszkruic6w dziaiek spiednich, bowiem wprowadza 



pewne zamieszanie zwir)zane z dowozem i odbiorem dzieci, parkowaniem samochod6w, 
emisjq spalin, halasem. Jednak zgodnie z wypracowanym jw2 stanowiskiem sqd6w 
administracyjnych utytkowanie dom6w jednorodzinnych w charakterze ,,klub6w malucha" 
nie wymaga zmiany sposobu ukytkowania.. Sady bowiem stojq na stanowisku, ke podobna 
intensywnog w2ytkowania takiego budynku bqdzie mida r6wniet w przypadku 
zamieszkiwania tego obiektu, np. przez wielopokoleniowq rodzinq posiadajqcq liczne 
potomstwo., faktem jest, 2.e najbliai qsiedzi inwestora, skarkyli siq na halas nviqzany z 
ukytkowaniem kortu, natomiast nigdy nie wykazali ponad wszekq wqtpliwo.46, k. zostaly 
przekroczone jego normy, Utrudnienia zwiqzane z ukytkowaniem przedmiotowego kortu 
mogq by6 przedmiotem postepowania przed Sqdem Powszechnym, na drodze cywilnej w 
oparciu o art. 144 Kodeksu Cywilnego. 

Sekretarz Rafal Karphski odpowiedzial, na pytanie odnoinie bezpieczefistwa po&uowego, 
Pahstwowa St& Pohma w oparciu o plan kontroli dokonuje przeglqd6w obiekt6w 
utytecznoici publicznej, omawiany obiekt nie jest obiektem u2ytecznoici publicznej. 
Wladciciel powinien sam zglosiC ten obiekt zglosiC do kontroli. 

Wiceprzewodnicqcy Komisji Slawomir Osiwala -ska&qcy w swoim wystqieniu zarzucajq 
nam, ?-e wprowadzilikmy ich w M d ,  jest prowadzona sprawa w WSA, gdzie Paristwo 
W sq przekonani , ?-e zapisy planu z 2013 zabraniajq budowy takich obiekt6w. Czy 
jest zapis w naszym planie z 201 3 regulujgcy te sprawy? 

Kierownik Referatu GP Jakub Szyrnariski, nie wiemy na czym skar2qcy opiera swojq teq,  nie 
mamy tego wyroku S d u ,  nie wiemy czy takie stwierdzenie padlo z ust Sqdziego. Plan 
miejscowy interpretuje Starosta na etapie wydawania pomolenia na budowq, do kompetencji 
Starosty nalety ocena czy dane zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem, Gmina 
w i b c  r w c e  naruszenie moke prbbowa6 wuuszy6 w trybach nadzwyczajnych takie 
pozwolenie. 

Inspektor ds. wyrniaru podatku Ewa Piech6r odpowiedziala, 2e Pafistwo S zostali 
wemani do opodatkowania tego obiektu, zglosili siq, zloiyli odpowiednie dokurnenty, 
niestety po dw6ch tygodniach zglosili wycofanie dokumentacji, opiedqc siq o wyroki sqd6w, 
ke. hale namiotowe nie powinny by6 opodatkowane. My przygotowaliSmy decyzje podatkowq, 

P poniewa2 uznajemy, k. podzial nastqpuje na: budynki, budowle, i obiekty malej architektury. 

Przewodnicqcy Kornisji Krzysztof Zakolski zapytal, czy kierowane byly pisma do Policji? 

Sekretarz Rafal Karpinski odpowiedzial, jeili sg jakiek niepokojqce sygnaly, to wladciciel 
nieruchomokci powinien zgtosiC interwencjq. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski zapytal, czy w przypadku zwiqkszenia iloSci 
przebywajqcych os6b na terenie hali, w razie poimu parametry nie wystqpi problem 
bezpieczenstwa? 

Sekretarz Rafal Karpihski odpowiedzial, ?-e wystqpimy z wnioskiem do Shaky Pohrnej o 
zbadanie sytuacji. 

Wiceprzewodniczqcy Komisji Slawomir Osiwala zglosil wnioski: jakie byly zapisy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycqce obszaru C przed rokiem 
2013 a jakie obowiqzujq obecnie, prokba o jednoznacznq definicje dzialalnoici ucieliwej, ile 



razy w ciqgu ostatnich 11 lat Pahtwo W skladali pisma i ile razy udzielono im 
odpowiedzi, czy aktualne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pozwalajq na powstanie obiektu sportowego, czy gmina byla organizatorem imprez 
sportowych na terenie dzidki Paristwa S ? 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski stwierdzil, ke zostanq dokone wnioski do 
Bunnistrza, odpowiedi na nie pomoli zapoznat si? szczeg6lowo ze wszelkiii 
dokumentami dotycqcymi skargi w celu wyjainienia sprawy i zajeciu stanowiska. 

3. Sprawy r6ine. 

Radny Wieslaw Winnicki zglosil proibq o dokonanie oznakowania linii brzegowej w 
miejscowoici Debe. 

Sekretarz Rafak Karpinski odpowiedzial, ke zajmiemy siq tr) sprawq. 

4. Zakohczenie posiedzenia 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad i 
zamknql posiedzenie komisji 

Krzysztof zakoisk 

Przygotowala: ElAbieta Jakubczak 

~ L L ; U L ,  4 
Przygotowano pmy pwnoc#rogramu eSesja pl 


