
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej 

2 Posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2019 
Obrady rozpocqto 8 kwietnia 2019 o godz. 14:00, a zako6czono o godz. 14:50 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu wziqfo udziai5 czlonkdw. 

Obecni: 

1. Marek Bililiski 
2. Teresa Krzyczkowska 
3. J6zef Lutomirski 
4. JarosIaw Krzysztof Pielach 
5. Wlodzimierz SkoSkiewicz . . .  
6. 

W posiedzeniu Kornisji udziaf wzi~i t a b  : 
1. Rafat Karpi~iski - Sekretan Miasta i Gminy Serock 

1. Otwarcie posiedzenia i pnedstawienie ponqdku obrad. 

Przewodnicqcy Komisji Wiodzimierz SkoSkiewicz przywitaI obecnych i przedstawi1 
poqdek posiedzenia: 

Ponadek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie poqdku obrad. 
2. Rozpatrzenie pisma ws. zawiadomienia o naruszeniu ustale6 planu miejscowego. 
3. Sprawy rdhe. 
4. Zak06cze~e posiedzenia. 

2. Rozpatnenie pisma ws. zawiadomienia o naruszeniu ustalel planu miejscowego. 

Sekretarz Rafal Karpiriski przedstawil trelC pisma, ktdre jest zalqcznikiem do protokh. 
Pismo przedstawia wiele wqtk6w poIt+czonych. Zgodnie z planem miejscowym na terenie tej 
dzialki)est teren mies~kanidwy z "~~~aminieuci$l iw~mi,  czyli ushgi, kt6ych uci@liwok 
nie mo2e oowodowab orzekroczenia standard6w iakoici Srodowiska mza terenem do kt6reno " " 
prowadqcy dzialalnoib ma tytul prawny i kt6re nie sq zaliczane do przedsiqwziqb mogqcych 
znacsco oddzialywab na Srodowisko. Zgodnie z ustawq o zagospodarowaniu przesttzennym - - 
zmiana zagospo&owania terenu w p&adku planu dejscowego polegajqca-na budowid 
obiektu budowlanego a t&e zmiana sposobu &ytkowania obiektu wyrnaga ustalenia w 
drodze decyzji warunkdw zabudowy, w przypadku gdy nie uzyska sic warunkbw, wdjt, 
burmistrz, prezydent moze w drodze decyzji w1aScicielowi lub &ytkownikowi wieczystemu 
nieruchomolci, zakazab uzytkowania terenu, wymaczajqc termin, w ktdym naleky wystqpiC 
z wnioskiem o wydanie warunkdw zabudowy lub pnywrdcenie poprzedniego sposobu 



zagospodarowania Przepis stosuje siq do teren6w w kt6rych nie ma miejscowego planu 
zagospodarowania, ale orzeczenie Naczelnego Sqdu Administracyjnego z 2009 roku m6wi, i e  .. - 
ten piepis znajduje r6wniei uznanie w przypadku zmiany zagospodarowania terenu 
dokonanej w spos6b niezgodny z ustaleniami miejscowego planu. Sekretarz powiedziai, i e  na 
dzie6 dzisiejszy zasadne byioby wezwanie widciciela dzialalnoSci gospodarczej do zlokenia 
wyjdnieh. 

Wiceprzewodniczqy Rady J6zef Lutomirski r6wniei uwah, i e  wiaScicie1 powinien 
ustosunkowaC siq do pisma. Wiceprzewodnicqcy powiedziai, t e  gmina nie ma mokliwoSci 
kontroli tej nieruchomoSci. Wiceprzewodnicqcy powiedziai, i e  to, i e  jest kostka niedbale 
pdokona czy klika garaiowanych samochod6w ciqiarowych nie mote SwiadczyC, i e  jest 
negatywne oddzialywania na Srodowisko. 

Radna Teresa Krzyszkowska zapytala czy jest tam zarejestrowana dziaialnoSC gospodarcza 
i jaka to jest dziaialnoSC. 

Sekretarz od~owiedziai. i e  fizvcznie dziaialnoSC iest vrowadzona na tei dziaice. ale " .  d 

zarejestrowana jest pod innym adresem. Zakres jaki zostai przedstawiony wskazuje, ke jest to 
dziaialnoSC przemyslowa, a na tego typu dziaialnoSC sq przeznaczone inne tereny w gminie. 

Przewodniczqy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz podsumowujqc dyskusje powiedziai, .te 
naleky wema6 widciciela nieruchomoki aby przedstawii swojq wersjq i wytlumaczyi 
dlaczego teren dziaiki jest w ten spos6b zagospodarowany. JednoczeSnie moha  wystqpiC do 
Powiatowego Inspektora Budowlanego aby dokonai kontroli. 

3. Sprawy r6kne. 

Radny Marek Bilifihki na ul Zegzyhkiej przy ul. Ru* ziamany jest siupek od lustra. 

4. Zakoticzenie posiedzenia. 

W mi&u z wyczerpaniem porqdku obrad Przewodnicqcy Komisji Wtodzimierz SkoSkiewicz 
zakoliczyt posiedzenie Komisji Rolnictwa. 

Przewodnicqcy 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Przestrzennej 

Przygotowata: Paulina KO C QL 


