
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji 

6 Posiedzenie w dniu 26 listopada 2019 r. 
Obrady rozpoczeto 26 listopada 2019r. o godz. 13:00, a zakoliczono o godz. 13:48 tego 
samego dnia. 

W posiedzeniu wziqlo udzial 4 czlonk6w. 

Obecni: 

1.- 
2. - 
3. Teresa Krzyczkowska 
4. 
5. Aneta Rogucka 
6. Wieslaw Winnicki 
7. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Kornisji wzieli udzial t h e :  

1. Rafal Karpinski- Sekretarz Miasta i Gminy Serock 
2. Katarzyna Szmyt- Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa 
3. Edyta Frqczak-Szatkowska- prawnik 

1. Otwarcie posiedzenia i pnyjqcie ponqdku obrad. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski otworzyl posiedzenie i przedstawil poqdek  
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjecie poqdku obrad. 

2. Rozpatrzenie skargi na dzialanie Urqdu. 

3. Przyjecie protokofu z posiedzenia Komisji w dniu 5.09.2019r. 

4. Sprawy r6he. 

5. Zakonczenie posiedzenia. 

Poqdek posiedzenia zostal przyjety przy 4 glosach za- jednogloinie. 

2. Rozpatnenie sknrgi na dzialanie Unqdu. 

Przewodnicqcy Kornisji Krzysaof Zakolski- sprawa ta byla jui procedowana przez Kornisjq 
na posiedzeniu w dniu 18 czenvca 2019r., gdzie zostaly przedstawione pytania do Pana 



Burmistrza, a t&e uznano za stosowne posilkowanie siq opiniq Starostwa Powiatowego 
w Legionowie odnoSnie poziomu diwiqku emitowanego podczas uiytkowania kortu. 
Odpowiedi zostala pmkazana do czlonk6w Komisji za pomocq poczty elektronicznej. 
Komisja zapoznda siq z odpowiedziq. OtrzymaliSmy r6wniet projekt uchwaky w sprawie 
skargi. Poproszq Pana Sekretarza o kr6tkie przedstawienie projektu uchwaly. 

Sekretarz Rafal Karpinski - sprawa skargi, konfliktu sqsiedzkiego, tak jak wspomnial Pan 
Przewodnicqcy, toczy siq jui bardzo dhgo. Nie wiemy na jakim etapie jest sprawa sqdowa 
pomiqdzy s k a w y m i  a wlaScicielami dzialki nr 3 117 obr. 14 w Serocku, poniewat nie jesteSmy 
stronq w tyrn postqpowaniu sqdowym. Caly czas uwabmy, i e  od samego pocqtku ten konflikt 
sqsiedzki powinien by6 zalahviony przed sqdem powszechnym. Stosowne przepisy prawa 
cywilnego regulujq tego typu przypadki. Wplynqia jednak skarga na dzialanie Urzqdu, 
Burmistrza, nie pozostaje nam nic innego, przepisy obligujq nas do tego, aby to rozpatrzek. 
Poproszq Paniq mecenas, aby przedstawila to stanowisko. 

Prawnik Edyta Frqczak- Szatkowska- treSC propozycji uzasadnienia do uchwaly Pa~'~stwo 
otrzymaliScie. Problem prawny przede wszystkim dotyczyl tego co naleiy rozumieC przez 
,,zabudowq uslug nieuci@liwych", poniewat przedmiotowa dzialka, na kt6rej dzialalnoSC 
sku@ siq osoby wnoszqce skargq, jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy uslug nieuci@liwych. Uchwala, kt6rq zatwierdzony jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego wskazuje, i e  do tej definicji ushg nieuci@liwych zaliczarny 
uslugi, ktbrych ucigliwoSC nie moie powodowaC przekroczenia standard6w jakoSci 
Srodowiska poza terenem, do ktorego prowadqcy dzialalnoSC ma tytul prawny i kt6re nie sq 
zaliczane do przedsiqwziqc mogqcych zawsze znacqco oddzialywaC na Srodowisko 
w rozumieniu przepis6w odrebnych. W zasadzie naleialo tutai odnieSC sie do zapis6w 
rozpoqdzenia  ad;  ini is trow w-sprawie przedsiqwziqk mogqcych znacqco o d d z i G a C  na 
Srodowisko i wskazaC czy obiekty sportowe sq zaliczane do pmdsiqwziqC mogqcych zawsze 
znacqco oddzialywaC na Srodowisko. W tej sprawie byl badany poziom halasu. Praktycznie 
byly wykonane 3 pomiary- dwa przez Staroshvo Powiatowe w Legionowie i jedno z opinii, 
ktora znajduje siq w aktach sprawy tocqcej siq przed sqdem cywilnym w Warszawie. Akt tej 
sprawy nie mamy, ale opiniq przedstawila strona sk-ca. W tej opinii, kt6ra zostala 
przygotowana przez bieglego sqdowego przy Sqdzie Okrqgowym w Warszawie wynika, i e  
poziom halasu, kt6ry by1 badany nie przekracza wartoSci okreSlonej dla pory dziennej dla 
teren6w zabudowy mieszkaniowej z uslugami, gdzie ta norma wynosi 55 decybeli, natomiast 
dla zabudowy mieszkaniowej norma ta wynosi 50 decybeli a dla zabudowy mieszkaniowej 
z ushgami wynosi 55 decybeli. Natomiast pomiar wykazal tutaj 50,2 decybele, czyli taki, kt6ry 
jak najbardziej mieSci siq w tej granicy zabudowy mieszkaniowej z uslugami, natomiast jest na 
granicy zabudowy mieszkaniowej. Nalety tutaj jednoznacznie wskazaC, i e  nie sq przekroczone 
normy prawne w tym znaczeniu. Rada nie ma tei tutaj mocy i nie powinna wskazywak 
Burmistrzowi, i e  jednak popelnil jakieS zaniechania w swojej dzialalnoSci w zwiqzku 
z umoiliwieniem funkcjonowania tej dzialalnobi na terenie dzialki 3117. WskazaC naleiy 
dodatkowo, i e  w tej opinii r6wniei wskazano, he halas impulsywny moie stanowiC znacqcq 
uci@liwoSC dla posesji sqsiedniej, jednak nie przekracza on wartoSC normy okreSlonej prawem. 
Z uwagi na to, i e  ten poziom halasu rnoie by6 ucigliwy dla posesji spiedniej, wskazaC tutaj 
naleiy na treSC art.140 kodeksu cywilnego, zgodnie z kt6rym w granicach okreSlonych przez 
ustawq i zasady wsp612.ycia spolecznego wlaSciciel moie, z wylqczeniem innych odb ,  
korzystaC z rzeczy zgodnie ze spoieczno- gospodarczym przeznaczeniem swojego prawa, 
w szczeg6lnoSci moie zbieraC poiytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach mo2.e 
rozporzqdzaC rzeczq. Kodeks cywilny wskazuje, 2.e prawo do swobodnego korzystania 
z wlasnobi jest ograniczone i osoba, kt6ra uw&, i e  wlaScicie1 innej N ~ N C ~ O ~ O S C ~  stwarza 



zachowania, kt6re sq ucigliwe do korzystania z jego nieruchomoSci, moie wystqpik do sqdu 
cywilnego z wnioskiem o naruszenie swobodnego korzystania z wlasnoici. W tym przypadku 
mamy do czynienia z imisjami. W uzasadnieniu do projektu uchwaly wyjainilam co to sq 
immisje. W zwiqiku z tym sk-cy majq motliwoSC dochodzenia swych praw na drodze 
pow6dztwa cywilnego. Na drodze administracyjnej mySle, 2e nie motemy wkraczd w sfere 
wlasnolci prywatnej wlaicicieli dziaki nr 3 117, uznajqc, t e  prowadzona przez nich dzialalnoSC 
jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie przekracza norm 
ochrony Srodowiska. 

Radny Wieslaw Winnicki- czy osoby prowadqce dzialalnoSC majq zezwolenie na prowadzenie 
tego rodzaju dzialalno4ci gospodarczej? 

Sekretarz Rafal Karpinski- od 2017r. sq wpisani do CEIDG. 

Radny Wieslaw Winnicki- czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
prowadzenie tego rodzaju dzialalnoSci? 

Sekretarz Rafal Karpihski- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten 
jest przeznaczony pod zabudowe jednorodzinnq z ushgami nieucigliwymi. 

Radny Wieslaw Winnicki- czy prowadzona dzialalnoSC mieSci siq w pojeciu uslug 
nieucigliwych? 

Prawnik Edyta Frqczak- Szatkowska- tak, dzialalnoSC obiekt6w sportowych mieSci sie 
w pojeciu ushg nieucigliwych. 

Radna Teresa Krzyczkowska- czy poziom hdasu by1 badany w6wczas, gdy kort byl obiektem 
odkrytym czy juk po zadaszeniu obiektu? 

Kierownik Referatu O$KL Katarzyna Szmyt- poziom halasu byl badany, gdy obiekt byl bez 
przykrycia, ale &e po 2015r., kiedy wlaSciciele uzyskali pozwolenie na budowe z nowym 
przykryciem. Pomiary halasu sq wykonane po tym czasie. Mam przed sobq odpowiedzi ze 
Starostwa Powiatowego. Badania poziomu halasu byly wykonywane zar6wno dla starego, jak 
i nowego poszycia dachowego. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski- w opinii z listopada 2015r. jest zapis: ,,ponadto 
posiada szereg zabezpieczen akustycznych majqcych na celu minimalizowanie uciqtliwolci 
halasowych." 

Radna Teresa Krzyczkowska- jak odbywa sie pomiar poziomu halasu? Ten halas nie jest cdy 
czas taki sam, tylko ta ucigliwoSC jest przede wszystkim przy tym odbiciu. Czy jest to jakaS 
Srednia? 

Prawnik Edyta Frqczak- Szatkowska- 50 decybeli, kt6re jest badane, mySle, ke nie jest to 
Srednia, tylko wskahik maksymalny, kt6ry zostal ustalony. Nie ma w prawie okreilonych norm 
czestotliwoSci odbijania czegol. 

Kierownik Referatu OSKL Katarzyna Szmyt- impulsowy pomiar halasu musi sie odbywaC 
przez minimum 10 sekund z wylqczeniem tla akustycznego. Dlatego tet jest problem 
z wykonaniem takiego pomiaru. Sq inne normy, zgodnie z rozporqdzeniem ministra 



Srodowiska dla pomiar6w mierzonych w spos6b ciqgly a tych impulsowych. Generalnie te 
pomiary, kt6re zostaly przeprowadzone i kt6re wykazujq brak przekroczen byly wykonywane 
przez laboratoria akredytowane, wiec nie mamy podstaw do obalenia ich za wykonane 
niezgodnie z metodykq. Jest to jak najbardziej prawidlowy pomiar obliczony zgodnie 
z rozporzqdzeniem ministra Srodowiska w sprawie wymagah w zakresie prowadzenia 
wvmiarow wielkoSci emisii oraz oomiar6w iloSci ~obieranei wodv. W zalaczniku nr 7 do - 
przytoczonego rozporzqdzenia jest opisana metodyka referencyjna wykonywania okresowych 
pomiar6w hdasu w Srodowisku pochodqcego z instalacii bad2 urqdzeri, z wyiatkiem halasu . - 
impulsowego. W dalszym zalqculiku mamy opisanq metodyke w'halasie i&&lsowym. Te 
pomiary, na podstawie kt6rych Pahstwo podejmujecie decyzje byly opisane zgodnie z tymi 
metodykami opisanymi w rozporzqdzeniu. Tutaj tez wskazuje siq w kt6rych miejscach musq 
by6 lokalizowane punkty pomiam. Jest okreSlona liczba tych punktow, ich lokalizacja, czas 
pomiaru. To wszystko jest SciSle okreSlone i nie ma od tego odstepstw. 

Prawnik Edyta Frqczak- Szatkowska- dla mnie najbardziej istotna jest opinia bieglego 
sqdowego, kt6rq wskazywali ska-cy. Powohjq sie oni na stwierdzenie bieglego, ze taki hdas 
impulsywny mote stanowiC znaczna uci@liwoSC dla posesji sqsiedniej. Owszem on mote 
stanowik uci@liwoSC, ale ona nie bedzie badana przez nas w jakimkolwiek postqpowaniu 
administracyjnym. Ona moze by6 tylko rozpatrywana w ramach imrnisji w postepowaniu 
cywilnym. 

Kierownik Referatu OSR~L Katarzyna Szmyt- potwierdza to stanowisko Starosty 
Legionowskiego, kt6ry nie widzi dla siebie kompetencji do prowadzenia postepowania 
w jakimkolwiek trybie administracyjnym. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski- majqc na uwadze obowiqzujqcy stan prawny oraz 
po dokonaniu analizy powyzsq skarge Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji na posiedzeniu 
w dniu 26.11.2019r. uznaje za bezzasadnq. W zwiqzku z tym prosze Pahstwa o paeglosowanie 
takiego brzmienia propozycji uchwaly. 

W glosowaniu 

Skarge uznano za bezzasadnq przy 4 glosach- za- jednogloinie. 

3. Pnyj~c i e  protokolu z posiedzenia Komisji w dniu 5.09.2019r. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski poinformowal, ze protok6l by1 przeslany do 
Pahstwa Radnych. Nie zgloszono uwag do treSci protokolu. Protok6l zostd przyjety bez uwag. 

4. Sprawy r6ine. 

Radna Aneta Rogucka- na jednej z komisji zglaszalam naprawe lampy w Jachrance, ktora 
znajduje siq przy drodze powiatowej. Do dzisiaj nadal nic nie jest zrobione. 

Sekretarz Rafai Karpinski- przekazalem to zgloszenie do referatu inwestycji. W zwiqzku z tym, 
ze jest to droga powiatowa zapewne zostalo skierowane do Starostwa Powiatowego pismo 
w tej sprawie. 



Radna Teresa Krzyczkowska-chcialabym zapytaC czy jest juz podjeta decyzja w sprawie 
wyboru dyrektora SPZOZ. 

Sekretarz Rafal Karpinski- stanowisko komisji konkursowej przekazalem Panu Burmistrzowi. 
Rolq komisji bylo to, aby sprawdzit pod wzgledem formalnym zlotone przez kandydatdw 
dokumenty, rozpatrzyt te kandydatury, wyshrchat kandydat6w i stosownq rekomendacje Panu 
Burmistrzowi przed1oQC. Takq rekomendacje przedlozylem. Pan Burmistrz podejmie teraz 
decyzje. 

5. Zamkniqcie posiedzenia. 

Przewodnicqcy Komisji Krzysztof Zakolski stwierdzil wyczerpanie porqdku obrad i zamknqi 
posiedzenie Komisji. 

Przewodnicqcy 
Komisji Skarg, Wniosk6w i 

Przygotowala: Anna Bilinska &- 
PRygOlowano prry pwnocy prograrnu eSesja.pl 


