
Protok6i nr 412017 
ze wspdlnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 24 sierpnia 2017r. 

Posiedzenie wspdlne Komisji odbylo sie w Urzedzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 12.00. 

Posiedzenie wsp6lne Komisji otworzyl Przewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku Artur 
Borkowski i poinformowal, ze w posiedzeniu bierze udzial 12 radnych (nieobecni radni: 
Krzysztof Bohkowski, Gabriela Ksieyk i Agnieszka Oktaba; lista obecnoici- zalqcznik nr I), 
co stanowi quorum, przy kt6ryrn Kornisja moze obradowak. W posiedzeniu wsp6lnym Komisji 
uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Skarbnik 
Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu PodatMw, Oplat Lokalnych 
i Windykacji (PW) Agnieszka Kaliriska, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju (GP) Jakub Szymariski oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Czysta Gmina Serock- Katarzyna Werbanowska- Pierzchanowska, Leszek Tyl 
oraz Tomasz Buratowski (lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w bu&ecie Miasta 
i Gminy Serock w 201 7 roku. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreBlenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie zarqdzenia poboru 
podatk6w: rolnego, leinego, od nieruchomoici, oplaty targowej, oplaty miejscowej 
w drodze inkasa, okreilenia inkasent6w i wysokoici wynagrodzenia za inkaso. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B 1. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nabycia prawa wlasnoici dzialek nr 23/16 
i 2311 7 polozonych w obrqbie Jadwisin, grn. Serock. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Dqbinki 
nazwy ul. Baby Jagi. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwafy w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino 
gm. Serock nazwy ul. Waniliowa. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Marynino 
nazwy ul. LeSny Zakqtek. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Skubianka 
nazwy ul. Przylesie. 

1 1. Sprawy r6ine. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Zaproponowal zrnianq poqdku  obrad polegajqcq na wprowadzeniu 3 projekt6w uchwal: 
- 10a. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Dosin gm. 
Serock nazwy ul. Rozalii. 
- lob. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej w Serocku nazwy 
ul. Nefiytowa. 
- 10c. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze pdozonej we wsi Wola 
Smolana gm. Serock nazwy. 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie ww. zmianq porqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu 3 projektow 
uchwal dotycqcych nadania nazw ulic. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku obrad zostal przyjqty przy 12 glosach za- jednogloinie. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porqdek obrad wraz z przyjqtq zmianq. 

W glosowaniu 
Porqdek obrad zostal przyjqty przy 12 glosach za- jednogloinie. 

1. 
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Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027 

2. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Rozpocznq od omowienia projektu uchwdy w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie 
Miasta i Gminy Serock w 2017 roku. Proponujemy zwiqkszenie dochodow o kwotq 
558.709,79~1, natomiast stronq wydatkowq proponujemy zmniejszyb o kwotq 1.059.110,81zl. 
W wyniku tych zmian nasz deficyt budzetowy zmniejszy siq o kwotq 1.617.820,60~1. 
JeSli chodzi o dochody, wprowadzarny tutaj Srodki, kt6re otrzymaliSmy z instytucji 
zewnqtrznych. Zwiqkszamy dochody majqtkowe o kwotq 24.000~1. OtrzymaliSmy informacjq 
z Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Mazowieckiego, iz otrzymamy dodatkowe 
dofinansowanie w wysokoSci 24.000~1 na zadanie ,,Modernizacja drogi dojazdowej 
w miejscowoSci Wola Smolana gmina Serock." Ponadto Wojewodztwo Mazowieckie udzielilo 
gminie dotacji na dofinansowanie targow turystycmych K6l Gospodyn Wiejskich w kwocie 
15.982,50zl. Wprowadzamy Srodki unijne dotyczqce zrealizowanego zadania inwestycyjnego 
,,Wyposaienie Izby Pamiqci i Tradycji Rybackich w Serocku" w wysokogci 346.030,18~1. 
PodpisaliSmy juz urnowq i dostosowujemy plan finansowy w tym zakresie. 
 row^^ 3 d k i  ~ w y m l d e i -  408.69M z--tytuh d i c z e n i a  YATLod zadaii 
inwestycyjnych, kt6re byly realizowane w latach ubieglych. Zwiqkszamy koszty i odsetki od 
zaleglogci podatkowych, jest to lqcznie kwota 38.000~1. Gmina otrzymala dotacjq 
z Mazowieckiego Urzqdu Wojew6dzkiego na rzqdowy program ,,Bezpieczna +" w kwocie 
10.27321. Zwiqkszamy rowniei Srodki o kwotq 70.000zl z tytulu oplat za wydawanie zezwolen 
na sprzedai napojow alkoholowych. Zwiqkszamy takke plan dochodow o kwotq 15.000zl 
w zwiqzku z wiqkszq niz planowano liczbq udzielanych Slubow poza lokalem. 
Jezeli chodzi o wydatki, przekazujemy Srodki do jednostek organizacyjnych w celu realizacji 
zadari. Przekazujemy do Miejsko- Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej 150.000~1 na 
remont drog i chodnikow. Zabezpieczamy r6wniei Srodki na sluiby ponadnormatywne dla 
Komisariatu Policji w Serocku w wysokogci 10.00021. ~rodki  pochodqce z zezwolen na 
sprzedai napojow alkoholowych przekazujemy zgodnie z przepisami na wydatki zwiqzane 
z przeciwdzialaniem alkoholizmowi, chodzi tutaj g16wnie o zagospodarowanie terenu wokol 
Klubu AktywnoSci Spolecznej. Zwiqkszamy wydatki o kwotq 10.056,86zl na wyplatq 
dodatkow mieszkaniowych. Na podstawie Aozonych inforrnacji o wymianie piecow przez 



mieszkaiic6w gminy, jak r6wniez informacji o wybudowaniu nowych przydomowych 
oczyszczalni Sciek6w, zwiqkszamy plan wydatk6w iqcznie o 17.000zl. Ponadto dostosowujemy 
plan finansowy na zadaniach inwestycyjnych, dostosowujqc go do potrzeb, jakie wynikly 
z przeprowadzonych przetarg6w inwestycyjnych. 
W zwiqzku z tymi zmianami dokonujemy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
dostosowujqc dochody i wydatki, kwotq dhgu oraz zadania inwestycyjne. 
Ponadto w tej uchwale, opr6cz zwiqkszonego deficytu budzetowego, mieliSmy zaplanowane 
w budzecie, ze deficyt zostanie pokryty obligacjami komunalnymi na zadania inwestycyjne 
oraz rozchody w lqcznej kwocie 6.317.00021. Zmniejszamy obligacje o kwotq 317.000A, 
proponujemy zaciqgniqcie obligacji w kwocie 6.000.000zl. Chcemy tylko rozpocqC procedure 
wyboru banku. Uwakamy, ie nie zaciqgniemy takiego dhgu, bqdziemy jeszcze splaszczaC 
deficyt. Po zamkniqciu wszystkich zadaii inwestycyjnych i Aokeniu wniosk6w o zwrot ze 
Srodk6w unijnych, dostosujemy plan i pomniejszymy ewentualnie zaciqgniqcie obligacji." 

Radny Wodzimierz SkoSkiewicz 
,,Jaki jest koszt udzielenia Slubu w plenerze?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jest to koszt 1.000zl." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,W budiecie zostala przeznaczona kwota na zatrudnienie na urnowq zlecenie pracownika 
w celu porqdkowania obiektu sportowo- rekreacyjnego w Gqsiorowie. Jest za to 
odpowiedzialny Miejsko- Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej. Jaki jest system i jaki jest 
zakres obowipk6w osoby, kt6ra zostanie zatrudniona?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Za utrzymanie porzqdku na terenie obiektu sportowo- rekreacyjnego w Gqsiorowie nie jest 
odpowiedzialny Miejsko- Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej, tylko OSrodek Sportu 
i Rekreacji. Jest to tylko doraine rozwipmie, gl6wnie na okres letni. Do zakresu obowiqzk6w 
pracownika bqdzie naleialo podlewanie posadzonych krzew6w, porqdkowanie terenu itd. Na 
przyszly rok mamy inne, systemowe rozwiqzanie do wielu innych obiekt6w. W tej chwili 
ratujemy siq metodq um6w- zlecen na kr6tki okres czasu. Jest tam osoba, kt6rej zadaniem jest 
sprqtanie terenu, podlewanie krzewbw, grabienie liSci itd." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,Do tej pory wiqkszolSC tego rodzaju obiekt6w byla adrninistrowana przez Miejsko- Gminny 
Zaklad Gospodarki Komunalnej. Chcialbym zapytaC kt6re obiekty sq administrowane przez 
Miejsko- Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej a kt6re przez Ogrodek Sportu i Rekreacji." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,W tej chwili rozdzielamy obiekty, kt6ryrni bqdzie zajmowd statutowo Ohodek Sportu 
i Rekreacji. Jezeli bqdzie przesqdzak funkcja sportowa, dany obiekt bqdzie w OSrodku Sportu 
i Rekreacji, natomiast jeSli to bqdzie funkcja rekreacyjna, ale bez obiekt6w sportowych, m.in. 
boisk, bqdzie siq nimi zajmowal Miejsko-Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej." 

Radny Stanisiaw Krzyczkowski 
,,W jakim terminie jest przewidywana realizacja dokoriczenia asfaltowania drogi tzw. przy lesie 
i czy byla przewidywana moiliwoSC jej poszerzenia?" 



Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Poszerzenie tej drogi nie jest moiliwe. Robimy drogq tylko w pasie drogi, kt6rej jesteSmy 
wldcicielem. Na to zostal przygotowany projekt, dostaliimy dofinansowanie. Na taki ksztalt 
zadania zostal przygotowany przetarg. We wrzeiniu nastqpi realizacja tej inwestycji." 

Radny Jdzef Lutornirski 
,,W dziale 900, w rozdziale 90002 jest kwota 6.48521 z tytuh zatrudnienia dodatkowego 
pracownika." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jeden pracownik zatrudniony w Miejsko-Gminnyrn Zaldadzie Gospodarki Komunalnej 
przebywa na dlugotrwalym zwolnieniu. W rozdziale 90002 sq Srodki, kt6re pochodzq z oplat 
za odpady komunalne. Jest to dostosowanie, przesuniqcie ze 4rodkbw z zakladu gospodarki 
komunalnej do tego dzialu, zeby sfmansowad ten system." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Chcidbym zadaC pytanie dotyczqce adrninistrowania placami zabaw na terenie gminy. Chodzi 
o plac zabaw i teren rekreacyjny w Maryninie. Obiekt jest zaniedbany. Powstala w ostatnim 
czasie bardzo ladna altana, natomiast boisko, kosze, zabawki nie wyglqdajq tak jak powinny 
wyglqdad." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Rewitalizujemy place zabaw na terenie gminy. RewitalizowaliSmy plac zabaw w Nowej Wsi 
kilka lat temu. W tym roku rewitalizowaliimy plac zabaw w Gtpiorowie, kt6ry teraz jest 
jednym z najpiqkniejszych obiekt6w sportowych na terenie grniny. Plac zabaw w Maryninie 
r6wniez wymaga rewitalizacji. W kolejce czeka plac zabaw w Stasim Lesie i Skubiance. 
Wszystko wskazuje na to, 2e zbliiamy siq do modernizacji tych dw6ch plac6w zabaw, 
natomiast plac zabaw w Maryninie bqdzie kolejnym terenem do rewitalizacji." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 201 7-2027. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednogloinie (zalqcznik 
nr 3). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednogloinie (Agcznik 
nr 4). 

3. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreilenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Wystqpujemy do Paristwa z projektem uchwaly w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
W uchwale budietowej nasz deficyt mial by6 pokryty poqczkami z Wojew6dzkiego Funduszu 



Ochrony Srodowiska, obligacjami komunalnymi oraz wolnyrni Brodkami. Tak jak wczeSniej 
powiedzialam, zmniejszyliimy obligacje o kwotq 317.000A i w miaq splaszczania deficytu, 
bqdziemy je jeszcze zmniejszad. JednakZR, aby przeprowadzi6 procedure wyboru banku, 
chcielibyBmy wyswpid do Paristwa z projektem uchwaly, uzyskd opiniq Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i wyslad zaproszenia do bank6w, kt6re bylyby ewentualnie zainteresowane 
emisjq obligacji komunalnych. 
Proponujemy emisjq obligacji komunalnych na kwotq 6.000.000A na sfinansowanie deficytu. 
Wykup obligacji komunalnych bqdzie nastqpowal do roku 2027. Emisja naszych obligacji 
nastqpi6 ma nie pdiniej nii do 29 grudnia br. Oprocentowanie obligacji jest mienne i opr6cz 
marky jest naliczany WIBOR 6 miesiqczny, kt6ry na chwilq obecnq wynosi 1,6%. Splata 
odsetek, czyli pokrycie koszt6w obligacji bqdzie nastqpowad z dochod6w wlasnych gminy, 
gl6wnie z podatku od nieruchomoBci." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Jakie bqdzie oprocentowanie obligacji?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Na chwilq obecnq WIBOR 6-miesiqczny wyniesie 1,60%. W ubieglym roku maria wynosila 
w zaleinoBci od serii obligacji, na jaki okres byla wypuszczana, byla od 0,30 do 0,95. Srednio 
odsetki stanowiq 70.000~1- 80.000~1 rocznie. Wiadomo, ze w pierwszyrn roku bqdq to wyzsze 
odsetki, p6iniej stopniowo przy splacie bqdq one malaly. Zaznaczarny, Se na pewno nie 
wyemitujemy 6.000.000~1 obligacji, bqdziemy rezygnowad z czqBci obligacji. Na razie jest to 
zabezpieczenie, 8ebySmy nie stracili plynnoBci finansowej ." 

(Nu posiedzenie wspdlne Komisji przybyia radna Gabriela fiiqiyk). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Pani Skarbnik wspornniala o tym, ze szacowany deficyt, kt6ry midby by6 pokryty obligacjami 
to 6.000.000zl. Rzadko nam siq zdarza siqgnq6 do pdapu 6.000.000zl, jeBli chodzi o deficyt. 
Czy nie ma iadnych pmeciwwskazari, jeBli chodzi o finansowanie deficytu obligacjami 
i szacowanie tego pulapu, jeSli w naszym budkecie ten deficyt nie wynosi 6.000.000zl? Czy nie 
jest to podw-e przez Regionalnq Izbq Obrachunkowq?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Deficyt moze wynika6 tylko i wylqcznie z zadari inwestycyjnych. W uchwale mamy zapisane, 
ze z obligacji bqdziemy finansowa6 deficyt w kwocie 3.500.000~1. Deficyt budzetowy jest 
okreSlony na kwotq 4.900.000d, czyli nie przekraczarny tej kwoty. Natomiast 2.500.000~1 
marny od poczqtku projektu uchwaly budietowej na splatq wczegniej zaciqgniqtych kredytbw, 
pokyczek i obligacji, czyli strony rozchodowej. Ustawa o fmansach publicnych pozwala na 
zaciqgniqcie dhgu na rozchody, czyli na splatq wczeBniej zaciqgniqtego dlugu, jak r6wnie2 na 
deficyt, ale moke on wynika6 tylko i wylqcznie z zadd  inwestycyjnych." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Zakladarn, ze Pahstwo kalkulacjq oplacalnoSci korzystania z tej formy, czyli obligacji i innych 
form, np. kredytu, prowadzicie. Czy na $ chwile nadal jest to bardziej korzystne rozwipanie? 
Parniqtarn, ze jest chociaiby ta korzy.46, ze moina sobie oszczqdzid procedury wylonienia 
podrniotu w drodze przetargu, dziqki temu, ke korzystamy z obligacji. Czy ekonomicnie nadal 
jest to rozwipmie korzystniejsze czy przynajmniej tak samo korzystne jak kredyt?" 



Skarbnik Monika Ordak 
,,Ekonomicznie forma obligacji jest bardzo zblizona do kredytu, moze byd nawet troche tahsza. 
Ponadto sq jeszcze inne argumenty za obligacjami niz za kredytem. Kredyt musi by6 konkretnie 
do danej inwestycji. JeSli na dzieri dzisiejszy nie wiemy, czy na danq inwestycjq wydamy r6wno 
5.000.000zi, wiqc nie sfinansujemy naszego deficytu w r6wnej kwocie 5.000.000zl. Obligacje 
sq bardziej elastyczne, poniewai obligacje mogq przesunqd na inne zadania, aby tylko zamykaly 
siq w zadaniach inwestycyjnych w wysokoSci, jaka jest w uchwale. Przy obligacjach jest 
r6wniez promocja gminy, poniewa2 nasze obligacje sq wypuszczane na rynek wt6rny, wiqc jest 
infonnacja, ze gmina takie obligacje prowadzi. Ponadto, tak jak powiedzial Pan 
Przewodniczqcy, obligacje nie podlegajq ustawie o zam6wieniach publicznych. Nie musimy 
robid przetargu. Jednakie przekazujq informacjq na strong zam6wieri publicznych oraz 
wysylam do bank6w zaproszenie z informacjg aby kaidy m6gl zloiyd ofertq." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaiy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 
okreSlenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostai zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednogloSnie (zaiqcznik 
nr 5). 

4. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie zarzqdzenia poboru 
podatk6w: rolnego, IeSnego, od nieruchomoSci, oplaty targowej, oplaty miejscowej 
w drodze inkasa, okreglenia inkasent6w i wysokoSci wynagrodzenia za inkaso 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Wystqpujemy do Pahstwa ze zmianq uchwaiy w sprawie zarzqdzenia poboru podatk6w 
gminnych. Zaiqcznik do uchwaiy, kt6ry zawieral wykaz oSrodk6w pobierajqcych opiate 
miejscowq, ulegl zmianie. Cztery podrnioty zmienily nazwq. Ponadto wprowadzamy dwie 
nowe instytucje, kt6re zobowipdy siq do pobierania opiaty miejscowej- Pokoje GoScinne 
MAGNOLIA ROOMS Krystyna Kacperska Nowa WieS oraz Pawel Lempicki Serock, 
ul. Niska. Podmioty te zadeklarowaiy, ze bqdq wynajqd nieruchomoici na cele turystyczno- 
rekreacyjne i w z w i w  z tym chcq podpisad umowq o poborze oplaty miejscowej. 
Chcialabym wprowadzid autopoprawkq do projektu uchwaly polegajqcq na wykreSlenie w 92 
sformdowania ,,i ma zastosowanie". 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddai pod glosowanie projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie zarqdzenia poboru 
podatk6w: rolnego, leinego, od nieruchomoSci, oplaty targowej, oplaty rniejscowej 
w drodze inkasa, okreglenia inkasent6w i wysokoSci wynagrodzenia za inkaso wraz ze 
zgloszonq autopoprawkq. 

W giosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik 
nr 6). 



5. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sponqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B1 

Kierownik Referatu GP Jakub Sqmariski 
,,Przedkladany projekt uchwaly jest odpowiedziq na sytuacjq, jakq zaobserwowaliSmy przy 
okazji postqpowania o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kompostowni 
w Dqbem. Chcemy szukaC nowych rozwiqzah dla tego terenu, chcemy przede wszystkim 
wykluczyd szkodliwe dla naszego spoleczenstwa, dla naszego Srodowiska przedsiqwziqcia, 
kt6re niestety na podstawie obowiqzujqcego planu mogq by6 lokalizowane na tym terenie. 
Chcemy to wykluczyd i szukad nowej formuly zagospodarowania, kt6ra nie odstraszy 
uczciwych przedsiqbiorcow, kt6rzy tam dzialajq, wrqcz dalej podtrzyma atrakcyjnoSC 
inwestycyjnq tych terenow, jak rowniez uspokoi mieszkahc6w okolicznych terenow, 
zabezpieczy interesy wszystkich, aby to Srodowisko nie bylo pogorszone." 

Radny JdzefLutomirski 
,,Obecny plan zagospodarowania przestrzennego stwarza moiliwoSC do tego, ze inwestycje, 
kt6re bqdq tam prowadzone zgodnie z planem, bqdq mialy skutek negatywny dla Srodowiska. 
Na czym polega negatywny skutek oddzialywania planu na Srodowisko? 
Jakie zastosowanie w przypadku zmiany planu bqdzie mial art. 36 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, tzn. czy zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nie bqdzie 
powodowala wyplaty odszkodowania dla wlaScicieli nieruchomoSci?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Warto nie koncentrowad siq tylko na planie zagospodarowania przestrzennego, poniewai 
problem jest szerszy. Wszystko mialo swoje hodlo od wniosku inwestora prowadqcego 
dzialalnoS6 w Dqbem w sqsiedztwie dzialki gminnej, ktbra kiedyS byla skladowiskiem 
odpadow komunalnych. Proszq zauwaiyk, ze w momencie kiedy zloiyl do nas wniosek 
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wniosek ten zostal poddany 
procedurze administracyjnej. Nastqpnie dokument ten trafil do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
~rodowiska. W styczniu RDOS wydala negatywnq opiniq co do zamierzonego celu tej 
inwestycji. Nastqpnie inwestor zmienil troche sw6j wniosek, ktdry zloiyl wczeiniej i RDOS 
w marcu wydala dla tej inwestycji opiniq pozytywnq. OtrzymaliSmy tq opiniq, kt6rej kopiq 
otrzymali soltysi Bolesiawowa i Ludwinowa Dqbskiego. ZmobilizowaliSmy ich do tego, aby 
napisad protest w tej sprawie. UznaliSmy, ke aby dalej blokowad tq inwestycje, dobrze byloby 
mieC szersze wsparcie spdeczne. Stqd tez decyzja o rozprawie adrninistracyjnej. 
WczeSniej, zanim rozprawa administracyjna siq odbyla, mialo miejsce spotkanie w Dqbem. 
Bylo to spotkanie, gdzie wszyscy strzelali do jednej bramki- winien burmistrz i radna 
Kacmarska a moie i cala Rada, ze uchwalili taki a nie inny plan zagospodarowania. 
NajczqSciej padalo stwierdzenie- ja nic nie wiedzialem, i e  w og6le w Dqbem byl zmieniany 
plan. Jest to stara Spiewka, ze nawet ci, kt6rzy podpisywali list9 obecnoici na debacie 
publicznej w sprawie projektu planu, zapominali, ie w takim przedsiqwziqciu uczestniczyli. 
Stqd zaczqla siq cala sytuacja, ke poszlo do opinii publicznej takie stwierdzenie, ze Warszawa 
zamyka swojq kompostowniq w Radiowie i wszystko wskazuje na to, ze kompostownia bqdzie 
przeniesiona do Dqbego. Byly oczywiScie ogloszenia, ze umierajq dzieci, ze sq choroby. Rodzi 
to emocje, ludzie siq burq itd. Zaczqto organizowad spotkania w poszczeg6lnych 
miejscowoSciach, nie zapraszajqc burmistrza czy urzqdnikow, a przede wszystkim nie 
przychodqc do Urzqdu, zeby zapytad jakie sq zagrozenia czy tez bqdq takie zagrozenia albo co 
zamierzamy z tym zrobiC. Najpienv siq definiuje problem i pr6buje siq go rozwipad, natomiast 



byia tutaj taka sytuacja, ze najpierw tworzy siq problem i omija siq tych, kt6rzy tym problemem 
powinni siq zajqk. 
Jest pojqcie inwestycji mogqcej macqco zagraiajqcej Srodowisku albo nieznacznie. Gdy 
zaczyna rozszyfiowywa6 siq te wszystkie pojqcia a zapisy w planie sq takie jakie sq: albo 
inwestycja znaczqco zagraka Srodowisku albo nie zagraia. Gdy zaczyna siq rozkladak to na 
czynniki pierwsze, okazuje siq, ze mogq by6 inwestycje, w tym rowniei ta, kt6re mogq zagroziC 
Srodowisku. W zwiqzku z tym na pewno przy tworzeniu tego planu, nikt na mySli takiego zapisu 
i takiego zagrozenia nie mid. Jeieli to zagrozenie, nawet jest hipotetycme, bo takie zagroienie 
tam nie powstaio, podjqliSmy inicjatywq, aby to doprecyzowa6, zeby ktokolwiek na 
jakirnkolwiek szczeblu chcial to interpretowak, ieby nie zinterpretowai w spos6b niekorzystny 
dla nas. St@ ta inicjatywa uchwaiodawcza. 
Z przedstawicielami Stowarzyszenia Czysta Gmina Serock spotkaiem siq przed rozprawq 
adrninistracyjnq. Wydawaio siq, ze sq to ludzie, kt6rych warto po partnersku potraktowak, ale 
oni nie dajq siq po partnersku potraktowad, poniewai wszystkie uzgodnienia, kt6re byiy zawarte 
na pierwszym spotkaniu, niestety nie zostaiy dotrzymane. Wczoraj odbyio siq drugie spotkanie 
z przedstawicielami Stowarzyszenia. Jakie bqdq efekty tego spotkania, trudno jest powiedzieC." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,Dla rnnie jest to sprawa bardzo n i ez roda ia ,  dlatego ie, co oznacza potencjalne zagroienie. 
Mozemy powiedziek, ze potencjalnym zagroieniem sq wody Zalewu Zegrzynskiego, bo co 
roku jest kilka utoniqk. Oznaczaioby to, ze nalezy ochronik wysokim plotem Zalew Zegrzynski, 
poniewai stwarza zagroienie. 
Jako radny Rady Miejskiej uczestniczyiem w cdym procesie, jezeli chodzi o uchwalanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla caiej gminy, poniewai w tym procesie uczestniczq od 
1998r. i pamiqtarn zapisy poprzedniej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, kt6re byiy 
bardziej og6lne. Pamiqtam dobrze jak iwiadomie giosowaiem nad przyjqciem studium 
uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego. Mam przed sobq zapisy ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym i nie widzq osobiicie iadnych zaniedbah dotycqcych 
procedur. Uchwaia o przystqpieniu do sporqdzenia planu zagospodarowania przestrzennego 
nakiada obowipki na Pana Burmistrza i r6wniei nie widzq jakichkolwiek zaniedbab w tej 
sprawie, aby zostaiy zachwiane jakiekolwiek procedury. 
Przy uchwalaniu planu r6wniez nie widzq hdnych uchybien. Wrqcz odwrotnie, jeszcze wiqcej 
zostaio wykonane niz ustawa przewiduje. Jako przykiad podam, i e  ustawa nie przewiduje, zeby 
radny danego okrqgu konsultowai projekt planu z mieszkahcami. Natomiast Pani radna Jolanta 
Kacmarska konsultowala z mieszkahcami projekt planu zagospodarowania przestrzennego. 
Uwagi i wnioski mieszkahc6w i wiaicicieli dziaiek, kt6re wpiynqiy do projektu planu zostaly 
pozytywnie rozpatrzone. Jezeli mieszkahcy protestujq, majq prawo do protestbw, natorniast 
oczekiwaibym wskazania biqdbw, kt6re popeiniliimy. Robiiem to iwiadomie, m.in. dlatego, ze 
w moim okqgu wyborczym byli r6wniez tacy mieszkahcy, kt6rzy skiadali wnioski, zeby 
wskazad na terenie gminy miejsce do zagospodarowania odpad6w komunalnych. SQd tez jest 
to dla mnie sprawa niezrozumiala. Mamy na terenie grniny prawie 14 tysiecy mieszkabc6w 
i jezeli musimy prowadzik konsultacje to z calq gminq a nie z garstkq mieszkahc6w. Prawo do 
protestowania rnieszkahcy majq, ale r6wniez wszystko powinno siq odbywae zgodnie 
z przepisami prawa- zgodnie z ustawq, kt6ra dokiadnie precyzuje czynnoici, jakie powinniimy 
wykonad." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Jeili chodzi o zapytanie Pana radnego Lutomirskiego dotycqce odszkodowab w zwiqzku ze 
zmianq planu, bqdziemy starali siq zrobik to tak, aby dotychczasowe funkcje zostaiy 
zachowane, aby te osoby, kt6re jui prowadzq dziaialnoSk mogiy to kontynuowak. Nie 



zarnierzamy wprowadzak tu daleko idqcych zmian. Na dzien dzisiejszy one nie sq protestowane. 
Nie wynika to z tego, ze profil dzialalnoSci jest ucizpliwy, tylko wynika z niewldciwego, 
niedbale prowadzonej dzialalnoSci przez niekt6re podmioty gospodarcze. Stowarzyszenie 
Czysta Gmina Serock nie ma uwag do dzidalnoSci gospodarczej prowadzonej przez inne 
podmioty gospodarcze. 
JeSli chodzi o stwierdzenie, ze dana inwestycja moze negatywnie oddzidywaC na Srodowisko, 
bqdziemy starali siq, aby prowadzona dzialalnoSk nie byla uciqAiwe dla Srodowisko." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,W planie jest taki zapis, zgodnie z kt6rym w Dqbem moina skladowak osady z oczyszczalni, 
my tego nie chcemy. Nie mielismy SwiadomoSci, podejrzewam, ze nikt na tej sali nie mid tej 
SwiadomoSci, i e  zapis mogqca n a c q c o  lub nie n a c q c o  oddzialywak na Srodowisko moina 
tak zinterpretowak, i e  osady z oczyszczalni ,,Czajka7', moina skladowak w Dqbem. Chcemy to 
wyeliminowak poprzez zmianq planu. 
Natomiast strefa przemyslowa w Dqbem pozostaje bez iadnego uszczerbku dla podmiot6w 
prowadqcych tam dzialalnoSC gospodarcq, ale r6wniei dla tych, kt6rzy majq tam dzialkq, ale 
jeszcze niczego nie prowadzili. Natorniast, jekeli kt06 za rok czy za dwa lata powie, i e  bqdzie 
chcid tam skladowak osad z oczyszczalni, nie bqdzie mid takiej moAiwoSci. Chodzi 
o sprecyzowanie 4-5 punktdw, kt6re chcemy wyeliminowak." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,Chcemy mieC pewnoSk, ze nie jest to zmiana spowodowana naciskiem grupy mieszkafic6w, 
tylko chodzi o to, aby byla to zrniana planu podyktowana racjonalnymi przeslankami." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego zostalo przyjqte 
w 200%. Od 2009r. tak naprawdq wiele rzeczy w Dqbem moglo siq wydarzyk. Plan tylko 
uszczeg6lawia te rzeczy, na kt6re pozwala studium. Od tarntej pory nic siq nie wydarzylo. 
Inwestor skladajqc wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, 
wyciqgnql temat. Nie musieliSmy tego tematu rozkrqcaC, nie musieliSmy wychodziC do opinii 
publicnej, i e  taki argument w postaci protestu spolecnego bqdzie bardziej przydatny do tego, 
aby tq inwestycjq inwestora zakoliczyk. Idea inwestora w postaci budowy wielkiego 
kompostownika uzrnyslowila nam, i e  pod tym kompostownikiem mogq siq kryC jeszcze inne 
zagroienia. Kiedy zaczqliSmy bardziej analizowak tq sprawq przez specjalistdw w tej 
dziedzinie, okazuje siq, ze r6wniei odpady z oczyszczalni mogq by6 na podstawie tych 
przepis6w kompostowane, a my tego nie chcemy. W zwiqzku z tym stqd ta inicjatywa, zeby 
dosyC szybko- plan zrnieniamy tylko w obrqbie kilku hektarbw, narzucik temu bardzo szybkie 
tempo i w ciqgu kliku miesiqcy zakazaC tego, zeby raz na zawsze takich konsekwencji nie 
ponosik. Natomiast, to co powiedzid Pan radny J6zef Lutomirski, ludzie majq prawo do 
protestu, tylko niestety w Polsce wyksztalcila siq term taka sytuacja, i e  bez wzglqdu na 
wszystko ludzie protestujq. Wczoraj przeprowadziliSmy z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Czysta Gmina Serock pocqtkowq, dosyC brutalnq rozmowq, jak mamy siq szanowak. Z jednej 
strony chcemy rozwiqzat problem a z drugiej strony podpalamy p6l gminy. 
Bqdq narnawial, abySmy te zagroienia wyeliminowali. Uczymy siq na blqdach i to jest jedyne 
miejsce, gdzie tego rodzaju zagrokenie moie powstd. MySlq, ze nikt z nas nie chce, aby za rok 
czy kilka lat Dqbe bylo miejscem skladowania tego rodzaju rzeczy." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,Jestem za tym, aby wyeliminowad te wszystkie zagrozenia, o kt6rych Pan Burmistrz m6wil. 
JednoczeSnie musimy pamiqtak, i e  uchwalajqc plan zagospodarowania przestrzennego, zapisy, 



ktdre znalazly siq w planie byly r6wniez na wniosek mieszkatic6w. Na spotkaniach 
z mieszkaticami, w ktdrych uczestniczylem, bardzo czqsto postulowano, ieby w gminie 
wygospodarowa6 teren do zagospodarowania organicznych odpad6w komunalnych po to, zeby 
koszty odbioru odpad6w komunalnych by@ nizsze. Pamiqtajmy r6wniei o tym, i e  zgodnie 
z ustawq o odbiorze odpaddw komunalnych, ona musi siq samofinansowaC. Jeieli bqdziemy 
wozi6 odpady gdzies dalej, mieszksuicy za to zaplacq Naciski spdeczne byly bardzo duke 
i proszq, zebySmy o tyrn parniqtali. Mam wraienie, ze wiele os6b o tyrn zapornnido. Przewijalo 
siq to na tych spotkaniach, w ktdrych ja uczestniczylem. Uchwalajqc plan zagospodarowania 
przestrzennego, wiqkszoS6 radnych Rady Miejskiej rdwniez kierowala siq tym, idqc naprzeciw 
wnioskom mieszkatic6w do planu. Na spotkaniach z rnieszkaticami o to postulowano. Dlatego 
tei  mialem pelnq iwiadomo46, ie wyznaczenie terenu pod tego typu dzialalnoS6 bylo 
merytorycznie uzasadnione. Natomiast nie da siq wszystkiego przewidzie6 i jeSli takie zrniany 
sq koniecne, trzeba ich dokonad." 

Radna Jolanta Kacmarska 
,,Na pienvszym spotkaniu w Dqbem, gdzie wybucld ten konflikt i pojawila siq sprawa, nie 
moglam by6 obecna. Bylam tylko raz zawiadomiona, ale 15 rninut przed spotkaniem, wiqc 
niestety nie moglam w nirn uczestniczy6. Jeili chodzi o soltys6w, bqdq skiadala wniosek, aby 
soltysi potwierdzali odbi6r informacji, poniewai inforrnacjq o budowie kompostowni 
i skladaniu protestu osobiicie wszystkim dorqcdam. Bqdqc na spotkaniach w Stanislawowie, 
w Dqbem i w Izbicy, soltysi Dqbego i Izbicy zaslaniali siq niepamiqciq, i e  nie byli na 
ustaleniach planu, na debatach, o niczym nie wiedzieli. Mam ial do czqici sokys6w z mojego 
terenu, 2e wyraiajq takie opinie krzywdiqce Radq poprzedniej kadencji, kt6ra glosowala za 
przyjqciem planu. Szuka siq winnych a talc naprawdq nie zachowano kolejnoici. 
Stowarzyszenie nie przysdo do Pana Burmistrza, nie przysdo do Rady itd. Powiedzieli, ze 
do@ do Pana Burmistrza wniosek o zmianq planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Dqbego." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W pelni podzielam wystqpienie Pana radnego Jbzefa Lutomirskiego, kt6ry przypomnid 
pewnq genezq tej sytuacji. Tei przypominam sobie jak wainym elementem dla charakteru 
i funkcjonowania naszej gminy bylo to, ze Pan Burmistrz poprzez swojq dzialalnoiC 
mediacyjnq z mieszkaticami doprowadzil do tego, i e  wysypisko w Dqbem fhkcjonowdo. 
OczywiScie r6wnieS byla reakcja odwrotna, kiedy mieszkahcom w pewnym sensie zaczqlo 
przeszkadzd pod wzglqdem uci@liwoici itd. Poszly dzialania w drugq stronq, a wiqc w celu 
wygaszenia dzialalnoSci tego skladowiska, ale nie obszaru gospodarczego. Pamiqtam, kiedy 
m6wiliimy, ze aby zrekultywowak teren po wygaszeniu skladowiska, potrzebne sq tereny tei 
zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego jako strefa przemyslowa. Na etapie 
procedowania 6wczesnego planu zagospodarowania przestrzennego by@ dyskusje m6wiqce 
o tym, ze jest to najlepsza strefa w tyrn momencie na utworzenie strefy przemyslowej, aby 
zaczqli tam funkcjonowa6 przedsiqbiorcy, kt6rzy zainwestujq, przyniosq pewne dochody dla 
gminy, gdzie bqdq mieli swojq dzialalnoi6 w takim obszarze, kt6ry nie bqdzie kolidowal z ich 
dzialalnoiciq. Popieram wypowiedi Pana Burmistrza, i e  by6 moze nie byliimy w stanie 
wszystkiego przewidzie6 na tamtym etapie. Niedawno mielismy problem z Maryninem 
i Dqbinkami - rekultywacja wyrobiska. Byly skargi, ie przywozone sq inne odpady niz te, 

kt6re mogq by6 przywozone. Nikt nie bqdzie w stanie takiego przedsiqbiorcy, jeili on sam nie 
bqdzie traktowal tego terenu po swojemu, on wrzuci tam wszystko i nie przylapiemy go na tym. 
St@ nasunqlo mi siq pytanie. Atmosfera, ktdra wytworzyla siq wok& tego tematu, dla rnnie jest 
jednoznaczna, dlaczego teraz- do wybordw jest niedaleko. Bojq siq, ze otwierajqc plan, 
procedura jego sporqdzenia i uchwalenia nie bqdzie trwala miesiqc czy dwa miesiqce. Sama 



procedura opracowania planu jest dosyd dhgotrwda. Otwarcie planu spowoduje, ze wejdziemy 
w rok nastqpny. Bqdzie to rok wyborczy, gdzie wszyscy niezadowoleni zasypiq ten plan 
skargami, uwagami, protestami i innymi rzeczami, bo bqdq chcieli wtedy na tym wygraC. Plan 
bqdzie w tyrn momencie otwarty. Bqdzie to pozywka dla co niekt6rych os6b do jeszcze 
wiqkszego w moim przekonaniu roztrqsienia tego zjawiska. Natomiast zadajq sobie pytanie, 
czy jeili mamy otwierad plan po to, zeby go uszczeg6lowiC o te zapisy, o ktdrych wspomnial 
Pan Burmistrz, czy faktycnie uszczeg6lowienie uchroni nas i ten plan przed i tak nieuczciwq 
dzidalnoSciq niektbrych podmiot6w. Nie mamy takiej gwarancji. Moze powinnismy zadad 
sobie pytanie, w jaki inny spos6b opr6cz zmiany planu, jesteSmy w stanie bardziej restrykcyjnie 
podejSd czy do kontroli dzidalnoSci danego podmiotu gospodarczego czy ewentualnego 
uniemozliwienia wysQpienia niepoqdanych zjawisk." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Pan radny ma wiele racji, jeSli chodzi o rozbudzanie emocji w przyszlym roku. Chcq 
powiedzied, he ograniczamy m i a q  planu tylko do tych kilku hektar6w. MoiliwoSci zglaszania 
wniosk6w sq ograniczone, one bqdq pochodzid od wldcicieli nieruchomoSci, ewentualnie od 
wldcicieli dzidek spiednich. Natomiast argumentem, kt6ry trzeba brad pod uwagq jest to, i e  
potrafimy mienid decyzjq, jeSli uwaiamy, 8e mo8e ona skutkowad jak@ niedoskonaloSciq." 

Radny Stanislaw Kqczkowski 
,,Dotar@ do mnie informacje, ze jednak w Dqbinkach powr6cil temat wywokenia odpad6w. 
Mam obawy, czy historia nie zatoczy kola r6wniez w tyrn przypadku." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Ma Pan pelnq SwiadomoSC, i e  przez lata ciqhr6wki jeidzily z Dqbinek ze iwirem a teraz bqdq 
przyjezhly z czymS innym. Czy bqdq przyjeidkaly z czymS co jest dozwolone, czy z czyms 
co jest niedozwolone. Pojawil siq nowy dzierkawca terenu w Dqbinkach, kt6ry zamierza 
rekultywowd wyrobiska, kt6ra polega na zasypaniu terenu. JeSli chodzi o Dqbinki, 
obroniliSmy siq i mam nadziejq, i?e w przypadku Dqbego tez siq obronimy, ale co moina 
wyprzedzid, wyprzedzajqco naleBy zrobid." 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Jakie jest stanowisko Wojewody na takq decyzjq odnoSnie zrnian planu?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Jezeli proponowane zmiany bqdq zgodne z przepisami prawa i zostanie zachowana procedura, 
Wojewoda nie bqdzie m6gl zakwestionowad tej decyzji. Wojewoda bada sprawq formalnq. 
Jezeli dochowamy wszelkich terrnin6w, nie widzq hdnego zagrozenia." 

(Posiedzenie wspdlne Komisji opuJciE radny Stanislaw Krzyczkowski). 

Radny Marek Bilifiski 
,,Co bqdzie w sytuacji, jeSli przed dokonaniem zmiany planu na tym terenie uruchorni siq inna 
inwestycj a?' 

Burmisirz Sylwester Sokolnicki 
,,Jest tysiqce sposob6w blokowania tego rodzaju inwestycji. Natomiast my chcemy na stale 
wyeliminowad mozliwoSC prowadzenia tego rodzaju inwestycji." 



Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Pozwolenie na budowq musi by6 poprzedzone wydaniem przez Pana Burmistrza decyzji 
o Srodowiskowych uwamnkowaniach na realizacjq danej inwestycji, a procedura ta jest bardzo 
dhga." 

Radna Boiena Kalinowska 
,,Czy w strefie gospodarczej jest jeszcze duio teren6w do wykorzystania na prowadzenie 
dzialalnoSci gospodarczej?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,MySlq, ie polowa teren6w jest zagospodarowana." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,OczywiScie, i e  plan zagospodarowania przestrzennego jest pewnq politykq, jakq gmina 
prowadzi wobec danego terenu i mieszkahcbw. Przypadek w Dqbem jest tego rodzaju 
przypadkiem, kiedy czujemy to ewidentnie, i e  niezadowolenie wyemanowdo. Jako wieloletni 
samorqdowiec dziwiq siq, ze to dopier0 term, ze jest to ten moment, kiedy ludzie czujqc, i e  
presja kurczenia siq pewnego obszaru do iycia, zamieszkania, w koncu w tak kategorycny 
i bezpoSredni spos6b pr6bu.q walczyd o swoje. Taki mam odbibr tej rzeczywistoici. W kt6rymS 
momencie zdecydowaliSmy, i e  otwieramy plany na zabudowq, w zasadzie w kaidym zakqtku 
gminy i nie mbwiq, * na calym terenie, ale enklawy budownictwa zostaly otwarte. Kierujqc 
siq dobrze pojqtym interesem naszych mieszkaric6w, bo wyobraimy sobie, gdybyimy tego nie 
robili, to pewnie ceny grunt6w bylyby inne, nie pojawilby siq ten zakumulowany kapital po 
stronie wl&cicieli nieruchomoici. Dzisiaj mamy trochq to o co siq prosiliSmy, ie przyszli 
ludzie, ktbrzy to kupili, z innej rzeczywistoSci, ktbrzy nie przyjmujq tego ladu, ktdry tutaj od 
lat panowal i wydaje im siq, byd moie nauczeni doSwiadczeniami swoich rzeczywistoSci, 
w kt6rych funkcjonowali, i e  jak mocno tupnq, nacisnq, pobiegnq do telewizji czy tei odwolajq 
siq do dyhxnych adwokat6w kaidej dobrej sprawy, to sprawa zostanie zalatwiona. MySlq, Be 
my takiego kornfortu prostego mySlenia nie mamy i nie powinnidmy po niego siqgad. Nasze 
decyzje, nawet jeSli tych emocji nie bylo, to zawsze SwiadomoSC tego, i e  trochq prbbujemy 
godzid ogieh z wodq i uchwycik rbine interesy, nawet te, co do kt6rych ludzie nie do konca 
zdajq sobie sprawq, i e  one sq albo powinny byC, to jest wlainie ten przyklad. Najprostszy 
wniosek- gdyby bylo w Polsce prawo, ktbre by nakazywalo kaidej wsp6lnocie samorqdowej 
zorganizowanie odbioru odpad6w na wlasnym terenie, co wcale nie jest iadnym kuriozum, bo 
kaida produkuje, to pewnie zupelnie inaczej bySmy o tym romawiali i z trochq wiqksq 
hardoSciq i trochq wiqkszymi argumentami w rqku. PodejScie na tej zasadzie, ze ja oczywiicie 
produkujq, generujq w corm wiqkszym zakresie, mam swoje oczekiwania i oczywiScie prawa, 
ale jeSli pmychodzi do obowiqzk6w, to juk nie ja, to na dluisq mete jest to aspoleczne i nie do 
przyjqcia. JeSli doloiymy do tego jeszcze ten element, i e  my przeciei tego wysypiska czy tego 
o b s z .  nie wymySliliSmy tym planem, ze zagospodarowujemy pewnq rzeczywistoSC, ktbra od 
lat ma miejsce i i e  tak naprawdq rozmawiamy z ludimi, kt6rzy majq pehq SwiadomoSC tego 
jakie decyzje zyciowe podejmujq, ktbrzy jeSli uwaiajq siq za ludzi przewidujqcych 
rzeczywistoSd, to pewnie zakupujqc tq dzialkq czy dom, powinni zacqC od przeanalizowania 
planu i analizy ryzyka, to mamy pewien obrm jaki mamy. Cala moja analiza zmierza do takiego 
wniosku, ze pewnq stanowczoSC w analizowaniu i podtrzymywaniu swoich argumentbw czy 
decyzji powinnismy pewnie wykazad. MySlq, 2e ten projekt uchwaly jest pr6bq wyjicia z tej 
pasywnej sytuacji, w kt6rej bedziemy tylko pr6bowali odbijad to niezadowolenie spdecne. 
Wydaje mi siq, i e  jest to roztropne dzidania, zwlaszcza, ke nawet przez prymat dyskusji 
z Pahstwem, odnoszq wraienie, 2e my siq odwolujemy do argument6w a druga strona nie ma 
iadnych i odwoluje siq tylko i wylqcznie do emocji. W Swiecie, w kt6rym te dwie plaszczyzny 



mialyby siq zderzyd i zaloi;enie, ke wypracujemy jakieS realne rozwipmia, nie jest zbyt 
prawdopodobne. Pewnie swoje dostaniemy, ale trzeba siq taktycznie dobrze w tyrn odnaleiC 
i mySlq, Ze ten projekt uchwaly jest pr6bq wyjScia z tej sytuacji. Jak shcham tego, co Paristwo 

mbwicie, zakladam, ze nie bqdzie pehej satysfakcji po drugiej stronie, bo nie chodzi nawet 
o kwestie przywr6cenia stanu poprzedniego, tylko zarnkniqcia oczu i sprawienia, &by 

rzeczywistoSk byla lepsza nii jest dzisiaj i nie interesuje rnnie jak to ma siq zadziaC, ma siq to 
zadziak. MySlq, Be nasq  rolq jest osadzenie tej dyskusji w rzeczywistoSci i to musimy uczynid. 
Czy rozwakana byla pr6ba sporqdzenia ekspertyzy, do kt6rej moglibySmy siq odwolad, jeSli 
chodzi o ryzyka, kt6re na tyrn terenie siq pojawiajq? Mam wraienie, ze rodq  siq tam 
niestworzone podejrzenia, i e  nie wiadomo co tam jest i co mogloby by6 i ze plan daje podstawq 
do tego, 2eby bylo a my co najwyiej moBemy powiedziek, i e  w tyrn planie tego nie 
dostrzegamy, ale wiadomo, ze trzeba mieC pewnq wiedzq, doSwiadczenie, kwalifikacje, aby 
w oparciu o analize tego planu, potencjalne moiliwoici wykorzystania tego terenu zbadaC. 
Pytanie, czy ewentualnie do tego moglibySmy siq odwdywaC, czy Paristwo tego typu analizq 
dopuszczacie, czy bierzecie takq ewentualnoSC?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Nie bqdziemy robid dodatkowej analizy, poniewak materialem, kt6ry zapalil nam czenvonq 
lampkq jest wniosek inwestora do Regionalnej Dyrekcji Ochrony ~rodowiska i opinia RDOS, 
kt6ra ukierunkowala nas, ke to co my rozurniemy pod haslem mogqce znacqco oddzialywad 
na Srodowisko obejmuje takie przedsiqwziqcia. Jui te przedsiqwziqcia sq wystarczajqcq 
pobudkq do tego, zeby uruchomik $ procedure zmiany. Regionalny Dyrektor Ochrony 
~rodowiska dal wyraz tego, ze moze to stanowiC zagrozenie. Mamy jui wiedzq o wiele wiqksq 
poprzez merytorycznq instytucjq, kt6ra nam na to zagrozenie zwr6cila uwagq." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,JeSli chodzi o poprzedni wniosek inwestora, dostaliSmy informacjq, ze strona wycofala sw6j 
wniosek i postqpowanie zostalo urnorzone. Czy jest to prawdziwa informacja czy te8 fakty 
inaczej siq majq na chwile obecnq?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Inwestor skierowal do nas wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 
dla budowy kompostowni. W zwiqzku z tyrn wszczqliSmy postqpowania, ale tylko w kierunku 
kompostowni. WystqpiliSmy do Sanepidu i RDOS o wydanie opinii i zapytanie, czy jest 
potrzebny raport oddzialywania na Srodowisko. Przyszlo stwierdzenie, ze jest potrzebny raport, 
w zwiqzku z tyrn inwestor zostal zobowiqzany do wykonania raportu oddziawania na 
Srodowisko. W pmedlokonym raporcie inwestor rozszerzyl swojq dzialalnoS6 o dodatkowe 
elementy dzialalnoSci zwipane z gospodarkq odpadami. Caly czas postqpowanie 
prowadziliSmy tylko i wylqcznie w jednym kierunku- takie by@ uzgodnienia, wyraianie opinii. 
Z chwilq, gdy inwestor wycofal wniosek o budowe kompostowni, urnorzyliimy cale 
postqpowanie, poniewai toczylo siq ono tylko w tyrn konkretnie ograniczonym zakresie. 
Inwestor na nasq decyzjq wni6sl odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Rozurniem, ze inwestor nie sldadal iadnego nowego wniosku rozszerzajqcego zakres. Kaide 
dodatkowe ,,wrzutki" pod tytulem- on tam robi cog innego albo coS innego bqdzie budowal, 
opiera siq na pewnyrn micie." 



Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Inwestor musialby rozszerzyk wniosek, my musielibySmy zawiadomik wszystkie instytucje 
o rozszerzeniu wniosku. Cala procedura musialaby by6 przeprowadzona od pocqtku." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Jedno jest pewne, i e  odwolanie od decyzji zostalo zlozone i ze ta sprawa ostatecnie nie jest 
rozstrzygniqta. 
Inwestor wycofal wniosek o budowq kompostowni, my wydaliimy decyzjq o umorzeniu 
postqpowania, od ktbrej inwestor siq odwolal." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Odwolal siq od tej decyzji, uzasadniajqc, ze wycofai tylko wniosek o budowq kompostowni 
a nie innych spraw. Opisal, i e  zawarl to w raporcie itd. My tego nie uznaliimy." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Inwestor dowodzi i twierdzi, ze szerszy zakres ma jego wniosek niz tylko w zakresie 
kompostowni a my to podwaiamy." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Formalnego rozszerzenia wniosku nie bylo." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Czy nie powinniimy jednak ronvaiy6 zmniejszenia zakresu strefy zabudowy w przylegloici 
do tych grunt6w. Moim zdaniem napiqcia bqdq nastqpowaly, to juz widaC. Z jednej strony za 
moment okaie siq, ze ludzie nie przyjdq juz inwestowa6 do Dqbego, bo bqdq czuli, i e  gmina 
pod naciskiem mieszkaricbw zlikwiduje to przeznaczenie, mimo ze dzisiaj prbbujemy wysylak 
sygnaly, ze to jest miejsce dla nich i ze upatrujemy w tym szansy. Czy mamy jakieS sygnaly 
jak to jest odbierane przez przedsiqbiorc6w? Obawiam sie takiej sytuacji, i e  na tyle zostaly 
rozchwiane te emocje spolecne, ze bedziemy mieli przepychankq pod tytulem przedsiqbiorcy- 
mieszkaricy i czy tutaj nie naleialoby ronvaiyk, czy jeili sq takie tereny, kt6re jeszcze nie 
zostaly zabudowane, ale jeszcze przysuwajq te tereny, na ktbrych jest mozliwoSC zabudowy do 
strefy gospodarczej, to czy naleialoby jednak wziqd na siebie tego trudu i sprbbowak tego 
reglarnentowak i ograniczyk. Wiem, ze jest to bardzo kontrowersyjne, ale po pienvsze dajemy 
wyrainy sygnal, ze nie rezygnujemy z tej strefy a po drugie za 20 lat to bqdzie nam siq bardzo 
oplacalo, poniewaz nie przybiegnie kt05 kto kupi kolejnq dzialkq jeszcze 20 metr6w blizej i nie 
bqdzie zaczynal ponownie calego tego zarnieszania. Jak Paristwo ustosunkowalibyScie sic do 
takiego pomyslu?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Uznajemy, i e  strefa ochronna jest tylko od bylego wysypiska w Dqbem. Na pozostalych 
terenach strefa uci@liwoSci musi siq zarnykak w granicach dzialki inwestora, nie moze 
wykraczad poza ten teren." 

Radny Sla womir Osiwala 
,,Czy nie obawiacie siq Paristwo, i e  majqc SwiadomoSC, ze katalog nieuci@liwoici, po 
rozwiniqciu co siq pod tym slowem kryje, czy bqdzie moina z tego katalogu wykreSliC 
poj edyncze zwroty?" 



Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Na dzieh dzisiejszy nie odpowiem jak to bqdzie sformulowane. Zatrudnimy planiste, ktbry 
wspierajqc siq fachowcem z dziedziny ochrony Brodowiska zdefiniujq zapisy. Chcerny ten teren 
podzielik na tereny, gdzie jui  jest prowadzona dzialalnosk gospodarcza, wyodrqbniC je i na te 
tereny, na kt6rych jeszcze nic siq dzieje, kt6re dalej sq jako grunty rolne i wprowadzik na nich 
pewne ograniczenia." 

Radny Mariusz Rosiiiski 
,,Rozurniem, ze proponowana zrniana planu dotyczy tylko czqSci obszaru, gdzie znajduje siq 
strefa inwestycyjna. Czy strefa 01- strefa gospodarowania odpadarni, zostaje czy tez 
rezygnujerny z tej strefy?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Strefa 0 1  musi zostad. Jest tam byle gminne wysypisko. Doprecyzujemy zapisy w ten sposbb, 
i e  nie bedzie m o ~ a  ju!z tam prowadzid tego rodzaju dzialalnoSci." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,W obecnym planie jest strefa oddzialywania. CqSd teren6w przenaczonych pod ushgi 
i budownictwo mieszkaniowe wchodzi w Q strefq. Czy powstaly tam jakiei domy?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Nie ma tam iadnych zabudowak Jest mozliwoSc5 budownichva." 

Radny Mariusz Rosiiiski 
,,Nie bylem przy uchwalaniu tego planu zagospodarowania przestrzennego w poprzedniej 
kadencji. Zastanawialem siq mocno nad tym tematem. Analizujqc wszystko to co siq dzido, co 
dzisiaj zostdo powiedziane, m.in. przez radnego J6zefa Lutomirskiego, jeSli chodzi o procedure 
uchwalania planu, wszystko bylo zgodne z procedq. Zaponalem siq z tregciq protokdbw, nie 
bylo hdnej dyskusji w tyrn temacie ani na Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej ani tei! na sesji Rady Miejskiej. Nie bylo iadnych uwag, kt6re 

dotyczylyby gospodarki odpadami na tyrn terenie. Uwagi, kt6re byly zglaszane, dotyczyly 
poszerzenia drogi wojewbdzkiej i nikt tyrn tematem nie zaprqtal sobie glowy. Nagle okazalo 
siq, ke jest jakiS problem. Tak jak powiedzial Pan Przewodnicqcy, ludzie wiedzieli, gdzie 
kupujq dzialkq, w jakim jest ona miejscu. Nie chcialbym, zeby to wszystko bylo ze szkodq dla 
przedsiqbiorcbw, kt6rzy kupili tereny z myBlq o tym, zeby w jakiB spos6b zwiqzak swoje iycie, 
inwestowad tutaj. Analizujqc to wszystko, powiem, ze jest trudne zadanie jak siq zachowak, jak 
glosowaC, co zrobik. Chcialem wstrzymak siq od glosu albo by6 przeciwnym temu, poniewai 
nie widzq istotnych modiwoSci, he kt06 tupnql nogq i my mamy pewne rzeczy zrnieniad. 
Natomiast przemawia do rnnie jeden argument. Pan Burmistrz powiedzial, Be nie chcemy na 
tyrn terenie adnego paskudztwa, z kt6rym bedq problemy. To do rnnie przemawia, ze naleiy 
to zrnienik i wyjSc naprzeciw tyrn oczekiwaniom, iebygmy nie mieli wiqkszego problemu. Jest 
to argument, kt6ry do rnnie przemawia. Pozwala mi to na wyrobienie zdania w tyrn temacie. 
Analizowalem tez poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego z 2001r. Wszystkie te 
tereny byly terenami rolnymi. Po uchwaleniu planu w 2014r. ludzie byli zadowoleni, bo ziemia 
zostala odrolniona, grunty byly przenaczone pod zabudowq i wszyscy byli z tego zadowoleni." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Na tle tego, o czym mbwi radny Mariusz Rosihski, warto te i  ten argument podnieB6, ze 
beneficjenci miany tego planu, kt6rzy dziqki temu, ke go zrnieniligmy mogli tam sobie kupi6 
ziemiq i pobudowak dom, dzisiaj przychodzq i podw&jq te zmiany." 



Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Ludzie ci podwaiajq autorytet Rady Miejskiej i Urzqdu. Robiq wszystko, keby pokazaC 
ludziom, jacy jestesmy rozbici i slabi, 2e Urqd ukrywa przed narni pewne sprawy a my 
jestedmy nieswiadomi tego i glosujemy bez sensu. Warto, zebyimy pokazali swojq prawdziwq 
twarz, taka jaka jest i tej Rady i poprzedniej. Bardzo mnie to zaboldo, bo caly czas udowadniajq 
mieszkahcom, ke my nic nie wiemy, nie znamy siq na tym." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania pmestrzennego gminy Serock- sekcja B 1. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednogloSnie (Aqcznik 
nr 7). 

(Przerwa) 
(Po przerwie). 

6. 
Rozpahzenie projektu uchwaIy w sprawie nabycia prawa wlasnoici dzialek nr 23/16 
i 23/17 poloionych w obrebie Jadwisin, gm. Serock 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymariski 
,,Dzidki, o kt6rych nieodplatne nabycie bqdziemy wystqpowaC po uzyskaniu Pahstwa 
aprobaty, polozone sq w Jadwisinie. Jedna z tych dzialek stanowi poszerzenie ul. Jabloniowej. 
Droga ul. Jabloniowa jest wlasnoiciq grniny, jest to droga publicma. Druga z dzialek jest drogq 
wewnqtrznq - ul. Nad Wqwozem. Dzialki te sq w uzytkowaniu wieczystyrn gminy. Ten fakt 
bqdzie siq dla nas wi@ z obowiqzkiem uiszczania oplat rocznych z tytuh uiytkowania 
wieczystego. W zwiqzku z tym, Be te dzialki sq wlasnoiciq Skarbu Pahshva w zasobie Agencji 
Nieruchomodci Rolnych, ustawa o gospodarowaniu nieruchomoSciami rolnyrni Skarbu 
Pahstwa daje mozliwoSk przejqcia na rzecz gminy nieruchomoici przenaczonych 
i wykorzystywanych jako drogi. Posilkujqc siq tymi zapisami, prowadzimy rozmowy 
z Agencja Nieruchomoici Rolnych. Jesteimy na dobrej drodze do tego, zeby pozyskad 

wlasnodc tych dzialek, aby gmina nie byla obci-a kwotarni rocznymi z tytdu uiytkowania 
wieczystego. WlasnoSC oczywiicie uzyskamy nieodplatnie." 

Radny Jaroslaw Pielach 
,,Czy ul. Jabloniowa zostanie przejqta a2 do parku?' 

Kierownik Referatu GP Jakub S~mariski 
,,Ul. Jabloniowa jest jui wlasnoiciq gminy, z tym, Be jest wqzsza na dalszych odcinkach i bqdzie 
poszemafla do 10 metr6w. Dzialka, kt6rq teraz mokemy przejq6 jest tylko na pocqtkowym 
odcinku." 

Radny Krzysztof Zakolski 
,,Co z ul. Nad Wqwozem?" 

Kierownik Referatu GP Jakub Sqmuriski 
,,Jest to druga z dzidek, kt6re chcemy przejqk. Jest to droga wewnqtrzna, nie ma kategorii. 
Z racji oplat rocmych, kt6re musielibyimy za niq placik, wskazane jest jednak nabycie jej na 
wlasnoSC." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nabycia prawa wlasnoici dzialek nr 23/16 
i 23/17 polozonych w obrqbie Jadwisin, gm. Serock. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym 
(zalqcznik nr 8). 

7. 
Rozpatmenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Dqbinki 
nazwy ul. Baby Jagi 

Kierownik Referatu GP Jakub Sqmuriski 
,,Droga objqta projektem uchwaly jest drogq bqdqcq w samoistnym posiadaniu gminy. Na 
chwilq obecnq iadna z nieruchomoSci obshgiwanych za pomocq tej drogi nie jest zabudowana. 
Dopiero rozpoc* siq tutaj proces sprzedaiy dzialek. Osoba, kt6ra kupila dzialkq przy tej 
drodze wystqgila do Pana Burmistrza z wnioskiem o nadanie nazwy drodze. Z uwagi na to, ze 
ciqkko jest maleid nazwq, kt6ra nie wystqpuje na terenie gminy, osoba zaproponowala n a z y  
ul. Baby Jagi. Wszystkie inne jej propozycje, ktbre zglaszala w rozmowie z nami, jui 
wystqpowaly na terenie gminy. Dopuszcza zamiennie innq nazwq, z tym ze chcialby, aby nazwa 
nawiqqwala do postaci z bajek." 

Radny Wlodzimierz SkoSkiewicz 
,,PodkreSlalem to wiele razy i na pewno znacie Paf~stwo moje zdanie na temat ghpoty i absurdu. 
Zaproponowana nazwa ulicy nie uzyska mojej akceptacji." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,Zgadzam siq z uzasadnieniem wnioskodawcy dla przedmiotowej nazwy, i e  postad Baby Jagi 
wystqpuje w folklorze, w bajkach, mitologii itd. Natomiast chcialem zauwaiyd jednq sprawq, 
i e  Baba Jaga w polskich bajkach jest postaciq zdecydowanie negatywnq. Przede wszystkim 
powinniimy promowad postacie pozytywne a nie negatywne. W zwiqzku z tym uwakam, ze 
powinna zostad zaproponowana inna nazwa ulicy." 

Radny Krqvztof Zakolski 
,,Jakie sq nazwy ulic w spiedztwie tej drogi?' 

Kierownik Referatu GP Jakub Sqmariski 
,,Nie ma iadnych nazw ulic. Wldciciel nieruchomoici spiadujqcej z przedmiotowq drogq 
chcial zapoczqtkowad nadawanie nazw ulic w tym rejonie od postaci z bajek." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Czy jako wldciciel drogi moiemy z wlasnej inicjatywy nadad nazwq ulicy?" 
Burmktrz Sylwester Sokolnicki 
,,Mamy takq moiliwoSC." 

Radna Boiena Kalinowska 
,,Ostatnio w Wierzbicy mialarn podobny problem. ChcieliSmy nadak nazwq drodze i bardzo jest 
trudno znaleid nazwq, kt6ra nie wystqpuje na terenie grniny. Naleialoby siq zastanowik nad 
nazewnictwem ulic i wypracowad jak@ formulq." 



Kierownik Referatu GP Jakub Sgmariski 
,,Chciaibym przedstawit zamienne propozycje, kt6re wnioskodawca zglosil: ul. Jasia i Malgosi, 
ul. Zwirka i Muchomorka oraz ul. Mchu i Paproci." 

Radny Krqysztof Zakobki 
,,Proponujq n a z y  ul. Paproci." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Na sesjq wr6ci ten projekt uchwaiy z propozycjq zmiany nazwy na ul. Paproci." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Dqbinki 
nazwy ul. Baby Jagi. 

W giosowaniu 
Projekt uchwaiy zostal odrmcony przy 11 glosach przeciw i 1 glosie wstrzymujqcym (zalqcznik 
nr 9). 

8. 
Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino 
gm. Serock nazwy ul. Waniliowa 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymariski 
,,Droga jest pdozona przy drodze powiatowej prowadzqcej przez Marynino, lqcqca drogq 
krajowq nr 62 z drogq powiatowq prowadqcq na Nasielsk. Droga jest wlasnoSciq jednego 
wlsw5ciciela- osoby fizycnej. Na chwilq obecnq dziaiki zlokalizowane wz& drogi sq 
niezabudowane. Zaproponowana nazwa ul. Waniliowa nie wystqpuje na terenie gminy. 
W stjsiedztwie tej drogi jest main. ul. Cynarnonowa." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaiy w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino 
gm. Serock nazwy ul. Waniliowa. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za- jednogloSnie (Aqcznik 
nr 10). 

9. 
Rozpatnenie projektu uchwaiy w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino 
nazwy ul. Leiny Zakqtek 

Kierownik Referatu GP Jakub Sqymariski 
, ,Dziah jest polozona w Maryninie. Jest to droga wewnqtrzna. Przy drodze brak jest 
zabudowah. Zaproponowana nazwa ul. LeSny Zakqtek nie wystqpuje na terenie gminy." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Marynino 
nazwy ul. LeSny Zakqtek. 



W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym 
(zalqcznik nr 1 1). 

10. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Skubianka 
nazwy ul. Przylesie 

Kierownik Referatu GP Jakub Stymaiiski 
,,Dzialka jest polozona w Skubiance, stanowi przedluienie ul. Bor6wkowej w Dosinie. Przy 
drodze w tej chwili pojedyncze domy sq w budowie. Jest to droga w posiadaniu grniny, jest ona 
sukcesywnie budowana, poszerzenia sq przejmowane na wlasnoik. Proponowana nazwa to ul. 
Przylesie." 

Radny Marek Biliiiski 
,,Uwaiam, ze jest to bardzo ladna nazwa. Proponujq, zeby takq nazwq przyjqk." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Marn jednq wsItpliwoSC dotycqcq nazwy. Czy sforrnulowanie ,,Przylesie7' jest poprawne 
z punktu widzenia jqzykowego?' 

Radny Marek Biliriski 
,,Z takq nazwq ulicy spotkalem siq w gminie Nieporqt." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddd pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Skubianka 
nazwy ul. Przylesie. 

W glosowaniu 
Projekt uchwdy zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za i 2 glosach 
wstrzymujqcych (zalqcznik nr 1 2). 

10a. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poioionej we wsi Dosin 
gm. Serock nazwy ul. Rozalii 

Kierownik Referatu GP Jakub Stymariski 
,,Projekt uchwaly dotyczy drogi prywatnej polozonej w Dosinie, jest to droga wewnqtrzna 
odchodqca od przedluzenia ul. Dlugiej. Wsp6hldciciele solidarnie wystqpili do Urzqdu 
o nadanie drodze nazwy ul. Rozalii. Nazwa ta ma nawiqzywak do nieiyjqcej dawnej wlaScicieli 
tej ziemi, po kt6rej wszyscy odziedziczyli wlasnoSC gruntu." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Pamiqtam, i e  odrzucaliSmy wnioski o nadanie nazw ulicy, kt6re opierdy siq na tym, ke kt06 
przywolywd imiona babci czy dziadka. Pojawi siq p6iniej taki ruch, ze ludzie bqdq 
wnioskowali o nadanie nazwy ulicy, kt6re bqdzie zawierdo imiq babci czy dziadka. 
Jest to o tyle delikatna kwestia, ze gdyby siq w uzasadnieniu nie pojawilo odwolanie do bylej 
wldcicielki, nie budzi to moich iadnych wqtpliwoSci, poniewai ta nazwa bardzo ladnie brzmi. 
W zwiqiku z tym chcialbym zaproponowad wykreSlenie w treSci uzasadnienia zdania: 
,, Wnioskodawcy swdj wybdr argumentujq faktem, i e  przedmiotowe dzialki dziedziczone sq po 
zmariej wiaicicielce gruntu, Pani Rozalii Dqbrowskiej. " 



(Nu posiedzenie wspdlne Komisji prqvbyl radny Krzysztof Bolikowski). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie zmiarq treici uzasadnienia do projektu uchwaly polegajqcq na 
wykregleniu zdania: ,, Wnioskodawcy swdj wybdr argumentujq faktem, i e  przedmiotowe dzialki 
dziedziczone sq po zmarlej wladcicielce gruntu, Pani Rozalii Dqbrowskiej. " 

W glosowaniu 
Zrniana zostala przyjqta przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzyrnujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Dosin 
gm. Serock nazwy ul. Rozalii wraz z przyjqta, poprawkq. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym 
(dqcznik nr 13). 

lob. 
Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy 
ul. Nefrytowa 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymriski 
,,Droga stanowi wlasno.46 os6b prywatnych. Jest to droga r6wnolegla do ul. RadziwiUa, lqczy 
siq z ul. Warszawskq. Sprawa dotycqca przedmiotowej uchwaly rozpoczqla siq jui w 2016r. 
Byl problem ze zlokalizowaniem czqSci wsp6lwlaScicieli. Ostatecznie uddo siq to w czenvcu 
br. przy zaangakowaniu Straiy Miejskiej. Udalo siq odnaleiC jednego wsp6lwla4ciciela, kt6ry 
wyrazil pisemnq zgodq na nadanie nazwy. W chwili obecnej posiadamy zgody wszystkich 
wsp6lwlaScicieli drogi, aby nadaC jej nazwq ul. Nefrytowa." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej w Serocku nazwy 
ul. Nefrytowa. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal. zaopiniowany pozytywnie przy 13 glosach za- jednogloSnie (zalqcznik 
nr 14). 

1oc. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Wola 
Smolana gm. Serock nazwy 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymaiiski 
,,Jest to droga prywatna. Wlaiciciele wydzielili szereg dzialek budowlanych, kt6re majq bye 
obshgiwane za po6rednictwem tej drogi. Chcqc upo~dkowaC nurneracjq porqdkowq, 
zasugerowaliSmy nadanie tej drodze nazwy. WIaSciciele zaproponowali dwie nazwy: 
ul. Bahnt6w lub ul. Zagajnik." 

Radny Wlodzimierz Skoikiewicz 
,,Proponujq nazwq ul. Zagajnik." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie propozycjq nadania drodze pdozonej we wsi Wola Smolana grn. 
Serock nazwy ul. Zagajnik. 

W glosowaniu 
Propozycja nazwy ul. Zagajnik zostala przyjqta przy 10 glosach za i 3 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie nadania drodze polokonej we wsi Wola 
Smolana gm. Serock nazwy ul. Zagajnik. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 10 glosach za i 3 glosach 
wstrzymujqcych ( d q z n i k  nr 1 5). 

11. 
Sprawy r6Zne 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Chcialabym ponownie poprosiC o ustawienie lustra w okolicach skweru w Dqbem. 
Mieszkaricy zglaszajq, ke jest bardzo zla widocznoSC na drodze powiatowej w Dqbem, przy 
wjeidzie do Dqbego, gdzie lqczy siq droga grninna z drogq nad rzekq." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Chcialbym poprosik o wystqpienie do Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad 
z proSbq o wycinkq lub przeprowadzenie pielqgnacji drzew znajdujqcych siq na skarpie przy 
starych schodach, kt6re prowadq do szkoly w Zegrzu, w kierunku przystanku. Niekt6re z tych 
drzew mogq stanowik zagrokenie dla przechodni6w." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,Chcidbym ponowiC proibq o wystqpienie do Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych 
i Autostrad dotycqcq zastoiska wody przy drodze senvisowej w Stasim Lesie. Brak jest tam 
skutecznego odpl-ywu. 
Na hydroforni w Stasim Lesie pojawilo siq haslo - stany skupienia. Co to haslo oznacza?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Jeili chodzi o zastoisko wody w Stasim Lesie, w zwiqzku z tyrn, i e  nie ma tam modiwoici 
miejscowego rozprowadzenia wody, Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad 
podejmie dzidania majqce na celu zrobienie przepust6w pod tq drogq. 
JeBeli chodzi o hydroforniq, Pan Dyrektor Blachnio podjql siq bardzo ciekawej koncepcji, ke 
wszystkie stacje uzdatniania wody odrestauruje i namaluje na nich pewnq my41 zwiqzanq 
z wodq. Pisaliimy o tym na stronie internetowej, jest to szerszy projekt, ze wszystkie stacje 
uzdatniania wody bqdq kolorystycznie tematycznie jednakowe i bqdq obrazowaly wodq jako 
wartoSC." 

Radny Krzpztof Zakolski 
,,Chcialbym zapytad o kwestiq przejazdu przez teren wsp6lnoty gmtowej we wsi Gqsiorowo. 
Jak wyglqla sytuacja?" 



Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Jest to problem nie do rozwiqzania, poniewaj tam nigdy nie bylo publicznej drogi. Ludzie 
przez lata jeidzili po polach, jest wyje&kony Slad. Droga ta w terenie istnieje, natomiast 
z formalno- prawnego punktu widzenia nie istnieje. JeSli siq tego nie wykupi lub nie urqdzi 
w sposbb cywilizowany, tzn. nie zgromadzi siq wszystkich dokumentdw, drogi tam nie bqdzie. 
My specjalnie w tym interesu nie mamy, poniewaj nie jezde tam nasi mieszk&cy, ale 
mieszkahcy grniny Zatory. Wielokrotnie rozrnawialiimy na ten temat z gminq Zatory, ale oni 
tez nie sq zainteresowani." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Mam pytanie dotyczqce przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Pultuskiej. Czy wiadomo kiedy 
zakonczy siq ta inwestycja?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Nie ma mechanizmu dotycqce zobowipnia wykonawcy do zakohczenia robbt. MySlq, ze 
roboty powinny by6 zakoriczone w przeciqgu dwbch tygodni." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Czy dzieje siq cog w zakresie wspdlpracy partnerskiej z Wqgrami? Czy byly prowadzone 
rozmowy od czasu podpisania umowy w zakresie wyrniany mlodziezy?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Od wizyty w Serocku jest cisza, nie by@ prowadzone hdne rozmowy. Trudno oceniC 
dlaczego w tej materii niewiele siq dzieje." 

Radny Mariwz Rosiriski 
,,Jaki jest powbd uchylenia uchwd o przystqpieniu do zmiany miejscowych planow 
zagospodarowania przestrzennego?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Uchwaly zostaly uchylone tylko w czqSci, w punkcie dotycqcym zasad sytuowania noSnik6w 
reklamowych." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Nie wiem dokladnie jak teraz przebiegajq granice podziaiu w Zegrzu przy szkole w kierunku 
osiedla, ktbry wldciciel do ktbrego rniejsca ma swbj teren. Chcidbym mieC zapewnienie, ze 
droga dla dzieci do szkoly bqdzie w dalszym ciqgu aktualna. Zwracarn siq z proSbq 
o sprawdzenie w jakim stanie technicznym znajdujq siq schody przy szkole w Zegrzu 
i ewentualne poprawienie ich stanu." 

Radny Wlodzimierz Skoikiewicz 
,,Czy sq jakiei informacje w zakresie skrzyzowania w Borowej Gbrze w kierunku Jachranki? 
Czy bqdq prowadzone jakieS prace?' 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Na razie brak jest informacji w tym zakresie." 

Radny Kazimierz Sosnowski 
,,Chcidbym poprosiC o ustawienie lustra przy drodze- ul. SzczqSliwa w Jachrance przy 
wyjeidzie na drogq gminnq." 



Radna Boiena Kalinowska 
,,W tej chwili trwa remont mostu w Klusku. Czy bqdzie to poszerzone?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Bqdzie poszerzone tak, keby uruchomid przejicia." 

Radny Krqmztof Borikowski 
,,Rada wyrazila zgodq na to, aby przystqpid do modyfikacji plan6w zagospodarowania 
przestrzennego. Rozurniem, ie celem gldwnie jest to, zeby wykluczyC pewne zagrozenia, kt6re 
siq pojawiajq. Niemniej dotyczy to jednej strefy. Czy dla gminy wykluczenie pewnej 
dzialalnoici bqdzie siq w i p l o  z jakimi potencjalnym odszkodowaniem? Na terenie gminy 
mamy tez inne strefy dzidalnoici gospodarczej. Czy nie zasadnym byloby zastanowiC siq, aby 
rdwniez do nich wprowadziC tego rodzaju ograniczenia?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Strefa gospodarcza przy ul. Zakroczymskiej w Serocku nie zawiera mo~liwoici prowadzenia 
gospodarki odpadami. Jeili chodzi o strefq Dqbem, chodzi o to, aby bylo to z rninimalnym 
skutkiem dla istniejqcej i potencjalnej dzialalnoici gospodarczej. Nie ma hdnego pomysh, 
zeby cokolwiek ograniczak, tylko zrobiC to w takim minimalnym stopniu, zeby to zagrohenie, 
ktdre pojawilo siq, nie budzilo emocji i zeby r6wniez nam na przysdoiC nie stworzylo iadnych 
klopotdw. Otwieramy dopiero dyskusjq. Zakres tego przedsiqwziqcia zwiqzanego ze zmianq 
planu bqdzie dopiero okre8lony." 

Radny KrZysztof Borikowski 
,,Odbylo siq spotkanie z przedsiqbiorcami prowadzqcymi dzidalnoSC strefie gospodarczej 
blizej miasta. Chcialbym poprosiC o przedstawienie ustalen ze spotkania z przedsiqbiorcarni 
prowadqcymi dzialalnoiC w strefie dzialalnoici gospodarczej w Serocku." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Przedstawimy informacjq w tym zakresie." 

Radny KrZysztof Borikowski 
,,Zbliia siq termin w zakresie skladania wniosk6w do budketu. W ubieglym roku by1 pomysl, 
ktdry nie doszedl do skutku, aby zorganizowaC wsp6lne spotkanie z mieszkaticami, podczas 
ktorego mieliby oni mozliwoSC skladania wniosk6w do budietu. Czy moina byloby poprosiC 
o wsparcie ze strony Urzqdu, oczywiicie oferujq swojq pomoc w tym przedsiqwziqciu. Jekeli 
U p d  zorganizowalby otwarte konsultacje i poinformowal tez mieszkaf1c6w o mozliwoici 
skladania wnioskow do budietu. Czy wedhg Pahstwa jest to zasadne? Jest oczywiicie kwestia 
wypracowania odpowiedniej formuly, aby nie byla ona zbyt roszczeniowa. Bylby to tez uklon 
w stronq budietu obywatelskiego. 
Jakiego rqdu kary umowne moglyby by6 naliczone wykonawcy zadania zwiqzanego 
z przebudowq ul. Warszawskiej i ul. Puhskiej?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Sq one okreilone ustawowo i wynikajq z urnowy. Trudno dzisiaj powiedzied ile tych dni 
bqdzie. Wydaje siq, ze na dzieri dzisiejszy jest to jui kwota okdo 200.00021." 

Radny Krqszto f Borikowski 
,,Jedna z mieszkanek zglaszala proibq o intensyfikacjq pieszych patroli Straky Miejskiej, 
szczegdlnie w miejscach gdzie spotyka siq mlodziez. Mieszkanka zglaszala, ze 



w Serocku w kierunku Wierzbicy powstaly dwie altanki, kt6re zostaly zdewastowane. Czy 
bylaby mokliwoiC zintensyfikowania pieszych patroli S t r w  Miejskiej? 
W Zegrzu na drodze krajowej przy duiych opadach pojawia siq zastoisko wody. Brakuje tam 
przepustu." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Jest tam separator tluszczu budowany pod jezdniq. Separator thszczu ma okreilona 
przepustowoik. Drogowcy mbwiq, ze jeili sytuacja klimatyczna bqdzie siq pogarsza6, bqdq 
musieli rozbudowak te separatory. Na dzien dzisiejszy ta woda schodzi, tylko w dluiszym 
okresie czasu. Na razie brak jest intenvencji w tym zakresie." 

Radny Kqysztof Borikowski 
,,Na Bcieice rowerowej od strony Jadwisina po ostatniej burzy jest duio powalonych drzew." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Drzewa sq jui  usuniqte." 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Pojawil siq problem, jeSli chodzi o strefq gospodarcq w Dqbem. Byl pomysl wybudowania 
kompostowni. Na sesji Pan Burmistrz powiadomil nas, 8e inwestycja zostda wycofana. Na ten 
moment odbyly siq kolejne spotkania z mieszkaricami w poszczeg6lnych miejscowoSciach. 
Bylam obecna na tych spotkaniach i tam zostalam poproszona przez Paristwa, kt6rzy sq 
przedstawicielami Stowarzyszenia Czysta Gmina Serock o zorganizowanie spotkanie 
z radnymi. Paristwo prosili rdwniez o pomoc w sprawie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego. " 

Przedstawiciel Stowarqyszenia Cqysta Gmina Serock Tomasz Buratowski 
,,Mieszkam w miejscowoSci Boleslawowo. Powiem pokr6tce dlaczego wsp6lnie 
zainteresowali3my siq tym tematem. 600 metr6w od planowanej inwestycji kompostowni 
postawilem sobie dom. Czynnie biorq udzial i staram siq tez merytorycznie wejik w temat, bra6 
udzial w spotkaniach, odcinam siq od plotek i wszystkich awantur. Tak jak wspomniala Pani 
radna Jolanta Kaczmarska te spotkania sq dosyk czqsto burzliwe. Generalnie sq burzliwe 
dlatego, ie ludzie majq r6hy  poziom swojej wytrzymaloici, jedni Qjq plotkarni, drudzy 
faktami. My dzisiaj chcieligmy podziqkowai w imieniu Stowarzyszenia, i e  Patistwo 
znaleiliScie dla nas czas, ke moiemy siq tutaj wsp6lnie spotkat z Pahstwem. Jest to oczywiScie 
ogromnym plusem dla nas i dla mieszkaric6w. Bqdziemy chcieli przedstawii Paristwu 
obywatelski projekt uchwaly i pokr6tce powiedziek co chcielibyimy, aby w tym planie zmieni6. 
Jesteimy po wstqpnych rozmowach z przedsiqbiorcami, kt6rzy tam prowadzq swojq 
dzialalnoSC. Chcieliimy tek zasiqgnqk informacji jak oni wid- tq sytuacjq, poniewai nie mokna 
komui robii krzywdy, kto tam do tej pory istnial i prowadzil dzialalnoik. Mam nadziejq, i e  te 
dwie strony zostanq polqczone i bqdziemy rozmawiak. Mam nadziejq, i e  jakiei konstrukcyjne 
wnioski narn wnioski z tego powstanq." 

Przedstawiciel Stowarqyszenia CWsfa Gmina Serock Leszek Tyl 
,,Od dw6ch lat mieszkam w rniejscowoBci Dqbe. Wsp6lnie zalokyliimy Stowarzyszenie Czysta 
Grnina Serock, polqczyla nas kompostownia, ale na tq chwilq stawiamy sobie jako cel nie tylko 
sprawq przeciwko kompostowni, ale ogblnie, jeili spotkaliimy siq w tyrn gronie, w miarq 
sprawnie nam to idzie, chcemy dzialak na rzecz ekologii w gminie Serock." 



Przedstawiciel Stowarzyszenia Cqysta Gmina Serock Katarzyna Werbanowska- 
Pierzchanowska 
,,Zakupilam dom z kolicem 201 1r. R6wnieB wlqczylam siq do Stowarzyszenia, poniewai 
uwaiam, Be jest to nasza wsp6lna inicjatywa, aby grnina byla super i keby wszyscy ci, kt6rzy 
postanowili siq przenieSC do tej grniny, zeby to wszystko bylo czyste i ekologiczne." 

Przedstawiciel Stowarvszenia Czysta Gmina Serock Tomasz Buratowski 
,,Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B, teren w Dqbem 
jest przeznaczony na r6inego rodzaju dzialalno4C, m.in. jest to te2 dzialalnoSC zwiqzana 
z gospodarowaniem odpadarni. Z racji tego, i e  blisko jest tam nieczynne jui wysypisko, 
wydaje siq to doSC logiczne, aby na tym terenie tego typu rzeczy robid. Niemniej jednak 
problem jaki powstal to nie jest problem tego, i e  tam ktoS gospodaruje Smieciami. Problem jest 
taki, Be mamy tam kilku inwestor6w, kt6rzy w tym biznesie Bmieciowym siq obracajq. Niestety, 
jeSli chodzi o dzialalnoSC jednego z inwestorbw, kt6ry stard siq otrzymad pozwolenie na 
kompostowanie odpadbw, pbhiej te8 wystqpowal o tzw. pozwolenia zintegrowane, zeby 
kompleksowo zbieraC Smieci, uwaiam z calym przekonaniem (zapoznalem siq z historiq 
prowadzenia dzialalno4ci przez tego inwestora, czym siq zajmowal, jakie byly skargi, zaialenia 
co do jakogci prowadzenia dzialalnoSci), mdwimy, ze tego typu dzidalno36 jest to dzialalnoBC 
wysokiego ryzyka dla rnieszkafic6w teren6w oSciennych. JeSli wyobrazirny sobie, ze tego typu 
inwestycja jednak powstalaby w tym miejscu, w moim odczuciu, gdyby zarqdzal niq ten 
inwestor, bylby to ogromny problem. JeSli w tej chwili mamy takq sytuacjq, ze ta dzialalnoSC 
jest prowadzona niezgodnie z planem. Ostatnio otrzymalem informacjq, ze byla 
przeprowadzona kontrola na tym terenie i nowu byly stwierdzone nieprawidlowoSci. Nie 
zdarza siq to po raz pierwszy. Jest to kolejny raz, kiedy coS siq robi nieprawidlowo. Wyobraicie 
sobie Pafistwo, i e  taka osoba, kt6ra nie budzi naszego zaufania i wiarygodnoici, bqdzie 
rozwijaC swojq dzialalnoSC w taki a nie inny sposob, uw-, ze realnie jest to dla nas 
zagrozenie, ze gdy siq to uruchorni, bedzie tylko gorzej. Wczoraj rozmawialiimy z Panem 
Burrnistrzem, 2e Pafistwo troche jui wiecie na temat tego problemu, zostal on przedstawiony 
przez Pana Burmistrza. Dopuszczenie dzialalnobci gospodarowania odpadami to byla jedna 
z czqSci tego planu. Widzqc ryzyka, kt6re tam sq, chcielibySmy jako mieszkaficy, aby doit 
mocno ograniczye ta, dzialalno4C. Niech bqdq tam sklady, centra logistyczne, natomiast m6wiq 
o samych odpadach. JeSli Pdstwo zgadzacie siq lub nie, poniewai kaidy z Pafistwa 
indywidualnie moZR do tego podejSC, to mam proSbq o chwilq komentarza. Z cdym 
szacunkiem, ten teren wok61 wysypiska jest terenem z natury Smierdqym. Natomiast moha  
tam robiC innego rodzaju dzialalnoici, niekoniecznie tego typu. Wyglqda to tak, ze zamykarny 
wysypisko Smieci i obok tego rozpoczynamy biznes Smieciowy prywatny. Czy nam o to 
chodziio? Moje rozumienie jest takie, ze poniewai male instalacje regionalne sq zamykane, to 
robienie w tym samym miejscu podobnego czegoS (mbwiq konkretnie o kompostowni a nie 
o sortowaniu odpadbw), moim zdaniem jest nie do konca t r a m  zalozeniem. Dlatego my 
przygotowaliSmy wsp6lnie projekt uchwaly (zalqcznik nr 16) i chcemy Patistwu poddad do 
dyskusji, abyScie Pafistwo siq z tyrn zaznajomili i powiedzieli czy wedhg was to jest cel czy to 
jest zle. Czy nasza propozycja ma racjq bytu czy nie ma racji bytu i dlaczego? 
Jest to inicjatywa spoleczna, zeby mieniC plan zagospodarowania, mamy tez podpisy 
mieszkafic6w, kt6rzy generalnie nie sq negatywnie nastawieni do tego, Z;e cod siq tam dzieje, 
tylko oni obawiajq siq o swoje mienie. Oni chcq tam i y C  normalnie, zeby tam nie Bmierdzialo, 
zeby nie bylo jakichS odpadow. Po drugie, wiadomo, jest to tez kwestia wartoSci dzidek. JeSli 
sq dzialki przeznaczone pod przemysl, te dzialki te8 majq swojq wartoSC ze wzglqdu na rodzaj 
dzialalnoSci tam prowadzonej. Niemniej jednak, jezeli mamy tam t ~ @  obok dzialki, kt6re majq 
przeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq z dopuszczeniem uslug 
nieucidiwych, to z racji planu to siq bardzo kl6ci. 



Chcialbym poznaC Patistwa zdanie, jak Paristwo odnosicie siq do tej zrniany. Pan Bunnistrz 
wyszedl tez z pewnq inicjatywa, aby poddad pod glosowanie wstqp do miany planu." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Przed chwilq Rada Miejska pozytywnie zaopiniowda projekt uchwaly w sprawie 
przystqpienia do sporqdzenia zmiany miejscowego planu. Oczywiicie ten dokurnent nie 
brzmid tak jak Patistwa inicjatywa. Niernniej po pierwsze nie ma a e j  sprzecznoici miqdzy 
tym co Patistwo proponujecie a tyrn co zostalo pozytywnie zaopiniowane i bqdzie przedmiotem 
dyskusji na sesji. Zeby miarodajnie odnieSC siq konkretnie do tych propozycji, kt6re Paristwo 
tutaj zlokyliScie, potrzebowalibySmy zapomaC siq z tyrn dokumentem, wypracowaC 
stanowisko. W zwiqku z tyrn deklarujqc 2yczliwoSC co do kierunku, muszq wprost 
odpowiedzieC, i e  ciqiko jest odnieSC siq do konkretnych zapis6w na tyrn etapie dyskusji. Myilq, 
2e sama deklaracja, kt6rq na wstqpie zloglem, ke jesteSmy gotowi przystqpid do miany planu, 
ta decyzja zostala podjqta przez Radq jednogloSnie, otwiera ona autostradq do tego, iebyScie 
Paristwo swoje postulaty do Pana Burmistrza, jako podmiotu, kt6ry ma kompetencje do tego, 
ieby przygotowaC projekt docelowy uchwaly w sprawie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego z uwzglqdnieniem ewentualnie Paristwa postulat6w, Aokyli. Zgodnie 
z procedurq to r6wniei trafi pod obrady Rady Miejskiej i na posiedzeniach Komisji i na sesji. 
Ten dokument przejdzie pelnq procedurq. Bqdziecie Patistwo mieli mozliwoSC, aby wziqC 
udzid w otwartej dyskusji na etapie wyloienia i na etapie posiedzen Komisji. Nawet, gdyby 
projekt przygotowany przez Pana Burmistrza nie odnosil siq do wszystkich Paristwa propozycji, 
to jeszcze zostawiamy sobie pole do dyskusji. To na tyrn etapie bez nar&a siq na 
jakiekolwiek interpretowanie rzeczywistoici mogq Paristwu zadeklarowaC. Sq to fakty. 
Dziqkujq, i e  w koncu Paristwo do nas dotarliscie. MySlq, i e  ta dyskusja nawet w wyrniarze 
spolecznym, mogla zupelnie inaczej wyglqdad, gdybySmy zaczqli od tego spotkania. Opr6cz 
Paristwa propozycji i meriturn, tq otoczkq kaidy indywidualnie i wszyscy tutaj zgromadzeni tei 
zebralidmy. Staramy siq dzidad odpowiedzialnie, talc tei potraktujemy ten temat. MySlq, Be jest 
tutaj pehe pole do pewnego kompromisu, oczywiScie cieszy mnie to tei, Pan zastrzegl to na 
samym pocqtku, z uwzglqdnieniem interes6w wszystkich podmiot6w, kt6re tam funkcjonujq. 
Jest to jeden z naszych misyjnych cel6w. Nie kierujemy siq, przynajmniej jako Rada, 
indywidualnyrni interesami poszczeg6lnych podmiotbw. Indywidualne postqpowania 
pozostajq w zakresie dzialari Burmistrza czy tez innych organbw, jeSli takie wystqpienia bqdq. 
MySlq, ze doskonale tez Paristwo wiecie, i e  temat kompostowni, kt6ra tutaj wielokrotnie siq 
przewinqla, w sensie formalnym pchniqty do przodu, zostala wydana decyzja o urnorzeniu, jest 
odwolanie do SKO. Doprecyzowanie planu tak, zeby uniknqd rzeczy, kt6rych wsp6lnie nie 
chcemy, jest moiliwe i mySlq, ze jest pelna zgoda co do tego, ieby w tym kierunku iSC. Pewnie 
w szczeg6lach dojdziemy do takich momentbw, kt6re sprawiq, ie moiemy mieC inny punkt 
widzenia na to, takke zostawrny sobie troche czasu i miejsca na to, *by do tego dojiC." 

Radny Jdzef Lutomirski 
,,Chcidbym pogratulowak Stowarzyszeniu, i e  Patistwo zdecydowaliScie siq zalokyC 
stowarzyszenie i swoje problemy, ktdre macie, w ten spos6b rozwipywaC. Wydaje mi siq, i e  
wszyscy oczekujemy na merytorycznq dyskusjq, kt6ra doprowadzi do tego, i e  uda siq 
rozwipk nurtujqce Patistwa problemy. Chcidbym jednoczeinie zwr6ciC Patistwu uwagq, i e  
Rada Miejska moie dzidaC tylko w ramach prawa. JeSli chodzi o caly proces uchwalania planu 
zagospodarowania przestrzennego, jest to dhgi i dosyC skomplikowany proces. Poza granice 
wynikajqce z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyjSC nie moiemy. 
GdybySmy wyszli poza te granice, nadz6r wojewody taka uchwalq by nam odrzucil. Dlatego 
te8 musimy postqpowak zgodnie z ustawq o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Jestem tyrn radnym, kt6ry ma akurat dosyC bogate dogwiadczenie, uczestniczylem w procesie 



planistycnym jw? od 1998r., zatem uczestniczylem w uchwalaniu planu dla Dqbego w 2001r. 
oraz uczestniczylem w calej procedurze planistycnej uchwalania planu w 2014r. Chcialem 
jednonacznie stwierdzik, ze w moim przekonaniu cala procedura zostala przyjqta zgodnie 
z zasadami wynikajqcymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Wojewoda nie mial najrnniejszych zastrzekeii do calej procedury. Zapis, kt6ry nalazi siq 
w Paristwa sektorze planistycmym wynikal ewidentnie z potrzeb mieszkaric6w. Bqdqc na wielu 
spotkaniach z mieszkaricami w wielu miejscowo6ciach, rnieszkaricy postulowali, wnioskowali 
o utworzenie strefy, gdzie moina gospodarowaC odpady komunalne. Wynikalo to m.in. z tego, 
ze gmina z mocy ustawy przejqla obowiqzek gospodarowania odpadarni komunalnymi. Ten 
system siq samofinansuje i mieszkaiicy uwaiali, ze przedsiqbiorcy powinni mieC moiliwoSC 
gospodarowania tymi odpadami, aby obniwk koszty. Zawsze jest talc, ze interes niewielkiej 
grupy nie omacza, be jest wsp6lnym interesem calej gminy, kt6ra ma 14 tysiqcy mieszkaric6w 
i te interesy sq w r6hy  spos6b przedstawiane. Dlatego tez radni Rady Miejskiej Bwiadomie 
w moim przekonaniu, podjqli uchwdq o takim a nie innym zapisie. Poniewai Paristwo macie 
uwagi, ja tych uwag nie negujq, Pan Burmistrz podjql inicjatywq o zmianie planu. To co zostalo 
podjete kilka lat temu nie onacza, ze jest idealne. Fakt, ze wszyscy radni glosowali za 
przyjqciem projektu uchwaly o przystqpieniu do spoqdzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego, oznacza to, ie chcemy Paristwa problemy rozwiqza6. R6wniez chcialem jasno 
powiedzieC, ze obowipje  nas w tym calym procesie procedura. Radni Rady Miejskiej bqdq 
zgodnie z tym postqpowak. Ustawa zabezpiecza r6wniez Pafistwu prawo do sldadania 
wniosk6w i uwag. Korzystajcie Paristwo z tych zapisdw, kt6re Pahstwu ustawa gwarantuje. 
Uwagi, kt6re sq wniesione do projektu planu sq zawsze wnikliwie analizowane przez Pana 
Burmistrza i przez Radq Miejskq. JeBli chodzi o uwagi do projektu planu uchwalonego w 2014r. 
takich uwag z Paristwa strony nie bylo. Proszq wziqC pod uwagq, ze Rada Miejska musi 
postepowat zgodnie z prawem. Zgodnie z ustawq o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzennego musi by6 uchwalony zgodnie ze 
studiurn uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego. Bqdziemy starak siq 
Patistwa problemy rozwipk, ale r6wniez musimy wzig pod uwagq to, ze uwagi do planu 
moze wnie6c kaidy mieszkaniec gminy. Nie oznacza to, ze nie wplynq inne uwagi, kt6re nie 
bqdq dla Paristwa korzystne, tego wykluczyd siq nie da. Dlatego tek zachqcam Paristwa do 
wziecia czynnego udzialu w pelnej procedurze i zeby6my pracowali zgodnie z przepisami 
prawa i uchwalili plan, ktory bedzie dobry dla Paristwa i dobry dla cdej gminy." 

Radny Kqvsztof Bolikowski 
,,Jestem najmiodszym radnym i czqsto mam inne zdanie ni8 moi koledzy. Niemniej w tym 
przypadku zgadzam siq z Pafistwem i z pozostalymi radnymi, ze naleky rozwiqzad problem 
i otwarcie podchodzik do wszelkich spraw, kt6re zglaszajq mieszkaricy, co jest wyrazem naszej 
inicjatywy. Cieszy rnnie r6wniez bardzo, k powstalo Stowarzyszenie, bo dla mnie jest to 
przejaw oddolnej sily, kt6ra powoduje zorganizowanie, kt6re z kolei powoduje, ze moiha 
prowadzik dialog, tak jak kakdy z Paristwa moze osobno prowadzit, niemniej jako 
Stowarzyszenie reprezentujq Paristwo szersq grupq os6b. Chqtnie dowiem siq wiqcej na temat 
innych dzialari proekologicnych, ktbre bqdq Patistwo prowadzid, gdyd w ubieglym roku 
podjqliimy dzialania w zakresie strategii, kt6ra jako jedno z kluczowych element6w 
uwzglqdnia ekologiq. JesteSmy grninq turystycnq. Sam czqsto zglaszam inicjatywy w zakresie 
ekologii. Niemniej tez jestem przedsiqbiorcq i reprezentujq czqsto przedsiqbiorc6w, wiqc 
odniosq siq tylko do jednego stwierdzenia, kt6re by1 Pan uprzejmy powiedzied a propos granic. 
Trzeba pamiqtaC, ie czqsto jest mobliwo6k zrobienia tzw. stref buforowych, niemniej zawsze 
gdziei pojawia siq granica. Ta granica wynikala, ze by1 z dawien dawna pewien obszar, kt6ry 
by1 przeznaczony na dzidalnoBd gospodarcq uci@liwst, bo mdwimy 0 dziahlnoBci 
nieuciazliwej, potencjalnie ucitpliwej i uciaiwej. Akurat nasze dzialania dopudcily do tego, 



ke na terenie naszej gminy te2 dzialalnoit potencjalnie uciqzliwa czy uciajliwa moie wystqgik. 
Tak jak mdwili moi przedmbwcy, bylo to warunkowane historycznie. D@q jednak do tego, 
&by powiedziet, ze moina byloby, to o czym Pan powiedzial, ze obok sq budynki itd. Wynika 
to z tego, & nie ma p61 strefy itd. Ewentualnie utworzenie takiej strefy jest zwiqzane z planem 
zagospodarowania. JeSli taka bylaby Patistwa wola jako mieszkdc6w, oczywiicie jestesmy 
w stanie to rozwai:yC i w obrqbie 200 metr6w w linii prostej moina zabezpieczyk, he moglaby 

by6 tam prowadzona dzialalnoit bardziej ucidiwa. Pozostawiam to do p6iniejszej dyskusji 
D m  tylko do tego, ze te granice gdziei sq i sq te2 przedsiqbiorcy, kt6rzy chcq prowadzit 
dzialalnoit, chcq zarobid, chcq zatrudnit pracownik6w itd., ale zgodzq siq z tym, i e  musi to 
pozostawad w zgodzie z interesem mieszkaricow. Podsumowujqc powiem, ke chqtnie 
zapoznam siq i z Paristwa inicjatywq i dodatkowymi dzialaniarni, bo nie ukrywam, i?e sq one 
dla mnie bardzo interesujqce." 

Radny Slawomir Osiwata 
,,Nie uczestniczylem w spotkaniach z mieszkaricami. Jestem tei radnym, kt6ry ma bagai 
doiwiadczeri. Przyznajq siq, ze bylem tez jednym z tych, ktbrzy brali udzial w procedurze 
uchwalania planu. Chcialbym zwr6ciC uwagq na jednq rzecz, kt6ra przykuia mojq uwagq 
podczas Patistwa wypowiedzi. M y  z Paristwa prezentujqc siq powiedzial, ze od niedawna 
jest mieszkaricem naszej gminy. Stql moje zdziwienie, czy Paristwo w momencie, kiedy byly 
zmiany w planie zagospodarowania nie interesowali siq swojq przyszlq lokalizacjq, nawet 
kupujqc swoje nieruchomoici pod zabudowq mieszkaniowq, wiedqc, ze plan jui od 2001r. 
obejmowal $ strefq, na kt6rej dopuszczono tego typu dzidalnoit. 
Z Pabkiej wypowiedzi wywnioskowalem, ze nie jest problemem ani to, be jest taka strefa na 
terenie gminy akurat usytuowana w Dqbem, ani nie jest problemem dzialalnodk, kt6ra jest tam 
prowadzona, oprbcz jednej. Patistwo macie nie tyle zastrzeienia co do funkcjonowania na tym 
obszarze okreilonej dzialalnoici gospodarczej, tylko konkretniej jednego przedsiqbiorcy. Na 
usprawiedliwienie powiem, i e  nikt nie jest w stanie przewidziet, czy na danym terenie, ktory 
dopuszcza do okreslonej dzidalnodci gospodarczej, pojawi siq rzetelny przedsiqbiorca, 
traktujqcy swojq profesjq czy wykonywanie dzialalnoici w spos6b przede wszystkim zgodny 
z przepisami a po drugie majqc r6wniek na uwadze otoczenie w jakim funkcjonuje, bo tego 
kaden plan, aden  zapis nie jest w stanie przewidzieb ani zabezpieczy6. Oczywiicie Patistwa 
inicjatywa czy problem, kt6ry siq pojawil otworzyl nam r6wniei jako radnym oczy na pewne 
zagroienia, ktore mogq wysQpiC. Jestem iwiqcie przekonany, i e  jeili zmiana, kt6ra ma nasqpik 
w zapisach aktualnie obowipujqcego planu bqdzie bardziej skorygowana, w moim 
przekonaniu, na w pewnym sensie okreilenie zasad dzialalnoici na tym terenie a nie 
likwidowania stref, ktbre sq okreglone jako strefa gospodarcza, mogqca r6wniei dab moiliwoik 
rozwoju na tym terenie dzidainoici gospodarczej. 
Tak jak powiedzidem na wstqpie, biorqc pod uwagq i sluszne argumenty, kt6re Paristwo 
przedstawiacie, ale tei rnnie jako radnego, jako czlowieka interesuje dlaczego Pabtwo od 
czasu, kiedy zdecydowaliicie siq zarnieszkad w tym rejonie, kupujqc takq a nie inn4 
nieruchomoi6, wie@c o tym, ze w bliskim otoczeniu taka strefa funkcjonuje, dzisiaj dopier0 
mowicie, ze jest to niesluszne, ze trzeba to natychmiast zmienit a wrqcz, tak jak docierajq 
w prasie lub mediach czy z otoczenia odb, kt6re Paristwo reprezentujecie pad* slowa doik 
niecenzuralne pod adresem i tych, kt6rzy ten plan opracowywali i tych, ktbrzy te decyzje 
podejmowali i tak jak wczeSniej wspominal Pan radny Lutomirski, nie kierujqc siq wlasnym 
interesem, nie wlasnq dzidalnosciq gospodarczq, tylko interesem grniny, kt6ra potrzebuje 
r6wnie2 takich teren6w." 



Przedstawiciel Stowar~yszenia Cqsta Gmina Serock Tomasz Buratowski 
,,Z mojego punktu widzenia sprawa wyglqda troche inaczej. Jezeli chodzi o studium, kt6re 
generalnie jest kierunkiem rozpoczqcia budowania plan6w zagospodarowania terenu, 
poSwiqciliSmy bardzo d u o  czasu na analizq studium. JeSli zakwestionowalbym, ze jeSli chodzi 
o zgodnoiC planu zagospodarowania ze studium sq tam punkty, kt6re z punktu widzenia prawa 
moina obalik, bo sq niezgodne, to czy mamy dalej dyskutowab na temat zgodnoSci studiurn 
z planem czy te8 nie, czy zostawimy to na pbhiej a term skupimy siq na zmianie tego co jest 
term czy tez wr6cimy do historii? 
Moi dziadkowie od 1972r. posiadajq dzidkq w Izbicy, ja siq tu wychowalem. To, ze dzisiaj 
mieszkam w Bolesiawowie, nie naczy, Be nie znam tego terenu. Od urodzenia praktycznie 
jestem na tym terenie, wiqc doskonale pamiqtam jak siq ksztaltowal ten teren. Nie dam sobie 
wm6wiC, ze teren, o kt6rym Pan m6wi by1 od pocqtku terenem przeznaczonym na dzialalnoSC 
gospodarowania odpadami. 
Chodzi nam o to, 2e nie jesteimy przeciwni dzialaniom przedsiqbiorc6w, kt6rzy na tyrn terenie 
sq. Chodzi nam o to, zeby ograniczyd przedsiqbiorc6w, kt6rzy robiq tam biznes Smieciowy. 
W tej chwili dla teren6w UP1 i UP2 idqc w kierunku ul. Krokusowej, jest tam rnn6stwo terenu 
przenaczonego pod dzidalnoSC gospodarcq. Potencjalnie, jezeli my siedqcy w tyrn pokoju 
nie zdamy sobie sprawy, ie potencjalnie rozwijanie tej strefy doprowadziC moie do tego, ie 
w tyrn momencie wiqcej tego typu przedsiqbiorc6w na tyrn terenie siq posadowi i ten teren 
i jego oddziaiywanie bqdzie mialo kolosalnie du?o wiqksze naczenie nii w tej chwili. 
Zgodzimy siq co do tego, 8e sam teren przemysiowy jest nieduky z punktu widzenia ukiadu 
terenu. To jest nasz postulat. My po pienvsze nie chcemy kasowab tych ludzi, kt6rzy tam sq, 
natomiast chcemy w znacznym stopniu ograniczyt mozliwoSC gospodarowania odpadami na 
tyrn terenie. To jest nasza inicjatywa." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,JeSli jest zapis, i2e plan dopuszcza, to nie m6wi, ie tylko taka moze byC, ale r6wniej: nie moBe 
wykluczyC akurat takiej dzialalnoSci. Jest to teren przeznaczony pod dzialalnoSC gospodarcq. 
Nie wiem czy za rok czy dwa lata nie przyjdzie inny przedsiqbiorca, nie wykupi od tego, kt6ry 
dzisiaj jest wlaScicielem i nie rozpocznie innej dzialalnoSci." 

Przedstawiciel Stowarqszenia Czpta Gmina Serock Tomasz Buratowski 
,,PowinniSmy zdaC sobie teraz sprawq z tego, co Pan slusnie zauwaiyi, 2e jeSli jest potencjalnie 
taka mo8liwoSC, to generalnie moze warto nad tyrn usi@C i zastanowiC siq w ramach tego, co 
ma siq tam odbywaC, keby m6c mieC realny w@yw na to co siq tam bqdzie dzialo, dlatego ze 
my wszyscy mieszkamy w tej okolicy. MySlq, ke to warto poddab dyskusji. JeSli moglibyScie 
siq Pahstwo zastanowiC nad tym. W 201 1r. kiedy zakupywaliimy dziaikq, zapoznaliimy siq 
z planem zagospodarowania przestrzennego, kt6ry zmienil siq w 2014r. Rozmawiaiem te8 
z mieszkaficami Dqbego, ktdrzy d w l i  tek do tego, aby teren rolny by1 zmieniony na teren 
przeznaczony pod zabudowq mieszkaniowq. Nie ma co winiC radnych czy nie radnych, bo tak 
sarno ci ludzie sq winni, jak ja i my wszyscy. Chodzi o to, ze kaidy tam dba o sw6j kawalek 
chleba, czyli dbanie o to, czy jego dzialka zostala odrolniona. Moim zdaniem nikt z tych ludzi 
nie wczytal siq dokladnie, Se tam moina robiC to i to, dlatego i e  to ich nie interesowaio. 
Poddam pod rozwagq to co Pan powiedzial i ieby przedstawiC tez nasze stanowisko, keby ta 
strefa byla, ale zeby m6c realnie kontrolowaC to co tam bqdzie." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Wr6cq do tego, co ju8 powiedzialem. Nie widzq tutaj zasadniczej rozbieinodci. M6gibym 
nawet zaryzykowaC tezq, 2e nie widzq iadnej rozbieinosci w podejsciu do tematu. W y r m y  
gotowoib do tego, ieby co najmniej przejrzek ten plan pod kqtem mo8liwoSci jego zrniany 



z maksymalnq moiliwoiciq uwzglqdnienia Paristwa postulat6w. MySlq, Be term czas na 
przebrniqcie z tym dokurnentem przez sesjq Rady Miejskiej, wejicie w q c i e  i rzucenie tematu 
specjalistom, kt6rzy zgodnie z ustawq bqdq musieli przepracowak ten dokurnent i w gotowym 
ksztalcie dak go do zaopiniowania odpowiednim organom, ale te8 wglqdu i nam jako radnym 
i Pahstwu. Jeszcze raz chcialem zadeklarowad wolq wsp6lpracy i konsultacji co do Pahstwa 
oczekiwari, ale r6wniez dyskusji. Moze dojdziemy do rozwiqzah, kt6re nas por6iniq i bqdziemy 
musieli w tq trudniejsiq dyskusjq wejsd, tq gotowoid chcialem dzisiaj wyraziC. P6ki co, myilq, 
ze wiemy co siq zadzieje w najblizszym momencie." 

Burmisfrz Sylwester Sokolnicki 
, , M a  przed sobq oryginaly kontroli, kt6re byly na miejscu dzialalnoici inwestora. Gdybyicie 
Pahstwo przeczytali te protokoly, to nadajq siq na scenariusz filmu Barei. Z tych protokol6w 
wynika bowiem, ze na terenie dzidalnoici inwestora jest idealnie. Zwykle jest tak, ze podajq 
to jak w prognozie pogody, gdzie m6wi siq, i e  jest mr6z -10 stopni a odczuwa siq -20, tak sarno 
jest tutaj. Protok62 jest idealny dla inwestora, natomiast rzeczywistoik jest zupelnie inna. Druga 
rzecz, to chcidbym, abyimy z tej sali wyszli nie z takim przekonaniem, Be plan 
zagospodarowania przyjqty w 2014r. by1 niechlujstwem, bo mam takie wr&enie, 2e tak jest. 
Strefa gospodarcza z odpadami nie pojawila siq dlatego, 2e Burmistrz chcid albo Pan radny 
chcial, tylko to byly konkretne wystqpienia potencjalnych albo j& obecnych wldcicieli, kt6rzy 
czekali na ten plan. Nam siq niestety nie powiodlo z wyborem dobrej firmy planistycznej, ale 
tak jest w zam6wieniach publicznych, i e  niestety nie zawsze trafi siq na dobrego wykonawcq. 
On rzeczywiicie przeciqgd prace nad planem, bo rozpocqliimy je w 2010r. a skoliczyliimy 
w 2014r. Nie jest tak, jak to bylo m6wione na zebraniach, he sobie burmistrz Sokolnicki tak 
dogadd z inwestorem, bo to kumple i tak to datwil .  Byly to konkretne wnioski konkretnych 
obywateli albo przedsiqbiorc6w, ieby tam dopuicik gospodarb odpadami. Gdyby takich 
wniosk6w nie bylo, d a d a m  w 90%, ze takiego obszaru by nie bylo. Trzeba wiqc wyjik 
z takirn przekonaniem. To nie jest tak, Be to siq wziqlo z kosmosu. My 2yjemy w pewnej realnej 
rzeczywistoici. Oczywigcie niekt6rzy majq arnnezjq, ale teb proszq, aby czlonkowie 
Stowanyszenia i radni Rady Miejskiej po prostu przyjqli do wiadomoSci, ze nic siq nie dzieje 
w tej gminie od tak sobie w gabinecie burmistrza, to wszystko wynika z pewnych wniosk6w, 
postulat6w itd. Jest to jedna z nielicznych gmin, kt6ra z w i w a  siq planami zagospodarowania. 
JeSli przejedzie siq po terenie grniny, to wszystkie budynki majq swojq architekturq i to jest 
dziqki planom zagospodarowania. Plany to tez konsekwencja, ze podejmuje siq nie przewidujqc 
wszystkich konsekwencji, kt6re plan niestety moze przynieid, poniewai slowo pisane nie jest 
tak idealne, ie moina wszystko tam zawrzek i okazuje siq, ze zapisy mozna interpretowad na 
wszystkie strony, co oczywiScie jest jak@ nauczkq dla nas i mobilizacjq, zeby te zapisy byly 
bardziej konkretne i nie dajqce mohliwoici r6inej innej interpretacji. Wczoraj powiedzidem 
jak zmienila siq interpretacja Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska, z dnia na dzien, 
z miesiqca na miesiqc. Coi nie by10 dopuszczalne, potem okazalo siq, ze jest dopuszczalne." 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Czysta Gmina Serock Tomasz Buratowski 
,,Odniose siq do wypowiedzi Pana Burmistrz. dotycqcej kontroli inwestora. Przyniosq do 
grniny dokumenty odnoinie ostatnich spraw inwestora i stwierdzonych tam nieprawidlowoSci. 
Zawsze bqdq jakieh sprawy zapalne, to jest bez dw6ch zdari, natomiast jeSli nie najdzie siq 
poromienia, to faktycznie nic siq tam nie zrobi. Poddam pod rozwagq po naszej stronie, bo 
my tez reprezentujemy mieszkaticdw a rnieszkaricy sq r6ini tak jak my wszyscy tutaj siedzqcy. 
Mam nadziejq, ie naprawdq uda siq coi zrobid. Proiba do Paristwa, myilq, Be warto byloby, 
abyScie Paristwo moze przez so&s6w, moze Paristwo jako radni do tych ludzi dotarli. Powiem 
wprost, przekaz z Urzqdu powinien by6 profesjonalny, ale tez rzeczywisty, keby ci ludzie 
wiedzieli co term siq robi, zeby znowu nie domyilali siq." 



Radny Jdzef Lutomirski 
,,Poruszyl Pan bardzo istotnq sprawq, a mianowicie komunikacjq rniqdzy mieszkaricami. Gdy 
by1 przygotowywany plan zagospodarowania przesmennego, radna Jolanta Kaczmarska 
zglosila siq do mnie. DyskutowaliSmy o tym, &by zorganizowala spotkanie z mieszkahcami 
w sprawie planu. Takie spotkanie z mieszkahcami zorganizowala we wlasnym domu. R6wniez 
przekazalem wlasne doswiadczenie, poniewai kaidemu z mieszksuic6w do skrzynki wrzucam 
informacjq o zebraniu. Pani radna tego dokonala. Kiedy byla dyskusja publiczna nad planem, 
Pani radna skierowala osobiScie informacjq do mieszkahc6w, tego ustawa nie przewiduje. 
Ustawa okreSla konkretnie jaka jest forma informowania mieszkdc6w. To co wynika z ustawy 
zostalo w 100% spelnione a malo tego, ta komunikacja byla. Dlatego tez zachqcam Pahstwa do 
udzialu w spotkaniach organizowanych przez sohys6w. Na tych spotkaniach jest corm wiqcej 
mieszkahc6w, ale trzeba przychodzid na tego typu spotkania, trzeba zadawab trudne pytania. 
Bqdq bronil Paniq radnq Kaczmarskq, poniew& ona zrobila tq pracq, kt6rq naleialo wykonab. 
Uczymy siq wszyscy, my tez nie jesteimy wolni od Mqd6w, nie jesteSmy ludimi idealnymi. 
Jeszcze raz zachqcam P ~ s t w a  do tego, zebyScie brali udzial w spotkaniach. Cieszq siq, i e  
Pahstwo potrafiliScie siq zorganizowab, sformalizowaC swoje dzialanie i dzialab w spos6b 
zorganizowany na rzecz dobra wsp6lnego." 

Radny Krtysttof Bon'kowski 
,,Chcialbym potwierdziC slowa radnego Lutomirskiego. Tak jak wspornnialem, jako nowy 
radny uczylem siq, bylem tez na kilku spotkaniach z planistami. To co mnie zaskoczylo 
osobiScie to, ze tak malo mieszkahc6w na nie przychodzilo, dlatego ze duko os6b skladalo 
wnioski. Tak jak Pan powiedzial, kaidy skladal wniosek we wlasnyrn interesie, w zakresie 
wlasnej dzialki. W momencie, jeSli nie ma og6lnej wiedzy, po prostu kt06 siq nie interesuje. 
Z drugiej strony moze to wynikad z tego, ze mam swojq dzialkq, to siq rqdzq na swojej dzidce, 
a co spiad chce, to mnie nie interesuje. Nasq rolq jako radnych jest to rozwaiyd. Niemniej 
padaly jui tutaj uzasadnienia, Pan wspominal, ze tam nie byla planowana strefa, z tego co ja 
wiem, tam zawsze bylo wysypisko. Gdyby plan tego nie przewidywal, nie m o a a  byloby tam 
tej dzialalnoSci prowadziC. Moina bylo to ograniczyb, ale tak jak wspomnialem sq strefy 
buforowe, sq roine dzialalnoSci, nie zawsze wysypisko. Dodam, ze bqdqc na tych spotkaniach 
jui bardzo duio siq nauczylem. Tak jak powiedzial Pan radny Lutomirski zadawalem trudne 
pytania i klbcilem siq z planis$, Beby mi cog wyjaSnil, bo jako laik i;ldalem wqcz takiej 
informacji. Finalnie udawalo mi siq to wyegzekwowaC, wiqc zakladam, Be tutaj w momencie, 
kiedy pojawi siq dyskusja, czy tak jak Pani radna Kaczmarska jak zawsze powiadomi 
mieszkahcbw i bqdzie ta informacja, czy soltysi w jakiS spos6b siq zaangaiujq, a przede 
wszystkim obecni dziS Pahstwo. Przychylq siq do prosby, aby to byla dyskusja merytorycna 
a nie dyskusja na wysokim poziomie emocjonalnym, bo nikt z nas czy we wladzach, kt6re od 
30 lat wsp6luczestniczq w tworzeniu tej gminy, czy nawet taka d o d a  osoba jak ja, k6ra uczy 
siq pewnych kwestii, nie miala zlego zarniaru, ieby w jakikolwiek spos6b mieszkahcom 
przeszkodziC czy zaszkodzik. 
Na koniec chcialbym przedstawib kr6tkq puentq. W programie informacyjnym byla opisana 
historia starszej, ubogiej mieszkanki niedeej wioski. Hodowala ona kury, by mieC kilka jajek 
dla siebie na straw?. Posiadala jednoczegnie ziemiq kt6rq odsprzedala by wyremontowab dom, 
mieC na chleb na staroSC. Dzialki zakupili mieszkaiicy duiego miasta, wybudowali domy, 
przeprowadzili siq na wieS. Niestety kury, jak to kury, gdakajq, a kogut codziennie o 4 ran0 
niestety pial. Naplywowym sqsiadom przeszkadzai ten stan rzeczy, zglaszali sprawq na policjq 
i staruszka dostala mandat za zaklbcanie ciszy nocnej. Jako, i e  sytuacja siq powtarzala, 
staruszka musiala zabiC koguta gdyk nie stad jq bylo na mandaty. 
Nie chcialbym *by do takiej sytuacji doszlo w przypadku strefy dzialalno6ci gospodarczej, 
chocist rozurniem, ze w pewnej perspektywie strefa i mieszkahcy musq ze sobq wspblgrab. 



Obecnie byla to strefa, kt6ra byla przeznaczona na prowadzenie gospodarki odpadami, w chwili 
obecnej zakl-adam, ie zgodnie z naszq wsp6lnq wolq zostanie to w jakiS spos6b ograniczone. 
Nie oczekujmy jednak, ie ta strefa zniknie i nagle okaie siq, ze zlokalizowane w niej bqdq 
wylqcznie niewielkie f m y .  Zgodnie z mojq wiedzq jest tam to wysypisko, ktbre musi by6 
zrekultywowane i monitorowane. Dm tylko do tego, zeby tez nie iSC za daleko z Qdaniami 
jak w przypadku staruszki, gdyz strefa i mieszkaicy musza koegzystowak na warunkach kt6re 
byly pierwotnie ustalane a obecnie sq dopasowywane. Wszyscy majq dobrq wolq, chcemy 
pom6c i jestem przekonany, ze skoriczy siq wszystko dobrze dla kakdej ze stron." 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Bardzo Paristwu dziqkujq, k wziqliicie udziai w dzisiejszym spotkaniu. Chcq wyjaSni6, ze 
jakiekolwiek spotkania, jakie sq organizowane, zawsze na nich jestem, zresztq Paristwo tego 
doSwiadczyliScie, nawet jeSli zbieram najwiqksze ciqgi. JeSli mnie nie bylo, to tylko z takiego 
powodu, Be nie bylam o takim spotkaniu powiadomiona. Kiedy organizowalam spotkanie, 
zastqpuj4c soltysa, bo jego obowiqzkiem jest robi6 cykliczne spotkania z mieszkaticami. 
Podjqlam siq tego trudu, dopytywaiarn, doradzaiam siq, zaprosilam na to spotkanie Pan6w 
Burmistrz6w. Bylo duio uwag, duio wniosk6w dotycqcych planu, prosilam o pomoc Pana 
Sekretarza. Bylam Swiadoma, ze jest to bardzo w m a  decyzja i bardzo wainy akt prawny. 
Ubolewam, ze ten plan zlekcewaiyl soltys Dqbego, kt6ry namawiai mieszkaic6w7 aby 
wycofywali wnioski o odrolnienie czy tez jakiekolwiek zrniany. Uwazaiam, ze jest to bardzo 
wakna chwila i kaidy powinien przyj.46, czy skiada wniosek czy tez nie, i zapornab siq 
z projektem planu. Wydawaio mi siq, ze wsp6lpraca z innymi soitysami uklada siq dobrze. Tak 
samo jak w sprawie kompostowni, wszyscy soltysi byli Swiadomi, dostali ode rnnie informacjq, 
powiedzieli, ze zbierali podpisy. Zrobilam co moglam, co do rnnie nalewo. Nie mam sobie nic 
do zarzucenia. Bardzo dziqkujq, ze Paristwo przelamaligcie tq ziq passe, bo sami wiecie 
Paristwo, ze wok61 mnie zaczyna panowab dziwna aura. Mam nadziejq, ze wsp6ipraca bqdzie 
siq ukiadala dobrze. Bqdq Paristwa informowaia o kaidym fakcie na temat, ktdry nas interesuje, 
kt6ry siq pojawi. Jestem do Paristwa dyspozycji. Bardzo dziqkujq." 

Radny Wlodzimierz Skodkiewicz 
,,Jestem w tej kadencji Przewodnicqcym Komisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej, ale uczestniczylem od 2010r. w uchwalaniu plan6w 
zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzam, i e  nikt nie chcial dla nikogo ile i nadal nie 
chcemy. Trzeba siq z nami spotykab, kontaktowab, rozmawiat, zglaszaC problemy. Musimy 
z tego jakoS wyj4C. Nikt nie zrobimy krzykiem czy wojnami, bo to do niczego nie doprowadzi." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Chciaiem zwr6ciC uwagq na jednq rzecz. Powiedziai Pan, ze wszyscy radni jestesmy w to 
zaangakowani. Moze nie do konca tak jest. Ja jestem radnyrn dopier0 pierwszq kadencjq, 
w poprzedniej kadencji nie bylem radnym i nie bralem udzialu w uchwalaniu tego planu. 
Chcialbym, Bebydcie mieli Patistwo iwiadomoi6, Be nie jest milo czytaC takie komentarze 
o radnych, generalizujqc pewnq sprawq, jegli ja nie miaiem na to najmniejszego wplywu. 
Natomiast byli radni, kt6rzy mieli na to wpiyw i nic z tyrn nie zrobili a teraz sq obroficami tej 
sprawy. Zapoznaiem siq z caiq sprawq, jak wyglqdaio uchwalanie tego planu. Czytajqc 
protokoly z komisji, z sesji, wszystko zostalo zrobione zgodnie z literq prawa, nie bylo 
zglaszmych iadnych uwag w tym wzglqdzie. Byli zupelnie inne uwagi. Z tego co przeczytalem, 
mieszkahcy byli zadowoleni, ze tyle ziemi zostalo przenaczone pod zabudowq i powoduje to 
rozw6j. Chcialbym, iebyscie Paristwo mieli SwiadomoSC tego, to jui padaio, ze kaidy ma swoje 
interesy, przedsiqbiorcy majq swoje interesy, mieszkahcy majq swoje interesy. Chodzi o to, 
zeby te interesy pogodzib. Jak siq dowiadujq, Paristwo kupili domy, mieszkali, ale nikt 



z Paristwa nie skladai wnioskbw do planu. GdzieS ta sprawa przez niedbalstwo zostaia po prostu 
przeoczona, potem siq okazaio, 2e mamy problem, ale k&dy powinien by6 Swiadom tego 
i w jakil spos6b siq tym interesowa6. Na pewno jako radny jestem od tego i zrobiq wszystko, 
tak jak to padio z ust radnych czy Pana Burmistrza, ikby tq sprawq rozwiqzak i ieby Pafstwo 
oraz inni mieszkaricy byli tym usatysfakcjonowani. Dlatego tek dzisiaj pozytywnie 
jednogloSnie zaopiniowaliSmy uchwaiq o przystqpieniu do zmiany planu zagospodarowania. 
ZebyScie Paristwo mieli SwiadomoSC, ze zrobimy wszystko, zeby to byio z korzysciq dla 
wszystkich stron- i przedsiqbiorc6w i mieszk&c6w, keby nasza gmina byia czysta, ekologiczna 
i siq ronvijaia." 

Przedstawiciel Stowar~yszenia CZysta Gmina Serock K a t a r ~ n a  Werbanowska- 
Pierzchanowska 
,,Jako mieszkanka Bolesiawowa, chciaiabyrn powiedzie6 w pelnej SwiadomoSci sowich si6w, 
Be nie zostalam przez nikogo poinformowana, ze jakikolwiek plan zagospodarowania 
przestrzennego bqdzie zmieniany, poniewa.2 nie bylam zainteresowana odrolnieniem, bo nie 
miaiam czego. Kupiiam dom z dziaikq budowlanq. Sprawdziiam tylko cog co mogiam 
sprawdziC, czyli plan zagospodarowania przestrzennego. W momencie, kiedy kupowaiam dom 
z dziaikq- 1 grudnia 201 lr., to byla jedyna rzecz, kt6rq mogiam sprawdzid. Oczywigcie 
sprawdziiam ksiqgo wieczyste itd. Bylo to coS co rnnie najbardziej interesowalo. Nie miaiam 
ani nie mam iadnych ziem, wiqc nie bylam zainteresowana. Nie zostaiam poinfonnowana jako 
mieszkanka, poniewai nadal jestem traktowana jako nowa mieszkanka i o wielu rzeczach nie 
wiem od Pana soltysa. Jako mieszkanka chciaiabym by6 poinformowana o sprawach 
dotycqcych miejscowoSci, niekoniecznie z obwieszczen zamieszczonych w BIP." 

Przedstawiciel StowarZyszenia C w t a  Gmina Serock Leszek Tyl 
,,Mowicie Paristwo, ke jest wiele niedopatrzeli z naszej strony, ze my jako mieszkaricy nie 
sprawdziliSmy co tam siq bqdzie dziaio. Zgodzq siq z tym wszystkim. Pomijajqc jui nas nowych 
mieszk&c6w, kt6rzy tam siq wprowadziliSmy, jest tam m6stwo ludzi, kt6rzy mieszkajq tam 
od urodzenia i oni tez nie Syczyli sobie tego typu inwestycji, iqcznie z wysypiskiem. 
Druga sprawa, czemu nie sprawdzaliSmy zapis6w planu. Czy to tak wyglqda, jakbySmy tam 
sobie pojechali i zobaczyli, ke to ladna dziaika i jq kupili, inwestujq cale swoje zycie i tq dziaikq 
kupujq, nie sprawdzajqc co tam siq dzieje. Kupowaiem Q dziaikq w 201 1r. i informacje, jakie 
dostaiem w Urzqdzie to takie, i e  wysypisko gminne zostanie zrekultywowane do 2018r. 
a okrqg, kt6ry otacza wysypisko to dziaiki rolne, kt6re nie przewidujq iadnej tego typu strefy, 
poniewai tak jak jui sprawdzilismy tego w studium nie byio. Jestem laikiem, mogiem tego nie 
dopatrzeC, nie zwr6ci6 na to uwagi, ale developer, kt6ry ma tam okoio 50 dziaiek i w odlegioSci 
700 metr6w od tej strefy chce budowad osiedle, kt6ry zyje z tego, on tez tego nie sprawdzii? 
CoS mi tu nie pasuje." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Mimo, ze z dyskusji trochq to wynikio, to mySlq, ze ani przedstawiciele stowarzyszenia ani 
my tym bardziej jako radni nie po to siq tutaj spotkaliSmy, zeby siq wzajemnie przerzucab 
odpowiedzialnoSciq kto czego nie dopeinii i dlaczego, bo to jest wtbrne, nie ma to jui iadnego 
naczenia na tym etapie dziaiari. Natomiast zasadnicze rzeczy sobie powiedzieliSmy. MySlq, ke 
te8 marny peinq jasnoS6 co do tego, co siq za moment zadzieje. Powielam tylko ape1 o to, aby 
cmjnie obok tego chodzi6. MySlq, i e  Paristwo jesteScie gwarantami tego, ze tak bqdzie. 
Deklarujemy wsp61nq wymianq informacji, ale wyczuiem tei;, ke Pan Burmistrz trochq poczui 
siq sprowokowany tym, ze szukamy tylko dziury w caiym. OsobiScie mam giqbokie poczucie, 
ze od wielu lat sp6jnie dziaiamy na rzecz tego, zeby ta gmina charakteryzowaia siq 
uporqdkowaniem, r6wnie8 w sferze architektonicznej, wysokq jakoSciq Qcia mieszkaric6w 



widnie od strony tej gospodarki Bmieciowej itd. Moze dlatego tez na tamtym spotkaniu to 
wybrzmialo, Pahstwo moze trochq poczuliicie, ze zgiaszarny jakieB pretensje co do waszej 
oceny tych naszych intencji. Nie jest to zaplanowany ruch z naszej strony, raczej wynika to 
z tych emocji, bo czujemy, ze jest to zupelnie niesprawiedliwa ocena. Jak bierzemy pod uwagq 
to, ze jesteicie tq najspokojniejsq grupq przedstawicieli wlasnych mieszkaric6w, to widzimy 
tez jak te emocje buzujq. Mamy tez poczucie tego, ie nie do konca rozumiemy z czego siq 
w og6le ak taka temperatura siq w tym momencie wziqia i patrqc na to, i e  gdziei wkradajq siq 
pewne wqtki nie merytoryczne, co do tego trochq niepokoju na tym tle jest. Nie chcidbym 
m6wiC o tym. Dzialamy sp6jnie od wielu lat po to, ieby ta grnina byia pewnq wizyt6wkq nas 
wszystkich. Paristwo weszliScie w tq wsp6lnotq i jest to dla nas jakiB zaszczyt. Chcemy 
zapewniC, chociakby przez pryzmat tej rozmowy i naszego nastawienia, ze nigdy nie bylo 
innych intencji i prosiC tek o to, ze jeili macie jakiekolwiek przeiozenie na ludzi, kt6rzy 
nerwowo przychodzq na te spotkania i doszukujq siq spiskowej teorii i ukrytych, tajnych 
i niekorzystnych dla was dziaiari, keby pr6bowaC wythunaczyk, ze nie ma w og6le takiego tla, 

ze jesteBmy gotowi do merytorycznej rozmowy na kakdy temat. Dzidamy w sferze, w kt6rej 
nie da siq zagwarantowaC 100% korzystnych rozstrzygniqC dla kaidej ze stron. Miejmy tego 
pelnq BwiadomoiC. Jest to trudnoiC Qcia administracyjno-samorqdowego, ze czqsto 
rozstrzygamy, r6wniei plan zagospodarowania przestrzennego jest pr6bq takiego 
rozstrzygniqcia, uchwycenia pewnej wypadkowej korzyici dla wszystkich, ale z zalozenia, ze 
nie ma takiego stanu, gdzie wszyscy byliby zadowoleni. R6wniez ten plan, nad kt6rym dzisiaj 
pr6bujemy dyskutowak i go zmieniC, uczciwie trzeba powiedziek, ze on przyni6si wiele 
dobrego. 15 hektar6w odrolnienia by6 moie dalo szanse na to, ze nawet Paristwo mogliScie 
swoje domy wybudowab. Pewnie ten kierunek utrzymamy. JeSli przy okazji pojawily siq jakie.4 
niezakladane ani w 2014r. ani tym bardziej wczeiniej, dzialania, to myBlq, ze nie ma osoby na 
tej sali, kt6rej nie zalekaloby na tym, keby pmeciwdziala6 im, ieby spr6bowd reglamentowab 
je w taki sposbb, ieby dobremu wizerunkowi gminy nic siq nie wydarzyio a tym bardziej 
ludziom, kt6rzy na jej terenie mieszkajq. Mam glqbokq nadziejq, bo tez z takim zalozeniem 
wiqkszoBC z nas a zakladam, ze wszyscy chociakby do tej Rady wchodziliSmy. 
Naprawdq ta komunikacja, zdajemy sobie z tego w pehi sprawq jest pie$ achillesowq, ale nie 
tylko dzidalnoici w samorqdzie, coraz wiqksq BwiadomoBC tego faktu marn. W nawale 
infonnacyjnej, gdzie czlowiek lubi gazetq czy ksiqzkq i nie ma przez p61 roku czasu, zeby je 
przeczytad, dobicie siq do Pahstwa nawet z kluczowq informacjq jest czasem heroizmem, kt6ry 
nie ma prawa i szansy siq zdarzyC. Chcidbym tez, abyimy pewnq wyrozumialoSC dla siebie 
zachowali a nie pr6bowali sobie przypisywak od ram zlych intencji, pr6by zrobienia biznesu 
kosztem kogoS. Jeszcze raz to podkreBlq, nie bylo takiej intencji. Od wielu lat, myBlq i e  
iwiadkami sq radni, kt6rzy podejmujq trud bycia radnym w ostatnich latach, naprawdq jedna 
z kluczowych rzeczy, na kt6rq jako Przewodnicqcy zwracam uwagq i to wldnie gl6wnie na 
tle plan6w zagospodarowania przestrzennego jest wldnie apelowanie o to, aby robit wszystko, 
&by do ludzi docierak, deby uSwiadomiC, ie to jest na tyle istotny proces, i e  nawet jeili dzisiaj 
nie mam nawet -ego interesu, zeby siq wypowiadad, to moze siq okazad, ze za rok jui bqdq 
mid, bo jakieS moje plany Qciowe sprawiq, ie czegoS nie bqdq m6gl zrobiC. To nie jest nasza 
zla wola, tylko jakd obiektywna rzeczywistoiC, ze po prostu nie da siq dotrzeC do wszystkich 
w danym momencie. Nawet gdyby siq udalo, gdybySmy powiedzieli ludziom, ze dzisiaj 
decydujemy o ich losach na najblihze 10 czy 13 lat, prosq mi wierzyC, to jest nawet przez 
pryzrnat mojej samoSwiadomoSci, ie to jest na tyle skomplikowana materia, ze ja dopier0 za te 
10 lat tak naprawdq bqdq wiedzial, jakie konkretne rozstrzygniqcia niekorzystne dla mnie ten 
plan przyni6si. Apelowdbym tylko o tyle, iebyicie Paristwo spojrzeli na to z tej perspektywy, 
nawet na te nasze poczynania, i jeSli jest taka moiliwoSC, to spr6bowali pmenieSC tq 
SwiadomoBC na barki waszych mieszkaric6w. Parq element6w zawiodlo, mamy tego pehq 



SwiadomoSd, ale nie skladamy broni, ieby to co da siq naprawid, naprawid. Jeszcze raz dziqkujq 
za to, ze Paristwo do nas dotarligcie. Liczymy na otw- komunikacjq." 

Przedstawiciel Stowarzyszenia C ~ s t a  Gmina Serock Tomasz Buratowski 
,,Dziqkujemy za podsurnowanie. Komunikacja przede wszystkim. Chodzi o to, ze ci 
rnieszkaricy, kt6rzy sq, reprezentujq r6&y poziom intelektualny, r6&y poziom zasiedzenia. 
Tak jak powiedziala Pani radna, docieramy r6inymi kanalami- przez stronq internetowg przez 
BIP, do czqSci ludzi trzeba po prostu p6j.46. Myglq, ze tutaj jest gl6wny klopot. Problem jest 
taki, ze jeSli bqdq oni mieli za duio informacji, to jest ile, ale jak p6iniej przyjdq i powiedq, 
ze nikt im nie powiedzid, to moiemy powiedzied, ale my Paristwu powiedzieliSmy, 
widzieliicie Paristwo tq informacjq. Chodzi o to, aby ludzie mogli sobie wybierad w tych 
infonnacjach to co ich interesuje. Bardzo duio bylo takich zarzut6w, ze rnieszkaricy cmjq siq 
niedoinformowani. Po naszej stronie jest te8 chqd przekazywania tych informacji. Zresztq 
podczas rozprawy administracyjnej stardem siq przedstawid fakty z raportu i por6wnaC je 
z faktarni. Jeieli chodzi o ludzi, z kt6rymi rozmawialiSmy, sq r 6 h e  nastawienia, jedni sq po 
stronie Pana Burmistrza i Paristwa radnych, ze radni sq po to, zeby nas reprezentowad i na 
pewno nie dadq nam zrobid krzywdy, ale jest tez rzesza ludzi, ktbrzy twierdq inaczej i mbwiq, 
ze on nas posprzedawali itd. Uczulam na tq komunikacjq. JeSli Paristwo moiecie w jakig spos6b 
dad tq komunikacjq, dad ten fakt merytoryczny, krbtki, zeby ci ludzie wiedzieli co siq dzieje, 
jak siq dzieje, to bqdzie bardzo duia wartoS6." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,C@ nasz system mdej demokracji w gminie od soltysa, rady soleckiej, radnych, urzqdnik6w 
jest tak wlahie skonstruowany, Beby ta inforrnacja schodzila jak najnikej. Nie chodzi o to, aby 
kogoS wytykad palcem, ale zachqcam Paristwa do tego, zeby czasarni swojego soltysa zapytaC 
co przez ostatnie 3 miesiqce robil na sesji i jakie sq waine tematy dla mieszkaric6w i deby 
przyj.46 na to spotkanie, jeSli soltys takie zwda. To jest takie alibi. Jak wszystko dziala, to 
wszyscy sq ojcami sukcesu, nie ma m e g o  problemu. JeSli nie zadziala, to kaidy pr6buje 
zrzucid natychmiast z siebie ten ciq*. Jest to dla rnnie Smiesne, bo wiem, ze ci soltysi i byli 
na tej sesji i byli na wszystkich spotkaniach, bo osobiScie ich Sciqgalismy tutaj i jeszcze 
apelowaliSmy i robimy to przy kaidym planie- zr6b spotkanie. Jest to oczywigcie ich 
odpowiedzialnoS6, i e  nie robiq spotkaii. Nikomu nie powiem czy nie pojadq i nie zorganizujq 
takiego spotkania. Oczekujq tylko odwainej postawy, jeSli siq okaie, ze nie zrobilem a coS 
z tego wysdo. JesteSmy odpowiedzialnymi, doroslymi ludimi a p6hiej przemucanie tej 
odpowiedzialnoSci informacyjnej dalej trochq jest slabe. Wymagajmy tez trochq od naszych 
soltys6w. Oni wiedq tez doskonale, ze od tego sq. Bqdq trochq dhkej siedzieli na sesji i na 
pewno Pahstwu te wszystkie istotne wiadomogci przeniosq a wszystko to o czym Paristwo 
m6wicie bierzemy sobie do serca." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Stwierdzil wyczerpanie porqdku posiedzenia, podziqkowd wszystkim za udzial 
i zakonczyl wsp6lne posiedzenie komisji o go&. 16.20. 

Anna protF iriska 




