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W odpowiedzi na Panska interpelacje z dnia 1 marca 2011 roku zlozona w

kancelarii Urzedu Miasta Marki w dniu 3 marca 2011 roku, w sprawie

porozumienia pomiedzy Miastem Marki a Spólka ,,' " oraz

ochrony zbiornika wodnego znajdujacego sie przyu. WenecKiej, uprzejmie

informuje ze negocjacje w sprawie porozumienia dotyczacego stworzenia

ukladu komunikacyjnego w rejonie ul. Weneckiej rozpoczely sie wiosna 2010

roku. Proces negocjacji trwal przez kilka 6 miesiecy i w tym czasie projekt

porozumienia ulegal licznym zmianom sugerowanym przez strony. Dzisiaj

trudno ustalic pierwotne stanowiska obydwu stron.

Wedlug ostatniej wersji porozumienia pochodzacej z sierpnia 2010 roku

przedstawiciele Spólki bedacej wlascicielem dzialek o nr 55 i 56 z obrebu 1-07

zaproponowali, iz Spólka zaprojektuje i wybuduje na tych dzialkach na swój

koszt, droge zapewniajaca bezpieczny dojazd do Zespolu Szkól Nr 2 w Markach

przy ul. Turystycznej na odcinku pomiedzy ulica Wenecka a Turystyczna w

Markach. W ramach budowy drogi Spólka deklarowala gotowosc do

przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego, przygotowania

przedmiaru robót i sporzadzenia specyfikacji technicznej niezbednej do

wykonania i odbioru robót oraz uzyskania, przy udziale i wsparciu Miasta Marki



niezbednych zezwolen wymaganych przepIsamI prawa oraz uzgadniania z

Miastem dokumentacji.

Jednoczesnie przedstawiciele Spólki oczekiwali zobowiazania sie Miasta

do wprowadzenia zmIan w obowiazujacym mIejScowym planie

zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci wskazanych w

porozumieniu, wedlug ustalen okreslonych dla tych nieruchomosci w projekcie

Studium kierunków i uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego Miasta

Marki. W ramach sporzadzanego projektu Studium dzialki stanowiace wlasnosc

Spólki objete sa jednostka funkcjonalna oznaczona symbolem MU - teren

zabudowy mieszkaniowo-uslugowej. Na obszarze tym na jednej dzialce

budowlanej dopuszcza sie lokalizacje nie wiecej niz jednego wolnostojacego

budynku mieszkaniowego jednorodzinnego, a w przypadku zabudowy

jednorodzinnej blizniaczej lub szeregowej - nie wiecej niz jednego segmentu. W

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej dopuszcza sie realizacje

nie wiecej niz 5 segmentów w jednym ciagu. Minimalna powierzchnia dzialki

budowlanej wynosi:

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej - 500 m2,

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej - 450 m2,

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 300 m2,

dla zabudowy uslugowej - 500 m2•

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla kazdej dzialki

inwestycyjnej wynosi 30 %. Projekt Studium okresla takze maksymalna

wysokosc:

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 3 kondygnacje, 12 m,

dla zabudowy uslugowej: 12 m,

dla zabudowy uslug oswiaty: 15 m.

Osiagniecie parametrów zagospodarowania terenu oczekiwanych przez

Spólke nie jest pewne. Ostateczny ksztalt ustalen zawartych w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego jest bowiem uzalezniony od opinii i
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uzgodnien organów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, a takze od uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntów

rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesneo W przypadku braku mozliwosci

osiagniecia oczekiwanych przez Spólke parametrów, mogla ona zgodzic sie na

mozliwe lub dopuszczalne zmiany lub odstapic od Porozumienia.

Ponadto Spólka miala niezwlocznie udostepnic droge po jej wybudowaniu

oraz przeniesc na Miasto Marki za wynagrodzeniem stanowiacym równowartosc

ceny gruntu zajetego pod wybudowana droge wlasnosc dzialek przeznaczonych

pod droge niezwlocznie po uchwaleniu zmian do miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w ksztalcie okreslonym w Porozumieniu.

Wartosc gruntu mialby ocenic wspólnie wybrany przez strony rzeczoznawca

majatkowy.

Wszelkie postanowienia Porozumienia zostaly osiagniete w wyniku

kompromisu zawartego miedzy stronami. Kwestie sporne dotyczyly glównie

dotrzymania terminów posrednich i czynnosci zmierzajacych do osiagniecia

celu w postaci zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

jak równiez wynagrodzenia za uzytkowanie drogi przez Miasto w przypadku nie

osiagniecia postanowien Porozumienia. Kwestia sporna byly równiez warunki

ewentualnego odstapienia przez strony od Porozumienia.

W sierpniu 2010 roku do Urzedu Miasta Marki wplynely uwagi do projektu

Studium zgloszone przez mieszkanców opisywanego obszaru. Ich autorzy

domagali sie utrzymania na terenie tzw. "Wenecji" dotychczas obowiazujacych

warunków zagospodarowania terenu. Zgodnie z ustaleniami miej scowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I" zatwierdzonego uchwala Nr

XXXIV/395/2002 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2002 roku

opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 92 poz. 1945, powyzsze

dzialki stanowiace wlasnosc Spólki polozone sa na terenie przeznaczonym pod

zabudowe mieszkaniowo-uslugowa oznaczona symbolem 33MU, przy czym dla

dzialek nr 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 78, 80, 82 w obrebie 1-07 okreslono
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obowiazek zachowania 50 % powierzchni biologicznie czynnej, a takze

minimalna wielkosc dzialki budowlanej - 1000 m2, natomiast dla dzialek

ewidencyjnych nr 61, 63, 64, 81, 83, 84, 85, 94, 95

w obrebie 1-07 - obowiazek zachowania 80 % powierzchni biologicznie

czynnej i minimalna wielkosc dzialki budowlanej - 2000 m2•

Wobec zasadniczych rozbieznosci pomiedzy oczekiwaniami Spólki a

zadaniami mieszkanców zdecydowalem o zawieszeniu rozmów dotyczacych

projektowanego Porozumienia. Negocjacje zostaly podjete w lutym 2011 roku.

Odnoszac sie do kwestii zbiornika wodnego przy uL Weneckiej, uprzejmie

informuje, iz ewentualne zasypanie zbiornika nalezaloby uznac za dzialania

mogace miec wplYw na stan wód. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca

2001 roku Prawo wodne dzialania takie wymagaja pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne jest to rodzaj zezwolenia udzielanego przez

administracje wodna w drodze decyzji a~ministracyjnej.

Pozwolen wodnoprawnych udzielaja wlasciwi ze wzgledu na mIejsce

korzystania z wnioskowanego pozwolenia starostowie, prezydenci miast

dzialajacych na prawach powiatu, marszalkowie województw, a takze

dyrektorzy regionalnych zarzadów gospodarki wodnej. Burmistrz nie ma wiec

wplywu na decyzje, która w tym zakresie wydaje starosta. Jedynym przejawem

udzialu administracji gminy w prowadzonym postepowaniu jest obowiazek

zasiegniecia przez staroste opinii burmistrza.

W chwili obecnej obszar, na którym znajduje sie zbiornik wodny nazywany

"Wenecja", wedlug obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego "Marki I" zatwierdzonego uchwala Nr XXXIV/395/2002 Rady

Miasta Marki z dnia 7 marca 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 92

poz. 1945) przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowo-uslugowa i

oznaczony jest symbolem 33MU. Wskazany plan miejscowy zawiera
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uregulowania dotyczace Ochrony i ksztaltowania srodowiska w zakresie

ochrony "ukladu hydrograficznego, w szczególnosci podstawowych cieków i

zbiorników wodnych, takich jak rzeka Czarna oraz istniejacych rowów

melioracyjnych n. Powyzszy zapis chroni w sposób bezsporny rzeke Czarna i

rowy melioracyjne, natomiast nie pozwala na skuteczna ochrone me

wykazanego na rysunku planu zbiornika wodnego polozonego przy ul.

Weneckiej. Dyskusyjne zatem i watpliwe bedzie zaliczenie zbiornika wodnego

do ukladu hydrograficznego.

Mozna rozwazac mozliwosc podjecia dzialan majacych zmierzac do

ochrony faktycznej przedmiotowego obszaru w oparciu o przepisy ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 w

zwiazku z art. 42 cyt. ustawy Rada Miasta Marki moze podjac uchwale o

ustanowieniu uzytku ekologicznego dla okreslonego obszaru. Stosownie

bowiem do art. 6 wspomnianej ustawy, uzytek ekologiczny jest jedna z form

ochrony przyrody, za pomoca której mozna chronic przyrode i jej poszczególne" _.

elementy dla dobra lokalnej spolecznosci. Art. 42 ustawy o ochronie przyrody

definiuje uzytek ekologiczny jako "zaslugujace na ochrone pozostalo,§ci

ekosystemów majacych znaczenie dla zachowania róznorodnosci biologicznej 

naturalne zbiorniki wodne, sródpolne i sródlesne oczka wodne, kepy drzew i
krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, platy nieuzytkowanej roslinnosci,

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamience, siedliska przyrodnicze oraz

stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roslin, zwierzat i grzybów, ich

ostoje oraz miejsca rozmnazania lub miejsca sezonowego przebywania ".

Podjecie uchwaly w przedmiocie ustanowienia uzytku ekologicznego, powinno

zostac poprzedzone zlozeniem do rady gminy stosownego wniosku o utworzenie

uzytku ekologicznego wraz z uzasadnieniem. Nalezy jednak zwrócic uwage, ze

jednym z koniecznych zalaczników do wniosku jest opinia wlascicieli,

posiadaczy lub zarzadców nieruchomosci.
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Ponadto zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody sporzadzony

projekt uchwaly wymaga uzgodnienia z wlasciwym regionalnym dyrektorem

ochrony srodowiska. Nalezy pamietac, ze uchwala rady gminy tworzaca uzytek

ekologiczny, jak kazdy akt prawa miejscowego, moze byc (po bezskutecznym

wezwamu do usumeCia naruszema prawnego) zaskarzona do sadu

administracyjnego przez kazdego, kto ma w tym interes prawny (np. przez

wlasciciela nieruchomosci objetej ochrona).

Podjecie uchwaly w sprawie ustanowienia uzytku ekologicznego nalozy

obowiazek jego ujecia w studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania

przestrzennego, a takze w planie miejscowym.

Zgodnie z art. 130 i 131 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo

ochrony srodowiska zm.) poddanie danego obszaru ochronie na podstawie

przepisów ustawy o ochronie przyrody, moze stanowic "ograniczenie sposobu

korzystania z nieruchomosci". Wlasciciel lub uzytkownik wieczysty gruntu,

moze w takiej sytuacji zlozyc do gminy wniosek o wykupienie od niego

nieruchomosci lub tez zlozyc wniosek do starosty o ustalenie odszkodowania za

poniesiona szkode.

Na podstawie art. 131 ustawy Prawo ochrony srodowiska starosta, ustala w

drodze decyzji wysokosc jednorazowego odszkodowania dla wlasciciela, które

wyplaca gmina. Wysokosc odszkodowania oraz cena wykupu ustalana jest na

podstawie opinii rzeczoznawcy majatkowego. Decyzja starosty w sprawie

wysokosci odszkodowania jest niezaskarzalna, a strona niezadowolona z jego

wysokosci moze w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji, wniesc

powództwo do sadu powszechnego.

Inna mozliwoscia w zakresie ochrony zbiornika wodnego nazywanego

Wenecja moze byc wskazanie czy tez okreslenie jego lokalizacji w projekcie

studium jako obszaru oznaczonego symbolem "W" - bez prawa zabudowy.

Nalezy wyraznie podkreslic, ze nie bedzie to skutkowalo automatyczna ochrona
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tego zbiornika. Ochrone taka mozna wprowadzic jedynie poprzez zmIane

aktualnie obowiazujacego mIejSCowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

W przypadku oznaczema Wenecji symbolem "W" nalezy liczyc sie z

konsekwencjami finansowymi wynikajacymi z art. 36 ustawy z dnia 27 marca

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawodawca w

przepisie tym uregulowal uprawnienia wlascicieli nieruchomosci wynikajace ze

zmiany ustalen planu badz tez uchwalenia nowego planu. Zgodnie z tym

przepisem, gdy korzystanie z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stalo sie niemozliwe

badz istotnie ograniczone, a takze gdy korzystanie z nieruchomosci lub jej

czesci w dotychczasowy sposób (zgody z dotychczasowym przeznaczeniem)

jest wprawdzie mozliwe, ale wartosc nieruchomosci ulegla zmianie (obnizeniu)

wlasciciel (uzytkownik wieczysty) ma roszczenie o odszkodowanie lub wykup

nieruchomosci. Oba rodzaje roszc~en maja charakter cywilnoprawny i

realizowane sa w drodze stosownej umowy.

Roszczenia z tytulu braku mozliwosci czy tez ograniczenia korzystania z

nieruchomosci w sposób dotychczasowy w zwiazku z uchwaleniem planu

miejscowego lub jego zmiana staja sie wymagalne z data wejscia w zycie planu

miejscowego, a termin realizacji roszczen ustawa przewiduje na 6 miesiecy od

momentu zgloszenia roszczenia z mozliwoscia postanowien stron o innym

terminie zalatwienia sprawy.

Ponadto, zgodnie z art. 17 wspomnianej wyzej ustawy Burmistrz

sporzadzajac plan mIeJSCOWY sporzadza równiez prognoze skutków

finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzglednieniem art. 36 ustawy.

rfauJJl~~ rt-~/ - Janusz We7czy,Jki
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