UCHWAŁA NR 792/XLVIII/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie skargi
z dnia 06.03.2018 r. dotyczącej wielokrotnego naruszania okresu
ciszy nocnej przez lokal „Zachęta”, „Dom muzyki” przy ul. Grodzkiej 9 w Płocku.
Na podstawie art. 223 § 1 w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) - Rada Miasta Płocka uchwala:
§ 1.
1. w zakresie skargi
z dnia 06.03.2018 r. dotyczącej wielokrotnego naruszania okresu
ciszy nocnej przez lokal „Zachęta”, „Dom muzyki” przy ul. Grodzkiej 9 w Płocku w przedmiocie roszczeń
dotyczących naruszania ciszy nocnej uznaje się, że nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi,
2. wskazuje skarżącemu, iż w tym zakresie może kierować swoje wnioski do właściwych organów
w zakresie egzekwowania przepisów prawa, a mianowicie do Straży Miejskiej w Płocku oraz Komendy
Miejskiej Policji w Płocku ewentualnie wystąpić do Sądu Rejonowego w Płocku.
§ 2. Podejmując uchwałę o treści jak w § 1 Rada Miasta oparła się o ustalenia poczynione przez Komisję
Rewizyjną. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta
Płocka dokonała analizy skargi złożonej przez
z dnia 06.03.2018 r. dotyczącej
wielokrotnego naruszania okresu ciszy nocnej przez lokal „Zachęta”, „Dom muzyki” przy ul. Grodzkiej
9 w Płocku przekazanej do rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka. Komisja Rewizyjna skargę rozpatrzyła
w dniu 17.04.2018 r. dokonując analizy treści skargi oraz dołączonych do niej dokumentów. Na posiedzeniu
tym wysłuchała także wyjaśnień
właściciela lokalu, Komendanta Miejskiego
Policji w Płocku Pana Sławomira Żelechowskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Płocku Pana Piotra
Umińskiego oraz Pana Dariusza Włodzimierza Skubiszewskiego Przewodniczącego Rady Mieszkańców
Osiedla „Stare Miasto” w Płocku. Po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych osób stwierdzono, iż żadna
z interwencji nie dotyczyła bezpośrednio lokalu „Zachęta”, „Dom muzyki” przy ul. Grodzkiej 9 w Płocku.
Komisja ustaliła także, że pod wskazanym adresem (Grodzka 9 lok. 1 w Płocku Pab Zachęta) prowadzona jest
działalność gospodarcza przez F.H.U. Tango Mirosław Rączkowski, a nieruchomość w której znajduje się lokal
nie jest własnością Gminy Miasta Płock, ani także żadnej ze spółek, której właścicielem jest Gmina Miasto
Płock. W tym stanie faktycznym Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17.04.2018 r. rozpatrując sprawę
uznała, iż w sposób wystarczający zebrała materiał i nie będzie go dalej uzupełniała. Z uwagi na to, że
przedmiotem skargi były roszczenia dotyczące wielokrotnego naruszania ciszy nocnej należało uznać, iż w tym
zakresie Rada Miasta nie jest właściwa do ingerowania w te sprawy i że właściwym organem jest Straż Miejska
ewentualnie Policja. Skarżący się na działalność powyższych lokali mogą także kierować stosowne powództwa
cywilne do Sądu Rejonowego w Płocku. Należy wskazać, że skarżący był poinformowany i zaproszony na
posiedzenia Komisji lecz nie wziął udział w posiedzeniu Komisji w dniu 17.04.2018 r. Szczegółowy materiał
w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.03.2018 r. oraz 17.04.2018 r.
§ 3. Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka
w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1 w tym do ustanawiania pełnomocnika
procesowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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