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Baboszewo, dnia lipca 2016 r. 

Slawomir Goszczycki 
Przewodnicz~cy Rady Gminy 
Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 
09-130 Baboszewo 

Wniosek 0 podj~cie inicjatywy uchwalodawczej dotycz~cej 

ustanowienia ciszy nocnej na terenie Gminy Baboszewo 

Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Rady Gminy Baboszewo, stanowi,!cego zal,!cznik 

do uchwaly Rady Gminy Baboszewo Nr V /27/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r., zmienionego uchwal,! 

Rady Gminy Baboszewo Nr XIIl66/2004 r. z dnia 19 lutego 2004 r., zwracamy siy z prosb,! 

o wyst,!pienie z inicjatyw,! uchwalodawcz,!, w sprawie uchwalenia uchwaly dotycZ'!cej ustanowienia 

ciszy nocnej, na terenie Gminy Baboszewo. 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 23 lutego 2016 r. Mieszkancy ulicy Wiejskiej i Warszawskiej polozonych ' . 

w Baboszewie zwrocili siy do W ojta Gminy Baboszewo z prosb,! 0 pomoc i interwencjy dotycz'!c'! 

istniej,!cej myjni samochodowej. Funkcjonuj,!cy obiekt uslugowy stanowi dla nas olbrzymi problem, 



a uwagi kierowane do jego wlasciciela nie przynosily zadnych rezultat6w. W odpowiedzi W6jt Gminy 

Baboszewo wyst~pieniem z dnia 23 marca 2016 r., znak: SK.152.1.2016 poinformowal nas 0 fakcie 

wdania decyzji administracyjnej z dnia 21 kwietnia 2015 r., zmieniaj~cej w trybie art. 155 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post((powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j. t.), 

decyzj(( z dnia 9 marca 2012 r., znak: PP.6730.7 .2012, w punkcie dotycz~cym trwalego uZytkowania 

obiektu myjni samochodowej. Powyzsza wiadomosc byla dla nas ogromnym zaskoczeniem, 

poniewaZ do dnia jej otrzymania bylismy informowani, ze obiekt myjni mial miec jedynie 5 letni 

okres uZytkowania. W zwi¥ku z powyzszym w dniu 20 kwietnia 2016 r. zostal zlozony wniosek 

do W 6jta Gminy Baboszewo 0 wznowienie post((powania zakonczonego ostateczn~ decyzj~ 

W6jta Gminy Baboszewo z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: PP.6730.16.2015, zmieniaj~q w czysci 

decyzjy z dnia 9 marca 2012 r., znak: PP.6730.7.2012 ustalaj~cej warunki zabudowy dla inwestycji 

polegaj~cej na budowie obiektu myjni samochodowej. W6jt Gminy Baboszewo rozpoznaj~c 

powyzszy wniosek postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r., znak: PP.6730.16.2015.2016 odm6wil 

wznowienia przedmiotowego post((powania administracyjnego. Na powyzsze rozstrzygniycie zostalo 

zlozone zazalenie do Samorz~dowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie, kt6re to 

postanowieniem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: SKOIIIIV/479/2016 uchylilo rozstrzygniycie organu 

pierwszej instancji i przekazalo sprawy do ponownego rozpatrzenia. Niezalemie od powyzszego 

zostal r6wniez zlozony wniosek do Samorz~dowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie 

o stwierdzenie niewaZnosci kwestionowanej decyzji W6jta Gminy Baboszewo. 

Nalety podkreslic, ze obecnosc myjni samochodowej w pobliw naszych posesji 

jest dla nas niezwykle dokuczliwa poprzez: nie przestrzeganie ciszy nocnej (samochody s~ myte 

i sprz~tane przez 24 godziny na doby, CZysto slychac glosne rozmowy i wydobywaj~c~ siy z wewn~trz 

aut muzyk((), w okresie szczeg61nie weekend6w oraz dni 'przedswi~tecznych i swi~tecznych 

przekraczane s~ znacznie dozwolone normy halasu (np. mycie na trzech stanowiskach). 

W zwi¥ku z powyzszym przyjycie przez Rad(( Gminy Baboszewo uchwaly ustanawiaj~cej ClSZ(( 

nocn~jestjak najbardziej zasadne. 

Z analizy przepis6w ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j . t.) wynika, ze ustawodawca uporz~dkowal kwestie najwaZniejsze, 

najbardziej istotne dla funkcjonowania samorz~du gminnego i spolecznosci lokalnej (absolutorium, 

projekt budzetu owolanie i odwolanie sekretarza i skarbnika gminy, odwolanie przewodniczl!cego ------
i wiceprzewodnicz~cych rady gminy, referendum lokalne, utworzenie obwod6w glosowan, 

odwolanie lawnik6w), powierzaj~c inicjatywy uchwalodawcz~ odpowiednim, ze wzglydu 

na posiadane uprawnienia lub tez wykonywane obowi~ki, podmiotom. Uregulowanie pozostalych 

kwestii zwi~anych z inicjatyw~ uchwalodawcz~ ustawodawca powierzyl radom gmin. 

Takie stanowisko potwierdzil Naczelny Sad Administracyjny w Warszawie stanowil!c, 

ze na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. rada gminy moze 

w statucie gminy okreslic organy, kt6rym przysluguje inicjatywa uchwalodawcza w sprawach 
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rozstrzyganych w drodze uchwaly rady. Statuty gmin kwestie inicjatywy uchwalodawczej reguluj,! 

w sposob bardzo romorodny. Zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Rady Gminy Baboszewo inicjatywy 

uchwalodawcz,! w naszej gminie posiada kazdy z radnych, grupa radnych oraz W ojt, 

chyba ze przepisy stanowi,! inaczej. 

Zgodnie z tresci,! wyroku Naczelnego S,!du Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 

2014 r., sygn. II OSK 3116/13 w polskim porz'!dku prawnym pojycie ciszy nocnej nie zostalo 

uregulowane. W spolecznym odczUciu, przez ciszy nocnq naleZy rozumiec godziny od 22 do 6 rano, 

jednak brak jest przepisu, ktory przewidywalby tego rodzaju ograniczenie. Jedynie kodeks 

postypowania karnego przewiduje, ze przeszukania zamieszkalych pomieszczen moma dokonac 

w porze nocnej tylko w wypadkach nie cierpi,!cych zwloki; za pory nocn,! uwaza siy czas od godziny 

22 do godziny 6 (art. 221 § ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post?powania karnego 

Dz. U. 1997 r., Nr 89 poz. 555 ze zm.). Pora nocna niejestjednak pojyciem tozsamym z cisz,! nocn,! 

i dotyczy tylko czynnosci postypowania karnego. Ciszy nocn,! przyjmuje siy wiyc jedynie zwyczajowo 

w godzinach pomiydzy 22 a 6 rano. Nie mozna przy tym wykluczyc innego oznaczenia ciszy nocnej, 

chociazby przez miejscowy zwyczaj, zarz,!dzenie wlasciwego organu, np. zarz'!du uzdrowiska. 

NaieZy rowniez zwrocic uwagy, ze stosownie do art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 

Kodeks wykroczen (Dz. U. 2015 r., poz. 1094 j. t. ze zm.), kto krzykiem, halasem, alarmem lub innym 

wybrykiem zakloca spokoj, porz,!dek publiczny, spoczynek nocny alba wywoluje zgorszenie 

w mleJSCU publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci alba grzywny. 

Przepis ten rowniez nie mowi 0 ciszy nocnej, lecz 0 spoczynku nocnym, lecz dla jego zastosowania 

przez wlasciwego organy pomocne bydzie zwyczajowe czy prawne uregulowanie ciszy nocnej 

w danej miejscowosci. Choc polskie prawodawstwo nie statuuje pojycia ciszy nocnej, 

to jednak zawiera szereg regulacji prawnych, ktore pozwalaj,! na przeciwstawienie siy zakloceniom 

tzw. spoczynku nocnego. Regulacje te wprowadzono zarowno w prawie wykroczen jak rowniez 

na gruncie prawa cywilnego, przy czym ewentualne zaklocenie spoczynku nocnego czy sposobu 

wykorzystania nieruchomosci bydzie w kaZdym przypadku przedmiotem oceny wlasciwego organu 

(straZy miejskiej, straZy gminnej, Policji) czy tez wlasciwego s,!du powszechnego. Niew'!tpliwie 

pomocnym w takiej sytuacji bydzie nie tylko zwyczajowe, ale rowniez prawne (jak chociaZby 

w formie aktu prawa miejscowego) ustalenie godzin spoczynku nocnego (ciszy nocnej). 

Brak jest zatem przeszkod, zeby akt prawa miejscowego niejako potwierdzal przyjyty zwyczaJ 

dotycz,!cy godzin ciszy nocnej. Nie rna natomiast podstaw prawnych do ograniczenia tego rodzaju 

zwyczaju w drodze takiego aktu, w tym przypadku uchwaly rady gminy. Takie ograniczenie moze 

bowiem w sposob nieuprawniony ingerowac w przepisy cywilnego prawa s,!siedzkiego. 

Natomiast podstawa wydawania przepisow porzqdkowych zostala uregulowana 

wart. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym ktory stanowi, 

ze w zakresie nieuregulowanym w odrybnych ustawach lub innych przepisach powszechnie 

obowiC!Zuj,!cych rada gminy moze wydawac przepisy porz'!dkowe, jezeli jest to niezbydne dla ochrony 
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Zycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porzl:!dku, spokoju i bezpieczenstwa publicznego. 

Natomiast zgodnie z ust. 4 powyzszego przepisu prawa przepisy porzl:!dkowe, 0 kt6rych mowa 

w ust. 3, mogl:! przewidywac za ich naruszanie kary grzywny wymierzanl:! w trybie i na zasadach 

okreslonych w prawie 0 wykroczeniach. W zwi/:!Zku z powyzszym przepisy porzl:!dkowe 

mogl:! bye wydawane, jesli wystl:!pil:! kumulatywnie dwie przeslanki: powstanie sytuacji zagrozenia 

Zycia lub zdrowia obywateli lub koniecznosc zapewnienia porzl:!dku, spokoju i bezpieczenstwa 

publicznego, a takZe brak uregulowania tej materii w odrybnych ustawach lub innych przepisach 

powszechnie obowi/:!Zujl:!cych. 

Odnoszl:!c powyzsze do niniejszej sprawy naleZy zauwaZyc, ze przeslanki ustanowienia 

przepis6w porzl:!dkowych wymienione wart. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. niewl:!tpliwie 

zostaly speffiione. Tym samym zwa.zywszy na przedstawione okolicznosci przedmiotowej sprawy 

zasadnym jest wystl:!pienie z inicjatywl:! uchwalodawczl:!, w sprawie uchwalenia uchwaly dotyczl:!cej 

ustanowienia ciszy nocnej, na terenie Gminy Baboszewo. 
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Zalacznik: 

1. kserokopia pisma mieszkancow ulicy Wiejskiej i Warszawskiej w Baboszewie z dnia 16 lute go 2016 r. 
-2 karty; 
2. kserokopia pisma W ojta Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2016 r., znak: SK.152.1.20 16 - 3 karty. 
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