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w zwiqzku z dziatalnosciq myjni samochodowej p ~zy ulicy Wiej:o: i: ; .. ~ ... ~~.~~~~~~;~: .. '~;~~;;:;;~"~i~ 
do Pana W6jta z prosbq 0 pomoc oraz interwencje. ad ponad 2,5 lat przy ulicy Wiejskiej 
w Baboszewie funkcjonuje myjnia samochodowa. Przed rozpocze:ciem jej dziatalnosci nikt nie pytat 
nas mieszkanc6w z ulicy Warszawskiej sqsiadujqcych z terenem, na kt6rym powstata myjnia 
o zdanie w tej sprawie. W zwiqzku z czym nikt z nas nie wyrazat zgody na jej funkcjonowanie. 
Wtasciciel myjni zwr6cit sie: tylko do 2 os6b podpisujqcych sie: pod niniejszym pismem mieszkajqcych 
przy ul. Wiejskiej. Wyrazajqc zgode:, osoby te nie zdawaty sobie sprawy z przysztych problem6w 
i konsekwencji. 

Zaznaczyc nalezy, ze dziatajqca myjnia to dla nas olbrzymi problem, a uwagi kierowane do wtasciciela 
nie przynoszq rezultat6w. Stanowisko dotyczqce funkcjonowania myjni cze:sci z nas zgtosita do W6jta 
pismem z dn. 23 pazdziernika 2014 roku. Na chwile t rmecnq Sq one aktualne i nie be:dziemy ich 
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przytaczac przy czym wszyscy podpisujemy sie: pod nimi. Nalezy dodac, ,ze wtasciciel otrzymat zgode: 
tymczasowq na okres 5 lat. ~ ':""'" ') ~J, 

Nadmieniamy, iz w naszej ocenie wtasciciel myjnie nie wywiqzuje: sie: z art. 144 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r.poz.121j.t.), zgodnie z kt6rym: wtasciciel 
nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac sie: od dziatan, kt6re by 
zakt6caty korzystanie z nieruchomosci sqsiednich ponad przecie:tnq miare:, wynikajqcq ze spoteczno -
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunk6w miejscowych. Szerzej na ten temat 
pisalismy w pismie ztozonym do W6jta 23 pazdziernika 2014 roku (w zatqczeniu). 

Jednoczesnie w naszej ocenie przy wydawaniu zgody nie zastosowano sie: do art. 61 ust.1 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Zgodnie z cytowanym artykutem lokalizacja planowanej inwestycji mozliwa jest tylko i wytqcznie 
w przypadku istnienia na dziatce sqsiedniej obstugiwanej z tej samej drogi publicznej obiekt6w 
o podobnej funkcji, na podstawie kt6rych mozna okreslic wymagania dotyczqce nowej zabudowy 
w zakresie kontynuowania funkcji, parametr6w itp. Tem'at ten zostat r6wniez poruszony w pismie 
ztozonym do W6jta 23 pazdziernika 2014 roku (w zatqczeniu) . 

Podkreslic nalezy, ze obecnosc myjni w poblizu naszych posesji jest dla nas niezwykle dokuczliwa 
poprzez: nie przestrzeganie ciszy nocnej (samochody Sq myte i sprzqtane 24 godz. na dobe:, 
cze:sto stychac gtosne rozmowy i wydobywajqcq sie: z wewnqtrz aut muzyke:), w okresie szczeg61nie 
weekend6w oraz dni przedswiqtecznych i swiqtecznych do myjni ustawia sie: dtuga kolejka cze:sto 
utrudniajqc przejazd w tYll} imiejscu, jak r6wniez przekrac~ne Sq znacznie dozwolone normy hatasu 
(np.: mycie szcze~6lnena trzech stanowiskach), brak ochrony przez wilgociq (w dni wietrzne cze:sc 
mgty wytworzonej;;j;lOdezas myc!a dociera na teren nas~y q>osesji a chodnikami w poblizu myjni 
trudno przejsc zu p~tnie suchymL domy od strony potu~ni wej zieleniejq a okna Sq stale brudne, 
w okresie zimowym ' na chodnikach sfinansowanych bqdt · lo - bqdz przez gmine: z naszych podatk6w 
- slizgawka, dokuczliwe oswietlenie myjni, srodki 'zawierajqc;e detergenty unoszq sie: w powietrzu 
na naszych posesjach co skutkuje alergiq i w kon?ekw~n'cji doprowadzic moze do astmy szczeg61nie 
u dzieci, przez niesamowity hatas brak mozliwosci ~otworzenia okien zar6wno w dzien jak i w porze 
nocnej. Nadmienic nalezy, iz hatas z myjni dociera rowniez przy zamknie:tych oknach. 

W rezultacie od 3 lat na terenie naszych posesji zafundowano nam istnq gehenne:. W centrum 
obszaru zabudowanego postawiono na odkrytym terenie "fabryke:", kt6ra jest niezwykle hatasliwa 
i z kt6rej na nasze posesje dostajq sie: detergenty chemiczne. Przy wietrznych dniach jesli 



przebywamy na " swieiym powietrzu" na terenie naszych posesji mamy zagwarantowanq darmowq 
inhalacje i nawilianie sk6ry, oczywiscie nie zapominajqc 0 naszych narzqdach stuchowych. 
Nadmienic naleiy, ie nasze nieruchomosci tracq na wartosci, a w przypadku sprzedaiy trudno 
o kupca, kt6ry chciataby takowe sqsiedztwo. Niestety rozmowy z wtascicielem myjni samochodowej 
nie przynoszq rezultat6w. Nie rozumie on naszych problem6w z jakimi si~ zmagamy od chwili 
powstania myjni, nie moiemy normalnie funkcjonowac i korzystac ze swoich posesji oraz zdrowo 
wychowywac wtasne dzieci. 

W zwiqzku z powyiszym oraz z uwagi na niewyeliminowanie w petni postawionych wczesnleJ 
zastrzeien, zwracamy si~ do Pana W6jta z prosbq 0 nieprzedtuianie okresu dziatalnosci myjni. 
W tym miejscu podkreslic naleiy wyraznie, ie w tym miejscu taki obiekt nigdy nie winien 
funkcjonowac, chociaiby z uwagi na obowiqzujqce przepisy prawa. 

Jednoczesnie do czasu funkcjonowania myjni prosimy 0: 

• ograniczenie prowadzonej dziata lnosci oraz spowodowanie zaprzestania funkcjonowania 
obiektu myjni w porze nocnej tj . w godzinach od 22-giej do 6-stej rano; 

• wprowadzenie przez wtasciciela myjni takich rozwiqzan ograniczq emisj~ hatasu 
oraz wilgoci (podkreslic naleiy, ie szczeg61nie trzecie stanowisko myjni dziata na gdzie brak 
scianki ochronnej); 

• ustawienie i zmniejszenie intensywnosci oswietlenia. 
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W zatqczeniu: 

Z powaianiem 

Adres 

1. Pismo mieszkanc6w z ul. Wiejskiej 1 B,C,D z dn. 23 pazdziernika 2014 r. skierowane do W6jta Gminy Baboszewo; 
2. Pismo W6jta Gminy Baboszewo z dn. 211istopada 2014 r. skierowane do wtasciciela myjni. 
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