
ZARZĄDZENI'E Nr 491B/2019
Burrnistrza Miasta iGminy Seroc!k

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

VI sprawie Il'QZpa~enłauwag wnleslonych do projektu miejscowego plabU za.gospodarowanla
przestrze:nnago gm;ny Serock - sekcja H, ę.tap A

Na podstawie art. 3D,ust 1 ustawy z: dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tj,
Dz. U. z .2019 r. poz. 506) oraz srt, 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planow.aniu
i zag,ospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dx.U.. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zarządzam co
następuje:

§ 1.

1. Rozpatrzeć uwagi wniesione do wyłO.ilonego do publicznego wglądu w okresie od dnia
06 lutego 2019 r. do dnia 01 marca 2019 r., projektu miejs,cowego pJ:anu
zagospodarowania przestrzemego gminy Semek. - sekcja H" etap A, sporząd2lonego na
podstawie uchwały Nr 459'/I..Vl2010 Rady Miejskiej w serceku z dnia 24 lutego 2010
reku, zmienionej uchwałą nr 253łXX\nll2Q12 Rady Miejskiej w Semdku z dnia
26 w~eśni.a 2012. r. oraz uchwałą Nr 3081XXIXl2017 Rady Miejskiej w Serocku ~ dnia
30 słycznla 20.17 r.

2. Wykaz uwag ~sposób ich rozpatrzenia. określa załącz:ni k do zarządzenia..

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kie[l"own~kowi Referatu Gospodarki Gruntami,
Planowania Prz:estrzennego i Rozwoju.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w .życie z dniem podpisania.



Załącz.nik do zarządzenia Nr 49JB120 19
z dnia 15kwietnia 2019' f.

ROZPATRZENIE UWAG WNJES/ONYCH DO' WYŁOZONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO' PLANU ZA.GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNfE,GO
GMINY SEROCK - S~KCJA H, ETAP A

POWIAT LEGlONOWSKI, WOJ. MAZOWIECKI';

NaZWiSko i imię, nazwa
jednostki

lp. arganim::yjnej iadres
zgłaszającego uwagi

Oznaczenie
nieruchomości, Usfatenia. proje1<tu plan.u,której
której dotyczy doty'ozy uwaga

uwa,ga

rre'Śćuwagi

42 5

1. P. B.

3

Ustalenie 'tV planie ,aby zakaz budowy
kottdygnac!i podzieJlmycll w slrefie
UÓ'lIdniooyo1'l warunków budowlanycl1
nie dotyczyi budynków istniejących w
dniu weiścia Iplanu w ~[e.

I Ooprecymwat w tekście planu,. .~
lI:stalenie par. 26 pkt 1r odnosi się
wyłącznie do szerokośdi nowo 17112, obręb
wyd!Zieranycn dróg wewnętrznycll r 0017

dojazdów.

Doprecyzować 'IV p'lante CI:f ustalenie
par. 28 usł, 2 w zakresie ismiejącycl1
budynków dotyczy wszystkicl1
budynków, czy tylko tych, których
funkoja jesct nlezgoolla z planem.
Ewentualnie U5unat lalllsy 00 do

Uwagi

6

Proj;ekit pfanu ustala w § 8. t. w
~trefle utrudnionycl1, warunków
budowlanycłl z-akaz budowy
kondygnacji pcmiemnydl.

Uwaga nieu,względmiona. - zapis dotyczy noworealizo1Nanej zabtJdQwy ł
noworealaanych kond.ygnacji pQdziemnycll. Przepis nie mom obligować do I

rozbiórki częścl budynków, które w obecnej cllwill uznue byłyby za nreZ'god'ne z

pfanem.

.§ 26. Dla dróg wewnętrznych i Uwaga aęśclowo UWJględnlona. - dokonaru." ~reślenia słowa dojazdów.
dojazdów d'o co najmniej 3 Ustalenie .zawarte w RozQiZial:e doL .Zasad modernizaoJi, roi1bLlaowy i budowy
dzlałek budoWlanydh, systemów infrastruktury Wdhnicznej, brak. możliwości razuerzenia zakresu
nEeozn:aczooycł1 na rysunku stosowania tych przepisów na obiekty j urząctteni8 powstałe przed wejściem w
•.lan •..1 ',n' • życie •.•.•anu, które 11[e S:lJ modernizowane.
1;1' LI UiSmla. 51•••:.-. I" "'-

.§28. 2. Ustala się Uwaga uw;ględniona - wymóg zaahowooia geometrii obiektóW i kątów

dopuszczenie ro2blldowy nachylanIa połaci podlega usunięciu.

islnieJącyoh budynków l

zaołJowanism Is.!niejąoej fullkql,
~Clby konó:fg:rlacji, wysokoŚ(li~
goo:mebii dachu, namI/lenia



Ustalfć w p'lanfe, ~ przepis par. 31 P10jekt ploou ustala w par. 31 Uwaga nieUW!9"dnioRa - moZliwość zadhowania parametrów zabudowy
ust.1 pkt 4, Ilł, D, o~reSlający poZlom u<st 1 pkt 4, l]t D, poziom powstałej przed wejściem w iycie planu wynika. z § 28 ust 1

posadzrd plerwszej ko:ndlygnacji posadzki pi8MSzej kondygnacji
buciYl'lk6w mieszkalnydl na budynków mleszł:arnydl na
wysokośoi ma~symałnl8:1,0 m ponad wysokości maksymalnie 1,0 m
poziom tef8flU, mierzonej PI:Zlf' ponad poz:iom terenu,
wejściu głównym do Ibudynku nie miel20nej przy wejśCiu gJćwnym
dotvczv isto1'e'jąceizabudOWY. do budYfl~U,
Ull'Zymać VI planie poszerzenie drogi Unia rozgraniczaj:ąca drogi Uwaga lI:WZględrlloBa. p,rolekt planu spełnia lreść uwagi.

'KOD3 na wysokości d2iialki 171/2 I KOD3 bfe,gnie po p6ln:oonej

1~~ ~~Wy~~~~'fe~w~w='eru~n~~~I~~lm=~~w~,m~••__ ~--------~Q~Ir.m~[~W,d~=:~~~i~17~1n~'~----4-----------------------------------------_,
Zaooowanie przeznaczenia cały obszar Proj;e~t planu ustala utJzymanie Uwaga ~śeiowo uwzgl'ędrtiona - przewiduJe się wprowadzenie limiLll
przewidującego ulrzymanie funkcji obJęty planem obecnych funkcji blldyn1<ów, powleudhlli ~przedaey w noYliO reaJi21owany<:hobiektach usll.lgowycll. W
mies~nrowej - zabudowa ustala zabudowę w foma ~tał-ym zakresie nieuwzględnion,a.

jednorodzInna (nJe blimiacza) z budynków wolno stojących oraz
usługami i han:d[em,a ocI1roną przed wolno stojących i blfriniaczych
powstaniem oentrów (w ,zaJeWości od pJ'!eZllaczenia

wierkQpowi8l'2lollniowych. terenu).
Brak 2:{l00y na centra Projekt planu nte ustala terenów Uwag:a nieUJwzględl'llolta ~ pw1ekt planu "re dopuszcza fokalizaoJi obiek.tów
wiełkopowlerzchniowe (powyZ:ej 200 pl'1e2lllaczonyoo pod lokallzacj,e haMlovlYcll o powierzchni sprzedaży powyiej 2000 m2, które nnaje sfę za
mk) dla calooo mpzl). obiektów haru:Uowvcł1 o wlelkopowierz:chniowe. ~owiel'Ztlł1n[a sD!zeda_lv oa ptmomie 200 m2 nie

kon[eCZl'lo~ zachowania geometrii.
dacłlu oraz kąta nachyrellia polaol '
dachowych

poleci, w istniejącej lillii
zabudowy z u\!lZgtędnrentem
pozos,tałycłl ustaleń dotyCzących

i wskamków
zabudowy i

parametrów
kształtowania
zagospod'arowania terenu
o!<reś[OllYch W przepisach
~1Owycll dla
poSZC2leq~IIlYcbtełt!l'Iów.~

2. H.D.



PO,',WręlZChll1sprzedaty pow~j I zaspokaja polrzeh terenOwobjętych miejscowym planem.
2000mk.

Uwaga niell.lwzg]ędnlona - brak moi:!i\rKlści stosowania tak s~ólowycll
uregulowań. Projekt planu daje motriwośó rozbudowy imodem~cJi istn1ejąoeJ
zarodowy na zasadacl1 wyn·kających z § 28 !:1st 1 i w przeplsacn odrębnydl, dat.

61nvoh terenów.

Dopu:śdć rozbudowę i modemim::ję
zahudowy islniejącej o 10%-15%.

Projekt planu
rozbudowę
budynk6w.

dopuszcza
istniejących

Projekt. p,la.nu nie wy'ZJ1acza Uwaga nielMZględnrona - projeTd planu nie moie ustalić laka2lU scalania i
obszarów wym~ających poclziiał\J Ilieruohomości, g~z zgodnie z art. 15, pkt 8 ustawy o p~allowaniu i
przeprowadzellia scaleń i zago~odarowanlll przestrzennym jest z'l1ljltgowany do ustalenla s~czegółoWyOh

podziału nleruch,omośoi zasad iwan.mków scalania i[podziału nieruohomości.

natomiast usła[~ parametry
dzialek uzysrdwanych w wynikli

scalania i ~alll I

!nierudhomośoi.

Us,talió zakaz: scalanta dzialek o
powJerzdlni 2000 rnk.

Projekt pFanu ustala wysok:o§Ć Uwaga cZQśclowo u~ględniona - (w części dotyczącej budynków g!aratowydh
budynków garatowyoh i igospodarczydl) - projekt planu speb1ia treŚĆ uwagi.

gospodarczych lila meksimum
0,0 m, natomiast dla budynków Uwaga nitll!.lvagłędniona - (w części dotyczącej budynków mieszka1llych oraz
mieszka1nycn na maksimum wskaźnika powielZCłlni zabudowy)- w zale2noścl od przeznaczenia terenu.
'10,0 i 12,0 m (w zalezności od projekt planu ustala róine parametry iwskamiki zabudowy' z:agospodal'OWanla

p.rmzllOOZflf1ia Uuel1u). terenu.
Na teren~h przeznscwnyoh
pod zabudowę mies2ikanfową
plan ustala wskablil<
powierzchni zabudo1wy na
maksimum od 0,2 dQ 0,.3.

Zabudowa garailowa i gospodarota
do 6 m wysokościj a budyn&il
mtesD<.alne (wolno stojące) do 12 m
wysok.ośl;1i Maksymalny wskaźnik
zabudowy 0,3.

Uwąg:i n:ięUWIgI,dnioRIiI- Ikoniecmość zapewnienfa oc(powiednidh parame1r6w

Pr,oj~kt piallu poszerza ulioę dróg doJ~owych dla uwalnran~ terenów pod zabudowę wynika z. pl'Iepi's6w
Tusińską do 8,0 m, od~ębnydl. Ule Tusińska jest główną drogą obsluguj:ącą ok. 25 ha terenów

p.rz:eznaczonych ood zabudowę

3, ,A.K I Rozwaźy,c ~onieczl'lość poszerzenia I Nieruchomość
ul. Tusińskiej w części leśnej i w pIZy 1.11.

Tu:sińsklejmiejscu islniejącydl posesji



Projefrl planu nie wyzJlacz.a Uwaga nieuwzg ,dniona - proje.kJtpranu nie mom ustanć za.ka.zu ooaJanla i
obszarow wymagających podotialu nieruchomośoi, !ł(I)'Ź 2godnle z art 15, pkt a ustawy o planowanTu i

przeprowadzenia sca[eń zagospodarowaniu przesU'1ennym jest zobligowany do ustalenia n.czeg61owych
pocWału nie~udllomośc:i zasad iwaJl.mkóW scalanIa i:podzia1unieruchomości.

natomrasł ustala parametry
dzia[ek ueys1Uwanych w wyIli~u
scalania podzialu
n ielllcM mości.

4. M.D. Zachowanie przeznaczenia cały ,obs·zar
przewidująoego u~rzymanle funl<,qi obj,ętyplanem

Proj:ekt planu ustafa utrzymanie Uwaga częściowo uwzgltdn lona, - przewiduje się wprowadzenie limitu
obecnydll funkqi budynków, po~lencl1l'11 sprzedaty w nowo realilOwanycłl obret::tao11l.1slUg:owych.W
us,tala zaoo:dowę w forrni.e pozostałym zal«esie nieuwzględniona.
budynków watno sto;iących o~az
wolno itoj:ąC}'(lh i llIimlaC2ych
(w zależnaw oc! przeznaczenia

I terenut

zabo,clowa

~r!norodzinna (nte brtiniacza) z
uslLJgami i handlem, a ochroną przed
powstan~m centrów
wielkOJ)OWiel'IOhniowych.

Brak na oentra

Llwag:a nleuwzgrlędniona - brak mmrJwośd stosowania tak szaególowy:cll
dopuszcza

uregulowań. Projekt planu daje moiIlwość romudowę i.Iliodem~ę ~slnieją=ej
isbliejącydl

labuaowy na zasadach wynikającycn z.§ 28 ust 1 iw plZepisach 'odrębnych dot,

IPoszcWlólflych rereoOw.

wie~opowier.zdhniawe (powyiej 200
mk) dla ca!ego mpzp.

Projekt planu nie UJstala terenów Uwaga nielllwzględniolllCli - projekt planu nie dopuszcza Iokali2aCji obiektów
paemaCQonych pod lokalizacje handlowych o powierzd1ni sprzeda2.y 1XlWYte] 2000 m2, które uznaje się za
obIektów namllowydl o wtełkopowierzdmfowe. PoMel'Zctmia~rzedaty na pO,zjOmle 200 m2 nie
powierzdhni sprzedazy po~j zaspokaja lJ(ńrzeb terenów objętych miejscowym planem.

2000mk.

zgody

OoJ)UiOOić roroll.clowę I modemizaolę
zabudOwy 18mieJącej o 10%·15%.

Projekt ~Iallu
ilmbudowę
budynków.

I Ustalić za'kaz scalania dzlalek o
powierzcl1ni 2000 mk.

Projekt planu ustala wysokość Uwaga. częśeiowo umglętbi'llO.na - (w części dotyczącej budynków gaWowych
bu:dynków garawwydh igospodarczych) - proI~kt.planu spełnia treŚĆuwagi.

g.o~darczydl na maksrmum
I 6,0 m, nalomr'ast dla !budynków Uwaga nieu~9lęcrniona - {w części d'otyoz.ąoej budyll'lcówmieS2ika1fl,ych oraz
mies2lkaln(YC1l na ma~si:mum wskaZll!ka powiel2dhn i zabudowy} - w zareilności 00 IlrIeznaczenra terenu,
10;0 i 12 O In (w zależności od projekt planu usta1a różne rJarametrY iwskm.il<i zabudo'NV izagospodarowania

Zabudowa garai:owa. I gospodarcza
do 6 mi wysokości, a budynki
mieszllaJne (worllQ stojące) do 12 m
wysd,kQ.ści. Maksymalny wskaźni~
zabuOOwy0,3.



ma'kslmum od 0,2 do 0.3.

5. I.G. Wyl<reślić drogę biegnącą po działoe 309,310, Projekt planu dla działki 300

309 z ewJdencji. GąsiOrowo ustala prze:macz-el'l!e: leremy
rornicze. tereny zabudowy
mie~anlowej jednorodzinnej

inl.lb zabudowy uiSlug
nieuoiąZlfwycn tereny zabudowy
mieszkaniowej jedru)rod2innej

iIIub zabudowy rekreacji
illd\lWidualnel.

6. I. G. Sprzeciw poszerzeniu drogi kosztem 5114, .463f27,

dziatek 514 i463tZ7. Gą9l0r0w0

przeznaczellia terenu). tef8nu.
Na terenaoh prze2inaczonych
pod zabudowę mieszkaniową
plan ustala wskmnik
powierzchni zabudowy na

Uwaga u'W!Qlędliltona - Brak: drogi w obecnym m~ i projekt p!anu lIie

wprowadza terenu przezna~nego pod drogę na działce 309. Użytek
ewidencyjny ,.d~ i n.adaflle kalegorli drogi gminnej to nie jesit domena planu

zagospodarowania.

Uwaga aęśclowo uwzgf.ęcr.nio'na - średnia szerol<oat ul. Polnej Róży wynosi
2,0 m, dz1~i nr 463127 i 514 zostaną W calośol przeznaczone pod drog·ę
publiczną KOD. Brak motliwcśd upt3iM1:lenla. działek .d<! mm[canry w ramach

uchwalenia m.D.z.p,

7.

s. GK

S. J. Zrezygnować z poszelZenia ul.
Tllslńskiej bądź zmienić przebieg
posz-erzenra IN są5iedztwfe dzfałlii

0011

6611, Gąsio:rowo I

I ProJekt pfanu poS2efZEt

TlI:siMkądo M m,

Uwaga olel.twzględniona - na pl1€dmfotowym odcinku szeroko·ść ul Tusi!1sldej
ulicę wynosi od 3,8 do 5,4 m. Po przedwnej stronie znajdują się grunty leśne pod

I sz~óln ą ocł1rooą (NabJra2000).

P,roJekt.planu ustala ulrzymanie Uwaga c%ęŚciowo uwzględniona - plZ8widuje się Wiprawadzenie limitu
ObecnyOh funkcti budynków, powierrolln I sprzedaży IN no,wo realroow.anych obiektach usługowych. W
ustala .zabudowę w formie pozosta1ym zakreiSle nieuwzględniona.

budYllk6w wolno stojących oraz
wolno stojących i bliźnia.czych
(w za1etnośd od llrU!llilacz-enia
terenu).

ZachowanIe przemaeaenia ealy obszar
pmwldującago utrzymanie funkqi objęty planem
mTeszkaniowej - .zabudowa
jedno~llfla (lilie· bliźniacza) z
uslugami ihandrem,



,
Projekt planu nie ustala tEnenów Uwaga liieuwzględnj.Olła - projekt planu nie dopwzaa lokali:zacJjobiektów
przeznacWll;rdl pod lokalilZaCje handfawych o powlerzchn1 sprzeda.ty powyZet 2.000,m2, które uznaje się la
,ooJekłów handlowydl o wJelkopcwierzchniowe. PowieliZChnla spu.edaZY na poziomie 200 m2 111&

powleuolmi sprzedaiy powyźej zaspokaja potrzeb feren6w objętyoh miejscowym plroem.
2000mk.

wielkopowierzcilniowe {powyZej 200
mk) dla calego mp:zp.

dopuszcza
ismieACych

na.

Uwaga n1euvagrędJI'iliona - brak możfiwości stosowania tak szczeg6łowycl1
u~egurowań. Projeld planu daje molJiwość rozbudowę imodemiiUlc1ę istniejącej
zabudowy na zasadach, wynikającyclI z §28 ust 1 i w przepisach odrębnych dol
poszczeyólnym terenów.

Dopuśoić rozbudowę i mod'emizacJę
zabuijowy isbliejąoej (I 11)%~15%.

Projekł planu
rozhudowę
budynków.

Projekt planu nie wyznacza Uwaga niel.i.wzgl,dniona ~ projer<t pIallu nie mo2e lIstalić zalwiJU scalania i
obszarów wymagających podziaTu nieruchomości, gdyZ ~odnie z art 15, pkt 8 ustawy (I pranowaniu i
przeprowadWłia scaleń, za~spadarowanil.l ~ennym jest wlllfgowafly de ustarenfa szczegó10wych
podzlalu nieruchomości zasad f wanm~ów scalallla ipodziału nleruchomo$cl,

natomlast 'ustala parametry
dziatek uzyskiwanych w wylliku

I scalania I pod!Ziialtl
oieruchomości

Ustaj[.ć zakaz scalania. cmalek o
powierzcilni 2.000 mk.

I .

Proj~t planu ustara wysokość I Uwaga częśolowo uwzględniona - (w częśd dotyczącej budynków gararowych
budynków garaiowyo'h i ig:o~odarozych}-pFojekt planu ~pełlllia treść uwagi.

90~podarczyoh na ma'k.simum
6,0 mi natomiast dla budynków u.waga: rlieuwzgltdniona -{W cz..ęśaidotyczącej bud~nlmw mreszkałnych oraz
m1ewa[llych na. ma'ksimum wskaźnika powIerzchni zabudowy) - w zaleŹl10Ści od przezIlOOlenia terenu,
10,0 I 1.2,0 m (w zaleinCJIŚd od projekt planu ustala różne parametry iwskainikl zabudowy izagospodarowania

przeznaczenia terenu). terenu.
Na: terenach przezl'laclooych
pod zabudowę rnieszkanil)1N'l
plan ustala wska:źni k
IPowleuohni zabudowy aa
maksimum od 0,2 do 0,3.

Zabudowa garaioVll3 i gospodarcza
do 6 m wysokości" a budynl!ii
mieszkalne (wolno stojące) do 12 m
wysokości. Maksymaln,y wskażn:ik

zabudowy 0,3.



!

Uwaga nleUW%gfęd'nłOJilil - Ustawa o planowanlu i zagO$podarowa.niu
przestrzennym pned ZIJIianą dokonaną z m!lCY usta,wy z dnia 25 czerwca 20 1Or.
o 21mianie ustawy o planowaniu i zag!JISpodarowaniu pr:zeslrzeflllym, ustawy o
Państwowej Inspekcji Semitamej ·oraz ustawy o ochronie ;zahytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2010 r., Nr' 130, pez, 871) mówi (I w~ikach intensywtlośd
zabudowy jako 2bfOlDe parametrów do określenia zagospOOCM'owania terenu,

RroJcld planu ustala wska2nik wskaŻlliki te zostały sprecyrowane w rozporząt:!zeniu w sprawie wymaganego,
powierzchni zabudowy dra zslqeso proleklu miejscow.eg,o phmLl zagospodarowania przesbzennego.
poszczególnydllerenÓVł. StoSOWi1ie do przepisu §4- pkt 6 rozporządzenia w spraWie wymaganego,

, '9. I P. L. Zamienić wskaźnik poWiel\ZClvIl cały obszar
objęty planem

I

Projekt planu usta1a zapisy:
.Dla dróg wewnęmych

dojtmlów ...•
1) .szerokość nie mniejsza nii
8,0 mr
3l.zakończenie placem do
zawracania o minimalnych
wymiarach 10m na 10. m, o ile
nie są poląc2IOnez inną drogą"

zakresu mpzp, w pla.nie mleJ~cowym dkr6Śfa się obowIą~owo ustalenia
dotyczące parameoow I wskamików kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania wrenu, k.t6re winny zaWierać w szaeg.ólnośm: dkreśrenie linii
zabudowy, wielkoścl powierzcllni zabudowy w stosunku do dzialkT [tli) terenu;
w Wm lId~aJu powie:l2ohni blolagfC21ni:eczynnej, a talcź:e gabarytów i wysokOŚ(li

proj;el<towanei zabudowy oraz aeomebli dachu.

10. u.waga. częściowo llwz:ględniona - dokonano wykreślenia slo,wa dojazdów.
Us:ta!enfe zawarte w Rozd~a[e dol. Zasad modemizaoji, ro~udOwy i budowy
systemów infras!truk.hJry teohllicmeJ, brak możliwoŚci rozszerzenia zal<resu
stosowania tych pmpisÓ1lt na obiekty i u~ra powstale przed wejściem w

życie pfanu, kl6re nie są mO<femizowaJle,

I

· za..budowy na wska'źnik intensywno.soi
zabudowy lub dodać do wskażf1l~a.

~ powjerzclmi zabudowy wskablIk
inłensywnoścJ zabudowy.

Uwaga dotyczy par. :26 projekłu planu I cały obszar
etap Ą par. 25 proJe!du planu etap B, objęty planem
par. 24 projektu planu etap C,
- zastąpić zapis JDfa dróg
W6Wnęlmlych ~ doji;łzdi'iw •..• zapisem
.ola now:o tworzonych dróg
wewnęlmlyd1 j do_jazdćw ...."
- zastąpić zapis "szerokoŚĆ nfe
mntejsza niż 8;0 m" zapisem
..szeroXość nie mntej~za nit 10.0 m"
lub ~zerolro8ć nle mniejsza nii: 15,.0
m"
• zastąpić .zapls ..zako~czenie placem
do zawracania o mlnlmallilydh

wymiarach 10m na 10 m, (I ile nie sa



I-
11.

12,

połąrJltme -z inną dmgą~ zaprsem
~ieśli ,dziia!kl z kt6ryoh wydzierani'! jest

nowa droga maja dostęp do dWóch
dróg jUiZ: {sIniejącyoh, to nowa droga
musi być połączona z obiema
(obydwoma) istniejącymi droaami.

anienf.ć zapis w par. 3 pkt 10 projektu caly ,obszar
planu etap A, IB i C z "u~ale objęty planem
powierzchni biologicznie czynnr4 -
naJe1y przez lo rOllumiet stosunek
terenu biologlo:znie czynnego, o
którym mowa w przepisach
oolębnych, do powierzchni działki
budOwlane{ na zapis .udzial:e
powierzdhni biologicznie ozynnej -
nale2.y przez to rozumieć: stosunek
terenu biolOgicZnie czynnego, o
którym mowa w plZeJlisach
odrębnych, do całkowitej powierzChni
dZiaIKi".

Uwaga n'euwzglQdniool - ustalenia wskaźników j parametrów
z.agoepodarow&lllia temnu dotyczą tyłk.a i wyłącmie terenu, dla ~tórego zostały
ustalane, Przytoczony parametr - udZiał powf:em:llni biolOgicZl'lle czynnej nie

Projekt planu wyJaśn1a może objąć swoim zasięgiem terenu l) innym przeznaczeniu nawet jeśli doty,czy

:rnacz:enle pojęcia: ucttłal lej samej cłlialki.

powierzchni oiolog[Cz,nteczynnej
- naleZy przez to rozumieć
stosunek terenu biologlcznTe
czynnegO, o 1~t6ryrn mowa w
PWWfsach ,odręłmycll, do
powierzchni dzielki btJdowtanej;

Uwaga.nieuwzgfęd'n ion:!. - zaprojektowana droga o szerokości od 9,0 do 12,0 m
j~t wystarczająca do obsll.lgi przyr.egaJącego te:renu IPod W2ględem

P,roJekit planu Ilslała dril drogi
koml.lnik~lC)'inym i imrasll"ukturalnym.

KDDo szerokość w liniach
rozgraniczającydh od 9,0 do
12,0 m oraz klasę drogi
dOjazdowej.

Wniosek o wypnl$towanie I cały obszar
poszerzeni.e p:roj~towal'leJ clmgi objęty p1anem
ImD6 do 30 m, wyznaczente ,owego
oddnka dJUgi o szero~ości 30 m
łączącej IWD6 i KDL 1, po
niez.agospodarowanym terenie oraz
podniesienie klasy drogi KOD6 do
rangI dl'CXliklasy I<JDL

L



13. Wll10sek (I pos~erzenre projektowanej caIy obs·zar
drogi KOD5 do 3{1 m, przerJlutenie objęty planem
drogi K[JD5 do p~nia. z drogą
KDU oracz poaniesienie ~lasy drogi
KDD5 do rangi drogi klasy KOL.

, Uwagą częściowa· uwzględnlon:a - średnia szerokość ul. Polnej RÓ'iy wyoosi
Projekt pranu ustala dla drogi

2,0 m, ~alki nr 463127 i 514 zostaną w całości p!ZeZlaczooe jXld dro.gę
KDD5 szero\_OŚć w lintacn

publiczną KlOO. Ze wzg1ędu lila intensywne zagospodarowanie terenów,
rozgraniczających na 10,0 m

moillwość przedlu:2erria drogi do ul. Gsl,Jnwald2ki:ej.

I-

14.

oraz kJesę drogi doIaWOwej.

WIliosek o ogran:iczenie terenów
wnaczonydh na rysunku pranu ja o
Zl wyłącznie do terenów, kitóre w
wykaiZie gruntów posiadają .
ozO;aczenle rul.ytko ['a'kO ts (las).

Uwaga ni.elilWZgłędn:loom - plan ustaleI przeznaczenie reśJle na cfi2ialkaoh, na
prole~t pl'an:uustala tereny leśne któryoh nie ma I'asów,a sąsiadującymi be2poŚrednio z.tererJamlleśnymi, w 00 u
na nlekt6ryc1ll dzfałkach utworzenia zwartych kompleksów feśOIych oraz. w ramach uzupełllienia gruntóvl
sąsIadującychi z.lasami. leśnycłl Tefeny ta~ie nie mogą być raoJonalllle wykorzystywane na inne cele.

I-
15. Wniosek o całkowite zlikwidowanie w caly obszar

mp2p terenów ro:lnyoh. objęty planem

Uwaga nteuw.zg1ędnlon:a - stud'lum uwarunkowań i kierunl<óvl
Projekt pranu WJ'ZIlaC:Za jede:n

zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, wprowadza tereny ro~nlcze.
obszar o' przeznaczenru

Projekl plmu mieJsoowego musi być zgodny z ustaleniami studium. dlatego' nie
rolniczym.

ma możliwOŚoi ;!ll'liany pr:ze~aczenra dla tvch terenów.-
16. Uwaga dotyczy par. 50, projektu Planu calyobszar

sIEp A, par. 35 projekltJ planu etap Bi objęty' planem
par. 32 projektu planu ,e,tap C -
zmienić sławkę procentowa 10% i 1%
na 0%.

Uwaga nleuw;g,lędniona - zgodnie z ustawą o planowaniu. i zagospodarowaniu
Projeld planu ustara sh!lIVł;j przeslrzel'lliylll w pianie miejsrowym określa się sławki procento\Ye' na podSlawJe
procentowe lU wySókoścr 10% I których usfara się oplatę, zapis ustawy ma oharakter obligatoryjny dla organów
1% w zale~oścl od terenów.. gminy. W związl<lu z pow)'ŻSlyrn stawka prooentowa musi być większa od 0%,

-
17. Przesunąć nfeprze1<raczalną linię Teren wzdItJlŻ

zabudowy na terenach un MNIUB DK 61
MNlU10, MN(U'12 i MNilU14 na I

odleglość 00' najmniej 30 m od drogi
kraJowejKOG1.

Projekt planu dla wymrenfonydh Uwaga flleumg:lędnlona - projekt planu został uzgod!1rony z zarządcą drogi,
terenów uS'!a/a nieprzekraczalną :który nie Wlirósl Ilwag w tym zakresie. Plan spelnia wymagania z art 43 ust.1
Unię zabudowy w odległośol 6,0 ustawy o dro.gadl publicznycll
m od Ilon rozgranrczającej
te~enll .

.~
18- Uwaga uwzgr.ędnionaWntosek o wyf~ne zaznaczenie fllln Oz. 475 obręb

rozgraniczającej pomiędzy terenami Łacłta
Zl5 iMne!ZR8.

f-
19. Uwaga dotyczy terenów cały obszar

ograniczonych drogami KDD4, KDD5 objęty planem
i KIJGt wyznaczyć na mapie planu

Projekt planu wę, ws1<aiZa11JymUwaga n euwzgf.,dnlona - Sitanwłasnośoiowy, obecl'le zagospodarowanie oraz
obszarze nie wprowadza dróg ograniczony eudżet gminy, unfem02liwjają zaproJe'ktowanie proponowanego
publicmvch al"] I dróg uf<.ladu.



kilka dróg klasy KDW lub KOD o
szerotroAci 00 najmniej 12 m,
biegnąQY(ln w kferun'ku wschód -
zachód oraz omaezenie istnfejącyth

I drógUlic: Wedmana i Pia~j jako

I

dróg klasy KDW II KOD i peszerzenie

:,II~__ ~-------------4~ioo~·~d~Q~m~lni~m~um~12~m~·~.--------4---------~------------------+-------------------------------------------~
II 2<1. Mleszkaricywsi Poszerzellie i utwardzenie gmrrmej 451, 458, 459',
I

Gąsio:rowo ulicy..N'owa droga". , Gasiorowo
Poszerzenie i utward~nje gminnej 358Gąsiorowo

ulicy Pooueczna.

wewnętrznych.

ilJwaga uwzględniiolla - ul. Nowa. Droga zostanle poszerzona kosztem dzfalek

przylegających od pOłudniowej slrooy.
I Uwaga l!1W1ględnlona. - ul. Pop:ru!(lZIli3J zostanie poszerzona oslowo wml z
zalJ(Ojeklowaniem Illacu do zawracania, bez inllerencii w 1erenv leśne.

21. M.iA. P.

Uwaga lilieuWJględ~lolła - ścięcia narom8 są elemoowm sl<.lfZ:yżowal'l,których
Projekt planu wprowadza śdęcie kszł.alt i ro~mrar, określa Rozporządmnie mrnisfra ~an~portu i gospodarki
naro:me w p6 nOCfl.o-zacł1odnim

mo:rskiej w sprawie warunków technicznych, IIlkiIl'l IPGwinny odpowiadać drogi
rraroiIliku ,d~a1kl41014.

oobUczne i ich IJsvmowanre

Uwaga umględniona - projekt planu zostanie skorygowany iN zar«esle

naniesienia dróg wewnętrznych.
Naniesienie i u~gJ~dnielliew planie 453.lacha
drogi f~lająooj grunty WSI

GąsIorowo i grunty wsi lacha - na
odcinltu od uUcy Księcia Witold!a do
drogi gminnej Vi Gąsiorowie, idącej
wzdtm: linii I:eran6w [eśnyoo.

ProJekt planu U5'tara w § 26 pkt 1 Uwaga częściowo ~względlilion~ - dokonano wykreślenia słowa dolmdów.
dla dróg wewnętrznych i Ustalenie szerokości dróg na 8,0 m jest W9!ŹlIą regulacją. która pozwala na

I dojazdów szerokość nie dotrzymanie odpowiednim parametrów dróg na teren~aoh pl'ZeZl16CXlnych cto
, mniejszą nl1 8,0 m, a IN pld 3 zabudowy, 00 wpływa na bezpieczeństwo (m.in. doja.oopojazdów ratullkowytl'l),
zakońozenIedróg we\II11ęll'zrlyon a taki:e daje mażltwość budow,y infraslrtlkwry technicznej niezbędnej do ob5ługJ

placem do zawracania. o obszaru.
minimalnycl1 wymiaradl10 m na.
10 mi o ile nie są~e z
inną drogot

Zmienić za4)is Vi par. 26 p[<;t 1 - cały obszar
zmieni'ć na 5 m oraz wy~reśUć pkt 3 ,objęty planem
odnośnie zakol'lczenia drog plaoem
do zawracanIa.

22. M.P. Zrezygnować z wydzielenia naroiolka 41014, lacha
cmalki 41014 na rzecz poszerzenia
drogi gminnej gen. Ludomila
Rsyskiego w miejsoowo.ści Łacha.



23. J.P. Zl1111enlć przemaczenle dZialki na 593!3, ŁaCha
I

Uwaga lIliel.lwzględniona ~ nie ma moi:liwoSci zmiany przeznaOU!llia d a cn~afki

I budowlaną.
I

59313 z d!iial~ leśnej na budowlaną. W b'akole sporządza'll'lia planu miejscowego

I

I ProJefct planu ustala dla dlzialki w ramach Mliosku o zgodę na zll'llan.ę przewaczenla gruntów leśnydh na cele

I
59313 przeznaC2enie - tereny niełeśllle wystąpiono I'ÓWflilet o taką zgodę dla dzi~i 59313 :i sąsiednich. Niestety

I Przedmiotowa
I

I

lasów. nie uzyskały one z-gody lila zmianę prreznOOlenia. d2lialka
I

znajdtJJe się na obszarze objętym szczególną oohron, - Narura 2000 Puszcza
I Biała.
I

I 24. J.P. Zmienić przeznaczenie d~alki na 50013, Laoha Uwaga nieuwzględnło:na - nie ma moZIlwośoi zmiany paeznaczenia dla działłill I

I bud01Maną. 59613 z działl<l leśnej na budowla"ą, W łra~cie SiporząjZiYlla planu miejscowego

I
I

Projekt planu ustala dla dziafki 'IV ramaCh wniosku o ~dę na zmfanę pl'mZnacz:enia gruntów reśnycll na. (late

,
I 59313 przeznaczenie - tereny nieleśne wys~iooo również o' taką z~odę dla działki 593/3 i sąsiednicłl,. Niesl8l.y

I

I

lasów. nie uzyskały one zgody na zm!anę przeznaC!enia Przedmiotowa ·dzialka

.znaJduje się na obszarze obJętym s.zcz.eg6lną ,ochroną - Natura 2ilOO Puszcza

I Biała.
,

25. Zarzą~ PQwiabJ w
I

Dra drogi powialO\vej nr 180aw ca1yohszar Uwaga uwzględniona

Legionowie I Pl'Z)'jąć w etapie A j etapie C tę samą objęty planem

klasę funkcj:onalnMeclml~ną dr~i
zbiorczei Z.

I W lrejonie sklZYZ(IJI~nia III. Uwiga uwzgfęclmo:n:a

Mamwieckiej z ul. Łąkową we wsi

Lacha oznaczyć linie rozgranTczaI~
I

I

drogi powjatowej nf 1808W zgodnie z

i jej przebiegiem.

26. I A. R. Zachowanie przeznaczenia c31y ·obszar Projekt planu ustala ulrzymańie Uwaga częśi;;iowo uwzględniona - przewJduje się wprowadlzerile limitu

I
przeWlduJą-:egO ulnyman:ie fullkcJi objęty planem ol:lecnycll funkcji budynków, powlerm'hnl sprzedarty w nowo' realizowanych obieijaOO usługowych. W

mieszkaniowej - zabudOY18 usIala zabIlIdowę 'IV formie pozostal)i1m zakreSie niel.l~lęcfniona.

jedrloro~nna (nle b1ii1liacza) z budynkóW wolno slojącyd1 oraz

uslugami ibandlem. wolno stojącydh j bliźniaczych
{w zaletiosci od prz:eZl1Clczenla!

I
terenu). I



Projekt planu nie ustala terenów lJwaga nielll~ględniona - projekt p.lanu nie oopuszcza loka~zacjj obiektów
pl'2eznaczonych pod lokalizacje halll:łlowych o powierzchni spr:zecia1y powyżej 2000 m2, które lmlaje się za
ob1ektów handlowydh o wielkopowierzcłl11towe. P,owterzdm:ia sprzedaty na pOZiomie200 m2 nie
powierzchni spned~ powyżej :zaspokaja potrzeb terenów objętychl rniejsoowym pranem.

2000mk,

Proj~t ptarlll
r02i:MJdowę
budynków.

Uwaga nieuwzględniona ~ brak mo<l:liwości stosowania tak szczegółowycł1
dopuszcza
is,tniejących

uregulowań. Proje'kt planu daje rm02liwość rolOO.1owę imooemizaCiję istnleIącejl
zabudowy na zasad'acń wynIkających z § 28 ust 1 iw przepisaClh oarębnydh dot.

~zcze.clólnvoh terenów.

I Brak: zgody na, centra

Wl9lkopoMelZ<lhniowe wowyte,j 200
rok) dla całego rmp'~p.

Pro~t planu nie wyznacza Uw,aga niel.łmględll'liona - Pf"Ole~tpranu nie może ustalić zakazu :scalania i
obszaróW wymagającycll podziałU nieNohomoścl,. gdyż ~odnie z art, 15, p1l,t 8 ustawy o' planowaniu i
przeprowadzenia scaleń zagospo&irowanTu przeslrzelloym jest zobligowany do IJJstaTe:nr8szczegó!owych
podziału nieruchomośd zasad iwarunków scalania ipodzialu nie:rudllomośoi.

natomiast u:stala parametry
dzlafek Ulys~wanych w wyniku
sca!ania i pod~alu
nierucilomości.
Projekt planu ustała wysokość Uwaga cąicicwo uwzgłędnlona - (w częśCidotyczącej budynków garmowych
budynków garam-wych i igospodarczyci1) - proj;ekt' planu Spelnia treść lilwag;f.

gospodarczych na maJ\simum
6)0 m. namast dla oodynków Uwaga nieumglęcl'nło:n3 - (w częśoi dotyczącej budynkóW mieszkalnych ora~
mies:ilkalnych na maksimum wskaźnika powierzchni zabudowy) - w zare:mosa od pnl1lillllaczenla terenuf

10,0 i 12,0 m (w zafe';wośDl od projekt planu ustal.a r6me parametry iwskaźnild zabudowy I zagospodarowania

przezJl~enia terenu). terenu.
Na lenmach przeznaczonych
pod za'ouoowę mieszkaniową
,plan ucStala wskaźnik
powierzclm:i zabudowy na
maksimum od O 2 do 0,3.

Dopuścić 1OZ.bI.lOOWę'I modernruroję
zabudowy istniejącej o'10%-15%.

ustalić .zakaz scalania działek o
powierzduli 2.000 mk.

Zabudowa garaŻOlN.a i gospodarcza
do 6 m wy.sokości, a budynkf
mieszkalne (watno stojące) do 12 m
wyso~oścL Maksymatny wskairl[k
zabudowy 0,3.



27. J. R. Zakazać rozOOdowy dutych lokali cały'Ob$zar
handlowych i objęty planem
wlelkopowjerzchniowyoll.

Proje~t planu lIie ustala teren6w Uwaga ~lędnT:olla - :proje~t Planu nie dopu~cza rokalizaoji obiektów
prmZJllacz~nyoll pod lotalizacJe ham:lrowycb o powierzchni sprzedaity powyt;ęj 2000' m2,

obtekt6w handlowych o
powierzdhnl s,przedaty powyżej
2000rnk.

2-8. I J. S. ZacIloW8l1ie pnemaczenia cały 'obszar
przewJdlJjącego uln)'T1looie funkcji 'objęty planem

Projekt planu ustala ulrz)'lTlanie Uwaga częściowo uwzg[,ędllliona - przewiduje się wprowadm-.ie limitu
obeonych funkcji budynków, po,\'ierzchni sp,rmdazy w nowo ,realizowanych ohleldacn usługowyoh. W

ustala zabudowę w formie pozostal)l1il zakresie n1euwzględniolla

budynków wolno stojących oraz
wolno stojących i blitniaczych
(w za1etlloSci, od przeznacz~l'lia
terenu).

mi:es.zkanf.owej --. zabudowa
jednorod'iZlrma {nie bliiJ'liacza} z I

usługami li handlem,

Projekt planu nie ustala terenów Uwagllilleuwzględn:ioll8 - projekt ploou nie dopUSlCZa lokafim.::ji obi.eldów

przemaczonych pod lokalizacje llandrowycl1 (I powJe.rz:chni sprzedalY po~ej 2000,m2, które umaje 51ę za
obieIdów hal'ldlowyoh o wieJkopowJe:rzchniowe. Powierzchnia sprzed!aży na poziomie 200 m2 nie
powlerzdmi sprzedaży powyZe] zaspokaja potlUlb terenów 'objętych mie,jsoowym p1anem.

2000'mk.

Brak zgody na ,centra
wielkopowiern:trniowe (~j 200
mIc.)dla caJeg.o mpzp.

Uw,aga lilieuwzględn:ioll8 - brak mo:żliwości stosowania tak sz~ólowycll
uregulowan. ProLekt planu daj;e mo.iliwo§Ć rozbudowę imooemizację istnlejąoe]
zabudowy na zasadaoh wynikająoydl z § 28 liSi. 1 iw przepisach adrębnycl1 dol

poszczeg()lnvllh terenów.

Dopuścić rwbudowę i modemaaqę
zabudowy istniejącej 'o 100%-:15%.

dąl!lSICZa

islnfeIących
,Projekt planu
fQooudowę

I bI.Id)lll1<óW.

Projekt planu nie W}"!nacza Uwaga nielilwzględnic>li!a - proJekt planu nie mo!e U!$ta1fć zakfml scaJania i
obszarów wymagająoycll podmfu nieNchomości. gdy.1 z-godnie z arl 15, p!d: 8 uslawy o planowaniu i
przeprowadzenia scaleń t za:gospodarowooiu paeslmmrllym j~l zobflgo:wany do Ilsłaloor.a szcczegó!owycil
podzia~u rlieruchomoścT zasad iwaliUrlków scalania :i poematu n:leruc:tIomoścl.

natomiast u~ta1a parametry
dzialek uzys'1dwanych w wyniku

usta~ć zakaz scalanIa działek o
pQWierzdhnt 2000 mk.

scalania podzialI!
nieruohomoścl,
Projekt D]an;u Uista1a wysokośt Uwagi!c:z:ęśCiowouWZJIled'nioliła - hvc~śoi dotvaaoei bud!ynków uw iUUW~dhZabudowa garażowa i gosoodarcza



,
budyl1ków garaZ.owyoh i i,gospodarczych) - proj~ planu spe!nia treść uwagi.

gospodarczyClI na maksimum
6,0 m, natomiast dla: budynków Uwaga nieuWlgJtdnio:na - (w części: dotyC2ąCflj budynków mjes~l1iycb oraz
mieszkafnych na maksimum wskażrllka powierzChni zabudowy) ~ w zależności od przezml.Czoeniaterenu.
10,0 i 12,0 rn (w z:aleillośol od projekt planu ustala rozne param.ełry iwskaWikl zabudowy izagospodarowania

do 6 m wysokości. a bllld}linkl
miesru.lne {worno stojące) d'o 12 m
wysolroścL Maksymalny wska:mik I
z-abudowy 0.,3.

przemaczenia t.erenlLl).
Na. terenooh pl'Zemaczon,ych
pod zabudowę mreszkani'oWą
plan ustala wskawik

powJerzo'hni zabudowy na I

maksunum od 0,2 do 0,3.

tefenu.

ProjekI planll ustaje ufl'ZYmanie U:wagaQięśtiowo UYQlgilędmiona - przewidu;]e się wprowadzenie ~mitu
obecnyoh fullkcJi budynM:w, powJenchni ~przedaży w nowo reałirowanych obiektach uslugowyctl. W

Zaohowan18 przeznaczenia ,cały obszar
pILewidującego' Illrtymanie funkcji objęty planem

Uwaga niel!1względniQna - brak moifiwoścl stosowania !:akszczegółowych
dopuszcza uregulowań. Projeltt planu daje m02IhllOŚt fOZDUdowę imooemizaoję ismieJącet
[Siniejących zabudowy na zasadach wynikających z § 28 ust 1 iw prz;episaoh odrębnych dol

pos~eg;ó[nych terenów.

29. A.W.

miesrl!aniowej -
jednorodzinna (nie
tlsfugami i handlem,

zabudowa
bliźniacza) z

ustala zabudowę w fOl'mie pomstacym zakresie nteuwzgrędlliona.

budynków wolno SW]ących oraz
wo.1nostojących i blitniaczycll
r(w zale:znośol od przeznaczenia

terenu). I

I?rojekt planu nte ustala terenów Uwaga IlteuYaględnłO'Jl8 - projekt planu nie dopUS2CZa lokalizacji obiektóW
p~acz-Ollych pod lokallzacje handl'owyo'h o powi.e:rzc'tmi sprzeda~y powyaj 2<100rn'2, które uznaje się za
'obiektów handfowyeh o wTe1kopowierzdmlowe. Powierzchnia sprzediRy na poziomie 200 ,mil nie

powJerzciml spl'Zedaiy po'WJ'2ej zaspokaja polrzeb terenów objętych mtejsoowynl planem.

2OO0mk.

Brak z.g:ocly na oenlra
wielkopowferzcł1nfowe (powyżej 200
m'k) dra całego mpzp.

Dopuścić fOZoodowę j modernizację
zabudowy ismiejącej o 10%-15%.

Projekt planu
romudo~
budynków.

Projerd planu nie wyznacza Uwaga n·wwzgl~ędn OTli - projekt planu nle mo:te lisia ić :z.ak82U scalianrai
dbszarów wymagających podzialu nle:rucł1omości, gdyż zgoonie z art. 15, p.Id:8 ustawy o pranowaniu i
plZepwwadz:en!a scafeń i ZMosoodarowaJliu pm:l_słJ:zennym lest zobligowanvdo ustalenia szczegółowYch

LlstaUć zakaz scalania dzIałek O

powierzchni 2000 mk:.



30. D. W. oraz kilkunastu
właścfcielf dzialek

31. :D.W.

Zabllld.ow~ garażowa i gospodarcza
do 6 m wysokości, a budynki
mieS2!kalne (wolno stojące) do 12 m
wysokośoi. Matsymalny wska~nik
zabudowy 0,3.

Dopuśoić na obszaue leśnym. Tereny. Z16,
.zabuclowę mieszkaniową MNlU14,
jedfJoroclzfl'mą I rekreacyjną. MneiZR7

n[erlllooomośd zasad iwarunków sealatlia ipodziałll nierutlhorl'lOŚcn.

I Zachowanie p:rze-znaczeni'a cały obszar
przewidującego utrzymanie funkoji objęty planem
mi'eszkanio'wej ~ z,ab!idowa
Jednorodzfnna (nIe blimlacza) z
II.Isfu.gami ihandlem.

Srak na cenIla

natomfast U&tara parametlY
dzialek uzyslrJiwanych IN wyniku
scalanIa i po<kialo
nieruchomości.
ProJekt pfam.l u,stala wysokość Uwa,a cz.ęściowo I1Iwzg tdnlona - (w ~ęści dotyczącej budynków: gar~owydh
budynków garażowy(:h i i ,gospodarczych} - pro1ekl planu spefma treŚĆ uwagi.

gospodarczych na maksimum
M m, natomiast dla budynków Uwaga nleuwzględnlo:na - (w części dotyczącej budynMw mles2k.a1nych oraz
mieszkalnych na maksimum wskdnika powiermhni zabudOWy) - w zaleino·Stj od paezoaczenra terenu,
10,0 i 12,0 m (w zale:znoścl od projekt planu ustala róiI1e parametry I wskaźniki zabl.ld\),wy i .zagospodarowsJlia

przeznaczenia terenu). terenu.
N'ca 1erenad'l ,pr:zeznacmnydh
pod zabudowę mieszkaniową
plan ustala wskaŹl11k
powierzchni zabudowy na
maksimum od 0,2 do 0,3.

Uw.aga niel:lWZględnlona - na. podstawie usłavq o rasach oraz usl:a\łq o
Projekt planu za~azoje ochronie gruntów rolnych i leśnycnt grunty leśne pocItegają ochronie potegającej
sytllowania zabuclo~ na na ograniczan[u p~acrenia na cele nieleśne, a poza tym IIirIloskowany teren
terenach leśn:yoh ZI1ajduje się na obszalle o szczegótnych walorach krajobrazowych jest objęty

ocł1ro:ną_ - Natura 2000 Puswza Biala.

Projekt planu usiała ulrzymanie UWaQra częściowo uwzględniona - przewidu~ sręwprowaclz6ni.e limitu
obecnych funkcji budYlIków, powierzohni sprzedaZy w nowo realizowanych ooie~tacllUsługowychl, W
usla1a zabudowę w rom(e pOZOStaiymzakresie nioowzględniona.
budynków wolno stojących om
wolno stojącym ł bllźniaczydl
(w zaJeZnoścf od przemat'lenia
terenu}.
I Preiekt Dlanu nie ustala terenów Uwag~anfeuwzględniona -llIlliekt planu n]~Duszcza Idkalizacii ob[8Jctów



Uwaga lIlieuwzględpi.0l18 - brak moiJ]woścl stosowania tal< s~czególowych
uregulowań, Projekt planu daie możliwość rozbudowę imodernizację Istniejącej
zailł1dowy na zasadach wyl'lika]ącycl1 z §28 ust 1 i INplZepisaoll odrębl'lycłl dot.

poszczeaólnvoh terenów.

prze2flaczonych pod lokałi;zac~ handJowych o powie.rzchni s;przeda1y powyiej 2ilOO' m2, kfófS uznaje się za
obiektów handlowych o wlelkopowier:z:ohniOVffl. Powierzcł1 la sprzeda1y na pOziomie 200 m!2 nie
Ilowleudł'mi ~pl'Zedaży pOlllyżej zaspokaja po.!rzeb terenów objętych miejsoowym planem.

2000mk,

Projekt planu nje wyznacza UWag:anieuMględniona - projek.t p1anu nie mo~e ustalić zawLl scalania i
obszal"Ów \vymagających podmu niel1lclilomooor, gdyt :cgodnle z art, 15, p[ilt 8 ustawy o planowaniu ~
pfZi!prowadz,enla scateń 1 zagospodafowaniu plileSlRennym J~t mbligowany do lIsta1sl1ia sZC2legOIowydl

podziau nierucho:mOcści zasad iw,aruok6w scalania ipocIzlalu nr.el'i!Jcilorności.

wlefkopowle:rzchnio'tll@ (powyżeJ 200
mk) dla ca!ęgo mpzp"

DopOiScić ro~bud'owę i rnodemizaqę
.zabudowy islnlejącej o 10%·15%,

Ustalić zakm. scarania ~k o
powierzciml 2000 mk.

Zabudowa gararowa i gospOOaJfCla
do 6 m Wj<ookości, a bU(i}'llkl
mieszkalne (wo no stojące) do ~2 m
wysokości. Maksymalny wskaźnik

zabudowy 0.3.

32. J.W, Zachowanie przeznaczenia ca~ obszar
prli!widuJaoecJO ułl'ZYmani:e fullkcji objęty planem

projekt planu us1a!a wysolrość Uwaga. tzęścrowo uwzględniona - (w aęOCi dotyczącej budynków garażowych

budynkóW ga~aZowyci i ~gospodarczyM) - p roje M 'Planu spe1nia nść u,wagL

,gospodarozycll na maksimum
6,0 m, natomiast dra blldynltów Uwaga nieuvnględniona - (w czę5ci dotyczącej budynkóW mieszkalnyc1:l oraz
miesiblnydh na maksimum wskamika powJerzchl1Jzabudowy) - w zaleinOści od przeznaczenia terenu,
1010i 12,0 m (w zalemw od projekt planuustala różne parametry t wskainir<i zabudowy i z.a9oSipodarowania

przezn.acmn[ateren.u). terenu.
Na terenacłl przeznOO2lonycll
pod zabudowę mieszkanlową
plan I:lstala W'Skaźnik:
powierzchni zabudowy na
ma~imum od 0,2 do 0,3.
Proje'kit planu ustała UJtrzymanie lfqa częściowo uwzględl1liona - przewiduje się wprowadlzenie flmllu
obecllvol1 funkcji bUdyn!(6w, pOllllierzchn:i sprmdatyw nowo realizowanych obie1dach uslug:o:wy_oh. W

Proje1l1 p.lartu
ro2ilUdowę
bU~lilków,

dopuszcza
istniejących

natomlasł ustala parametry
działek uzy:skiWan,yCh w WY(ll!w
scarania i pedZla!u
n!eT\Ic:łtomości.



mieszkaniowej _. zabudowa
jednorod2!lnna (nie bll2r1iacza) z
usłUgami ihandlem,

ustala zabudowę w formie pozostalym zakresie Ilf.euwzg!ędnioma.

bueynk6w wolno stojących oraz
wofho $tojącyoh i M~niaczych
(w zareinoścl 00 pueznaczellia
tefellu),
Projeltl pranu nie ustala terenów Uwaga liIielllwzględni.ona - proI$l<.tplanu nie dopuszcza lokalizacji obiekl:ów
paeznaczonych pod rol<alizacI~ hand~h o powierzaml sprz-edaty powyżej 2000 m2J które 1.!2.11aje się za
obiektów handlowych (I wfelk.opowimchniowe. Powierzcl1nia sprzedaży na poziomie 2.00 m2 nie
powierzcł1ni sprUldaZy p~ej za~pokaja polR.eb terenów objętych miejsOOVłyffi planem .

.2000 mk.

Brak. zgody na oentra
wi:elkopowlel'ZCłln:iowe ~p0wy2ej 200
mk) tlla calego mpzp.

Uwaga niell!względln. o:n8 - brak moi:liwośai stosowania tak szczegó10wycll
uregulowań. Projekt p!anu daje moZllwoŚĆrozbudowę irnodemim::ję !istniejąceJ
zabudowy na zasadach wynikających z § 28 ust. 1 iw przepfsach: odrębnych dol
po~zeClórnvdh terenów.

Dopuścić roz._budowę j modemizację
zabudowy f&niejącej o 10%·15%.

Projekt planu
rowudowę
budyI1Mw.

dopuszcza
islniejącycfl

flrojekt planu nie wyznacza U~g<l ni.euwzgTędl'lio.nl1l - projekt planu nie mo~e ul9talfć zaka2u scalania. j
obszarów wymagających podzIału nieruCi1omości, gdyż zgodnie z arl. 15, pkt 8 ustawy o planowaniu i
pl'Ulprowadzenia scaleń l zagospodarowalliu przesfra!nnym jest zobligowany do ustalenia szczegb10wych
podziału nietuellomości zasad iwanm:kćw scalan1aI pc:lIDialunieflIchomości.

natomia.st ustala parameby
dzIaIek uzyskiwanych iN wyniku

Ustalić zakaz scalania działek o
powlerzdmi 2000 mk.

scalania
llierucRomości.
Pfojekt planu ustala wysokość Uwaga GzęŚIClowo uwzględniona - (w części dotycząooj budynków ,garamwych

bud~ków garażowych i igospodarczych) - projekt planu spełnia treŚĆuwaai.

gospodarczych na ma'r(sfmum
6,0 m. natom.iasl dla bud)'llków Uwa.ga iii eU~91lędniolila. - (w c~śd dotyczącej budynl<ów mie~aI"ydh oraz

I mies~1liyoh na maksimum wskaźnika powierzchni U'tluclowy) - w za!e:Zrlośd od pl'ZeZ!llaczenia terenUl,
10,0 i 12,0 m {'Ii\! zalemości od projekt pranu 1i.IstalafÓ'Zn9 parametry i wskaźniki zabudOJNYizagospodarowania

pro:ll'lacaenia terenu), terenu.
Na terenach rnzęZI1aczonvol'l

Zabudowa gaJaZ.owa i ,gospodarcza
do 6 m wysokości, a budyf1lQi
mieslkalne (wolno stojące) do 12 m
wysokości. Maksymall1Y wskamk
zabudowy 0.3.



pod zahudowę mieszkalliClwą
plan ustala wskaźnik.
powler1ohni zabudowy na
maksimum od 0,2 do 0,3.

33. P.W. Zachowanie pl'zeznaczenfa calyobszar Projekt planu ustala utrmnanie Uwaga częściowo uwzględll Oml- przewiduje slę wprowadzenie limitu

przewidującego ulJzymanle funkcji objęty planem obecnych I\mkcji bud~k6w, powierWlni sprnedaty w nowo realizowanych obiektaoh usftJ9G\YYCh,W

mieszkaniowej - zabudowa ustala. zabudowę w formie pOzo&ta!ym z:a[IJresieIlieuwzględnfona.

j~norodzinna (ole bl~iacza) z budYllków wolno s!toJącyC'h oraz

I.Is1tlgami j handlem. wolno slojącycl1 i blj~n[acz.ych

(iw meżHości oci prze:znaczenia

terenu).

Brak zgody na celllra I Projekt planu nie usta1a terenów Uwaga meUWIględniolil3 - projekt pianI! nie dopuszcza.lokafizac~ obiektów
I

wielkopowjel'ZOOntoJllfe (powyżej ZOO prze:maczonyvh pod lokalizacje : handlowych o powierzchni sprzedazy powyżej 20000m2, które uznaje się za
nd:) dla całego Il1Jllp. obleklńw handtowych o wielkopowie:rzohlliow9 .. Powierzchnia sprzedaży na poziomie 200 m2 nie

I
powierzdl:ni sprzedaży powyieJ zaspokaja potrleb terenów objęlydh lriej)S()owym planem.

I 2OO0mk.

I Dopuśoić rorlludowę i modernlzację II Uwaga !IIieuwz:ględnlona - brak moi1iwości stosowania tak szczeg6łowydl

zabudowy istniejącej o 10%-15%.
Projekt planu dopuszo:la uregulowań, Projekt planu dlaje mo1llwość fQWl.ldowę i modernizację istniejąoej
rozbudowę istniejących zabudowy na zasarJacIl, wynikających z §28 ust 1 i w przepisach odrębnych dat
budynków,

posZ!C2e®lnVllh terenów.

Ustalić zakaz scalania dzialek o Projekt planu nfe wyznacza
I
Uwaga nieuwzględniona - prąekt planu n[e mote ustalić zakiPIl scalania i

powierzchni 2000 mk. ·obszarów wymagających I
podziału nierudhomoaci, gdyt zgodnie z ar!:. 15,. pkt 8 ustawy o p[~llowaniu i

I

prze,prowadzen.ia scaleń i I zagospOOarowanill przeshennym Jest mbljgowany do ustalenia szczególowyd!
, podziałU nieruchomości zasacl iwarunk6w scarania ipo~a!u nferuooomości.

I

natomiast ustala. parametfy

dZliale!< uzyskiwanych w wynilru

scalania. ii podziału

I nieruchomości.

Za!Judowa garażowa i gospodarcza I Projekt planu Ilsłala wysokość I Uwaga częściowo uwzg ędhiona - (w części dotycząooj oo:ciyn~6w garażowych

do 6 m wysokości a bu:dvf1r,;j budynków ."', 1YU i II igo~podarcz.vch) - pr(ljfOO plami spelnia treść uwagi,



gospodarczyCh na maksimum
'6,0 m, ,natomiast dla Dl.ld)'l1ków IIJwag,a nieuwzg~tdnlo,na ~ (w c-~śCi dotyczącej budYflków mieszkalnych mm:
mieszka nydl na maksimum wskamika powierzd.hni zabudo,wy) - w '.(ale,mości od przeznaczenia terenu,
10',0 i 12,0 m (w za[einosci od projekt planu ustala różne parametry iwskaźnild zabudowy i zagospodarowania

, przezmaczenJa terenu). terenu.
'Na terenach przezo'ac20nych
pod zabudowę miesDiową
plan l$tala wskaznik
powięrzcMJ zabudowy na.

I maksimum od ,O2 do 0.3.

Projekt planu
syttJowanfe
UsItJgOwejl

Uwaga, częściowo 1.I,~:lędnloli1a - projekt płanlr spelnia treść uwagil w
dopuszcza

zakreste warsztatów samochodowych, jednak ~Iucza uslu.gi lakłe:mrae i
zabudOwy

bracłlarskie. Brak uzasadnienia dla ""1prowadzalilia potencjalnie uc~r,wej
d~alalności na tereny mie~an[owe.

mreszkalne (wolno stojące) do 12 m
wysokości. Maksymalny wska~ik
zabudowy 0,3.

34. P. w. Dopuścić na terenie MNru9 Teren MN/1I9
dzlalarność gospodarczą związana z
obsłtJgą warSztatu samochodowego i
napraw blachamko-Iakiericzvcll.

. . I Uwaga uwzględniona - projekt p1antl nie wyklucza sytuowania stacp paliw.
dopuszcza
zabudowy

Dopuścić budowę stacji palilIN wraz z
Projekt :pfanl,l

zapleczem !przy drodze krajowej nr 62
syhlowaIlle

na terenie ozn~tlnym symbolem
uslllg,awej.

~-1 ~MN~ru~'~ -4 ~ ------------4--------------------------------------~'
Zmienić przeznaczenie ,dzialld 75911 z 75911, lacha I

PJoj~kt planu ustala dla dZiia!~i
tef8llĆW leśnych na tereny,

759/1 prz&ZIlaczen:ie pod tereny
re1a"eacyjn.o-budowJane i usług

lasów i tereny
wrystycznyoh.

nleurządzonej.

35. Wsp01nota Wiejska w
lasze,

zielelli
musi być zg:oonly z ustaleniami studium, dlatego. nie ma mOO:lIwości zmiany
przemaczenfa dla przedmiotowei dzialki.

Uwaga niellwzglęclniona - studium uwarunkowań i kiel1Unków
zagospodarowania przesmnnego gminy Serook, Ilstala dla cmalkij 75911
przeznaczenre pOd tereny lasów i tereny rekreacyjne. ProJekt planu m·ejsoowego

36, M.Z, Projekł planu ustala utrzymanie Uwaga częściowo uwzględniona - przewld.uje się wprowadzenie limlllJt
obeonych fUIl~ojj budynków, PQwJe~cł1nisprzedaźyw nowo reaJllOwanych obiektach uslugowych. W
ustala zabudowę w fo.rrnie pomsta'lym Mkresie nieuwzględnkllla.
budynków :wolno stojących oraz
wolno stojących i b~Ź!I1[aczych
(VI' zaJe,ino.scl od przeznaC2.ef1ia
terenu).

ZacIl:owanie prneznaczenia caly obszar
przemclującego ułlzymanie funkcji objęty planem
mles2ikani.owej - zaI:MJ:(low:a
jeanorodzlnna {nie bliźnIacza.) z
usł:ugaml ihandlem,



Projel<t pJrum nfe ustala lefen6w Uwaga Jlieuwzgl:ęd'Rlion.\1 - pro~~t pranu nie dopuszcza Iokauzacji obiektów
przeznaczonych pod Iokali:z:acje handlovzycil o powJerzchni sprzedaży powytej 2000 rn2, które uznaje się za
obiekłóiN handlowych o wi€!lropowleru;hniowe. Powierzcł1nia srxz;eda_ir na po.zioo:I1e 200 m2 nie
powJerzchni spuedaiy PQWYtej la~pol<aja połf1.eb terenów obJętych miejscowym planem.

2000 mk..

Projekt planu
rozbudowę
budynków,

dopuszcza
istniejących

Uwaga nieuwzględnrofl8 - brak moZ!Wrościslt:lsow,allia tak szcz:ególowych
tI~egu!owań. Projekt pranu daje mo2liiNOść rozbudowę imodernizację istnie~
zabudowy na zasaaacłl wyni!<ających z § 28 ust. 1 iw przepisach odręłmyctl (jot.

posz~!nvch terenów.

Brak zgody na cerlilra
wielkopowJerz:o'hniowe {powyźej 200
mk) dla całego, mpzp.

Dopuścić rozbudowę i roodemizacj:ę
zabudowy iilnlejąoej o 10%-15%.

I ProjeM planu me wyznacza
obszaróW wymagających
przeprowad!mnia sesJen
podziału nieruchomośoi
natomiast ustara parametry
dziale}( uzysliwanycn w wyni~u
stalania po~afu

Ustalić zal<az scalallia dtziafek o
po"WierWmi 2{JOOmk.

Uwaga n:ieuWlQ'IQdniona - projekt planu nie może ustalić za1<azIJ scarant!ai
po~ału nierucl1cr!lloścl. getyt zgodnle z art. 15, pkt 8 ustawy o planowaniu i
zagospodarowallw pa.esłJ'zenl1rym jes't lDbligowany do ustarenia s~Qółowych
zasad iwarunków scalania j podziału ll[emohomośo1.

ofemchomoSd.
Projekt planu ustala wysokoŚĆ Uwaga częściowo uWłględnio:naJ - (w części do!ycząoej budynków gaJaŻOWYCll

budynl\Ów garatowydh j gospodarczych) - proJell!t planu spełnia treść uwagl

gospodarczycłl na maksImum
6;0 m, natomiast dla btJdynk6w Uwaga iIITeuw:gf.ędlfliona. w (w częśoi dotycząoej budynkóW mleszkalnych oraz:
mieszkalnyoh na m~s1mlJm wskaźnika powietZChni zabudowy} - w zalełności od przeznaczenia terenu,
10,0' i 12,0 m (w zareD1Dści od pro~(dplanu ustala ro21neparamełJy , wskażniki zabuó:owy izagospodarowania

pa!'Zlilaczellia terenu). terenu.
Na ferenach IPrze:zmłczonydil
pod zabudowę mies:ntarilową

Zabudowa garazowa j gospodarcza
do 6; m wysokości, a bud~k[

. mieszkalne (wolno' stojące) do 12 m
wysokośoi. Maksymalny wskai:nik

zabudowy 0,3.

plan usłala. wskaźnik
powlenohlli zabudowy na
ma1<siml.lm od 0,2 do 0.,3.

BURMJS ZI M1ASTA I (TNY
~orkow~st":'f----
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