
ZARZĄDZENIE Nr '185/6/2019
Burmistrza MIlasta iGminy Serock

z dnia 05 grudnia 20119 r.

w sp:ra.wierozpatrzenia UWiL'g 'lłn ieslonych do wyłożonego pr~je~tu zmiany mrejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - se!kcja F1, obręb Jadwisin, u:chwafonego

uchwałą nr 3421XXXVUl20'13 w Serocku z dnia 3.06.2013 r.

Na. podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dn ia 8 marca 1990 r. o' samoraądzle gm innym (t.],
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art, 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o p~!anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Oz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
zarządzam co następuje:

§11.

1_ Rozpatrzeć uwagi wniesione do wy1ozonego do pu bltczneg,o Wgląd u w okresiie od dnia
1 października 2019 f. do dnia 30 października 2019 r., projektu zmiany miejscowego
planu zagospodamwania przestl"2iennego gminy Serock - sekcla F1 t obręb J!adwisin,
uchwalonego uchwałą nr 342/XXXVII/2013 w Serocku z dnia 3.06.2013 E. sporząclmnego
na podstawie uchwały Nr 504JXlVl/2018 Rady Miejskiej w S,erocku z dnia 25 cllerwca
201 B roku j zm ienionej uchwałą nr 543111/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dn la 29
października 2018 r,

2. Wykaz uwag isposób ich ~ozpatrzenia określa załącznik. do zarządZenia.

§2.

Wyikonanie zarządzenia powierzam ,łQerownikowi Referatu Gospodark1j Gruntami,.
Planowania Przestr:zenneg'o iRoz:woju.

§3.

Zarządzenie wchodzi w :zyCie :z: dniem podpisania.
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Załąoznik do zarządzenia Nr 1851B1201g
z dnia .5 grudnia 2019 r:

ROZPATRZE;NJlE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONeGO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA .PRZ€STRZENNEGO

GMINY SEROCK - SEKCJA Ft OBRĘB JADWfS/N
UCHWALONEGO UCHWAŁĄ. NR 3421XXXVII12Q13 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU Z DMA 3.06.2013 R

Nazwiskoj' mrę, n;mva Oznaczenie
jednosIki

Tl"eŚćuwagl
nlerucllorności, Ustalenia projektu planu. której

Uwagi
lp. Of9anizacyjnej i adres kt6ffij dotyczy dotyczy uwaga

zgłaszającego uwagi uwaga

1 2 3 4 5 6
1. 1171 AV Sp. z 0.0, Pozostawienie inteIl$yv :no~r Uwaga c-z:ęśclowo uwz:ględnlo:na - wprowadlzooo korektę inl:ens)'Vif1Dści

Projekt WliarlY pranu ustala
zabudowy 0,4 oraz zachowanie zabudOwy zgodnie z tądaniem, \V zakresie powteml1ni biolog[cznle czynniej
minimalnej powierzchni

intensywność zabudowy na
U2inano, te musi pozostać ona !'la niezmieniollYIn pOliomie .2 uwagi na położeniebiologicznie

Cl,Yflf1ej 50%
poziomie 0,3

tel'OOU w granicadl skarpy, która pocłtega oohronie-
2, Zmianie mak.symatną licZlbę t!JWaga llieuw.zględ'Jlfolla - wprO\vadzona zmiana wprowadzilaby zabUfZ-en[e

Pfojekt zmiany planu ustala dla
kondygnacji naziemnych budynków

terenów oiZllalrzonyoh symbo[em
ladu przestrzennego na ter,enacł1oznaczonych symbolami UMN1-4

do 3 pełnych kondygnacji rbez Oz. nr 19
UMNl1-4 liczbę kOlldygllaqi na

poddasza oraz zmienić maksymalną
wvsoldc zabudowY do 12 m

jednorodnym pó:zlomie - 3
-

3, Plan ustala zakaz Uwaga nieuwzględniona - wprowadzen ie 2ITIiany Jest niezgodlle z uchwałą
Dopuścić moźliwość podpJwniczania

podp]~\Ifl'lczania nowo intencyjną Rada Mtejska w Serocku w uohwale nr 504!XL Vlt2018 z dnia
budYfIków dla terenu oznaczonego

malizo\t~anych budynlliów na 25,06.2018 r. nie wyrm~a 'tłoli zmiany §35 pkt 3 Ut ry, Przepisy planu nie negują
symbo!em MN2

terenach MN1-MN5 j MN7 MN8 moiliwości pod,Piwniczan[a budynków na terenie UMN5
4, Hol:el Warszawianka Uwaga częściowo lłwzględniOl1a - wprolłladzenle zmfany jest niezgodne z

Korekta przebiegli Teren Plan ustala linie zabudowy na.sp. zo.o,
nieprz.ekraczalnych lin.ii zabudow~ v.g ń.mkojooalny załączniku 1 do uchwaly

uo'hwaJą interlcyjną. Rada MiejSika w Serooku 'IV IlChiwaJe nr S04/XlVlf2018 t: d(lla
nr

25JJ6.2018 r. nre w~Ga woli 2mfany załąC2nika graficznego dla teren li
za/ąc!ooego rysunku UT8 3421XXXVlll2Q13

'---- full~ojonatn,ego UTa.
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f----

6.

I-

7.

Z~k$2;enie wskaźnika maksyma~Rej
rn~eńsywnośoi zabudowy do ~vart05cr
22

Uwaga uwzględniona - zostanie, zgłoszona inicjatywa uohwalodawcza w
spraw.ie wprowadzenia etapowanfa prac nad planem, poprzez oddzielenie
procedury dla części obsz-aru miejsoowośol Zegrze.

Projekt zmrany planu ustala Uw~ga C'ąŚolowo uwzględ'n,iona - wprowadZOOD korektę intensywności
maksymalnej intensywności 2:abudowy do poziomu 1,0
zabllOOlłY na_l)Cl_ziomre0,7

Projekt planu ustala
kondyg,nacje dra le~enu UT8

Propoz.yqa zastąp.ienia słowi jezdni Cały obszar
słowami pas ruchu III zmienianym §60 zmiany planu
ust 1 p~t .2 lit h) i§60 ust. 1 pkt 5

Uwaga (I[euwzgllędniOIfla - wprowadzenie miany jest niezgtldne z uchwaJą
3

intslllcriną, Rada Mfejska IN Serod)(1.I w uci'l,wale nr 504/XLVlf.2018 Z dnia
,25.06.2.018 r. nie wvrazfła woli zmiany M8 PKt. 4 m ci)
u,wag~ nieuwzględni.onl - wprowad'mlie ,zmiany Jest ni:ezgoolll8 z uchwałą

Projekt pranu us!a1a 12 m intencyjną. Rada Miejska w Serocklu w uohwale nr 504J>:JLVlI201,8 z dnla
wysokości dra terenu UT8 25,06.:ID18 f_ nie wyrWila woli zmiany §48 pkt 4 tit e). Ponadto zmrcan8jest

niezgodna ~ s1.uóll.lm-
8. Rezydencja Zegrze Sp. Dopuszczenie zaopalrzenia w wodę z Oz. nr 111/12

z 0.0. wlasnych podziemnych ujęć.

9. Stowarzyszenie
•Trarnw.a]Wtejski~

Działka nie jest
zmierlianą uchwałą

Uwag,a nleuw:zględnro.ll8 - dla działki nr 111/12 obowiąZ1.Jje inny plan miejsQOWY
objęla

przyjęty uchwalą nr 46arXlI1112018 z dnia 23,04.20;18 r. IN ZJNi~ku z czym
uwaga jest ~przedmiotowa.

Projekt planu dopuszcza Uwaga 'IlWJględlliOAQ

reali'z.ooję dróg o szerokości
Jezdni nie mniejszej niż 3 m, pod

Wyłączenie terenu MWIJ8 i MWU9 do Tereny
osobnej zmiany MP.ZP w zakresie funkcjonarne
zabudowy w pierwszej (inii ,oel zale\W MWUB iMWU9
z lJINag:i na konreCZl'1ość dokonania
ponownych ocen urbanistyemych,
ekologiCZllych itp.

Wydzie1enf.e osobnej slrery I

funkcjonatnej dla terenów
graniczących z Ilnrą brzegową i
ustalenie mnie!s2\3j vłYSOkośoi

~o, Wspólnola
Mres:r:kaniowa
DreW'l1:ows~iego 10

11.

Zwiększenie Jlości kondygnacji
nadziemnycll do 6

.ZWtęks~nie wysokości zabudowy do
18m

warunkiem
obusb'onnych poboczy o
sz.erokości wynoszącej 00

najmniej o. 7:5m kaZde

Uwaga częśC!ioWo ~Iędli'l f.rma - dopuszczalność postulowanyOO zmian
będzie przedmiotem prac nad wyoclręlmiooym etapem !lraG plaTllistyCZl'1ych,
który<:h zakres o!lJreśli stosowna uchwala: Rady Miejskiej w Serooku
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wsuika intens)'\\!flOśd zabudowy

planu
maksymalną intensywllDM
zabudowy dla MW8 • 2,0, a dla
MWU9-1,2

Plan ustala wysokoŚĆ zabudowy
18m

Uwaga nieuvaględnic:na - zmiany mają stużyć m.in. ujednoliceniu zapisów
pf!UlU tożsamo akreśfiając dla calego planu sposób obliczania v/artośd
intensvwnośo1 zabudowy

Zaal'l'owanfe W'Skaźnika

Odebranie drogom fokalnym J KDD29, KDD23,
dojazdowym w Zegrzu KDD3<l,KDD31,
oblig.ałilryjne.go ohodnika z 00 KOD32, tg)D33,
n~jmniej jednej slrony. KDD34, KDD35,

KDD36 KDL7

Uwaga częściowo u~lędnliona - dopu$l.CzalnoŚĆ postulowanych zml.an
Plan ustafa fun~ zabudowy tJęcl2!ie ~Ę!dmfotem prac naci W)IIodrębnionym etapem prac pranistycznych,
wielorodzinnej j uslugowej na k:łóryctJLakres określi stosowna uchwala Rady MIejskiej 'IN Serocku
calym O:bszarze stanowiska

Uwaga częściowo uwzgltd]olona. - dopuszczalność postulowanych zmian
będzie przedmiorem prac nad wyodrębnionym etapeml prac planistycznydl.
ktoryoł1 z:a1<resokreśli stosowna uchwała Rady Miejskiej w Serocku

(!!l·tala

Uwaga częścłowo uW2g1lędniona - dopuszcza nośt poslulowanycll zmian
będiZle przedmiotem prac naa wyodrętmiooym etapem prac planistyczn ych,
kl6rvch z-akres okmli stosowna udhwala Radv Miers~lerw Seroclru

-
12,

I-
13.

15. Zarząd Rady Osiedla
.Zegrze

I-

16.

zabudowy rnnieJszeg:o

Uwaga uwzględnj(l:na
Projekt planu uslala wartość
0,01

17. Mieszkancy Zegrz:a

intensywności zabudowy na oooCJlym
po:ziomle, ale dla MWU8 i g w Zegrw
z uwagi na nasycenie tyOh terenów
zabudową wlełorod:zinną i
szczeg61nych charakter
niezabudo\lfanyah dzialek (dU'Ze
nieJudhomo9ci z dostępem do nnii
brzegoweit

Wstrzymanie prac nad uchwaleniem CaIy obszar
planu do czasu rozslrzygnięda planu
sprawy przcezsąd

Ogra!li~eniewysOkości zabudowy do Tereny
wysQkosc.i 12m fUl1kcjollafne

MWU8i MWU9
Strefę kooserwa!torsKiej och rony Teren
aroheologlczne[ wyznaczy t liniami funkcjonalny
rozgraniczającymi jako tereny ZPU l. MWU8
wykluczeniem handlu i malej
gastronQmii

Zmiana mlnimarneJ int:ensY\\II1ości
zabudowy w rozdliafe 12 §37 pkt 4 lit
blnaO,05

Uwaga częśoiowo IiIWZQ ,dniona - niewielka szerokość drogi publicznej
oznaczonej symborem ,KDD33 uniemoźljwia realizację chodnika w jej pasie,
droga urządzona w stalldardZiie ciągu pieszo-jezdnego z elernentami
uspollajającymi ruch. Droga KDD23 lIoka!izowana poza m, Zep, w obszarze
terenów użvlk;owanvch rolniczo,



KDL8

-
18. I Zmiana \WlrloŚOJ mmimar.nej i §40 pkt 4 lit a)

maksymaillej intensywnośoi b,).
zabudO'llłY w §40 pkt 4 lit a) b) bez
pełnej dor<:l1mentao_ji ij. operatu
szacunkowego ~ekspertyzy prawnej

Uwagi,ll ~ięuwzględlńiolła - proponowany wspó!czynntk wynika z anal1z
urbanistywych obszaru wykonanych na etapie opracowania projektu planu.

r----
19, OłN1izt;lflie wysokości zabudowy do

wysokości 12m w §iW pkt 41it e).
Tereny
funkcjonalne
MWU8iMWU9

Uwaga cz.ęściowo uwzględniona - do;puszc-:zalno~ postulowanych z-mian
Plan usIała wysokoŚć zabud'O\IIIy

będ~e przedmiotem prac nad wyodręb:ntonym etapem prac płanistyczniycł1J

18 m
któm:h zakres określi stosowna uchwala Rady Miejskiej w Serod:iur-

W. Powołanie biegłego który oceni wpływ Teren Zegrza Uw.aga IC!ęśctowo uwzględniona - dopuszczalność pO$wlowanyoh zmlan
będfzie pl'Z€dmiotem prac nad wyodrębnianym etapem pr·ac pf<ani:styc:mychJ

~t6J"11dhzakres otrJreśl'istosowna. uc1nvala Rady MiejSldej w 5efocku

zabudowy na ceny nierucł1omości 'N

Ze!:lrZllr----
21. Zfec:enfe ekspertyzy prawnej w Cały obszar

zakl"861e potencjalnych roszczeń objęly pJanem
poszkodowanyd1 iNlaśoioiełi

l!Iwa;ga CięŚciowo uW1g:lędnion~ - clopu:sz.czalność posllllowanych zmian
będzie przedmiotem prac nad WjI.odrębn lonym etapem prac pranis.tyczflych,
klóry<:h zasres określi stosowna uchwala Rady Mlejsldej w Serocku

2:2, S.O. Wprowadzić da. części gral'iCZl'lej KO.D2B iKDD29
planowaną do reajizacJi drogę łączącą
I<OD26 z KDD29 na wysokosd
s.1rz.etnrcygarnizonowej i ut JlIIZistek
w Zegrz u

Uwaga nieuW1ględniona - wpro~nie zmiany jest n!ezgoclne z IJchwałą
intencyjną Rady Miejskiej w Serooku nr 504fXl Vff2018 z dnia 25.06.2018 r.
ReaJi!ZaCjainwestyqi nastąpi w oparciu o decyzję IN sprawie realizacJi celu
puhl[C2nego,

-

23, Zmiana wartości infensywnoŚci teren MWU6
zabudowy Vł §40 pkt 4 lit a) iN sposób
uniemożlwłiający kolejną zabudowę
mieszkaniowa,

Uwap częśc!owo g,względnlona - dopuszcz.aJ'noSć postulowanych zmian
będzie przedmiotem ,prac nad wyocIrębnfol1ym etapem prac planisłyC2lly,ch,
którydl zakres okreśn stosowna uohwala Rady Mlers~ejw Serocku

I---
24, \11 MO pkt 4 brak określen~a teren MWU4 teren MWU4 nfe obowJązuje Uwaga li euwzględ'.Il iona - brak ustaleń w uchwale d a terenu MWU4, teren

zgodnie z rOiZstrzygnięciem fi.JIlJkcjonalny z:ostal wyeliminowany z obrotu pr8WrJego poprzez ro:zslrzygnięcie
nadzorczym WOiEWKldy Msz. nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia :t07 _2013 r.,

maksymalneJ
zabudowy

[ru!snsywllości



25.

f---

26.

'Zl.

-
28.

29, PORTrCOMARJNA
Sp. zo,o,

30.

Uwaga uwzględnioli1a

Proje.kt planu nfe ustala Uwaga lIIieuwzględn ODa - Teren urn został częściowo wyeliminowany z
maksymalnej intensywności udhwały poprzez rozsll'zygnięcie naczorcze WOjewndy Mazowieckiego z dnia
zabudowy oraz mlnlmalnej 2,07_2013 r. oraz poprzez podjęcie uchwaly nr MS8IXL1I112018 l dnia
powierzcl1nr brorogicznie czynnej 23.04.2018· r. został mlren10ny na teren zabudowy wleloradl1nneJ MW1. Obeonie
dla terenu urn teren nje funkcionuie,

maksymaillej
zabudowy

intensywnotcl
oraz ITUnimalnej

powiem;ilnj biologiCZ!flie czynnej dla
terenu UT9.

w §48 pkt 2 dopfsai: mo~~wośó teren UT1O
lokalizacji na UH O ui4l_tlzeń
infrastruktury ted1nic2!n.ej ij,

przepompowni aut fSltnieJaceil

Projekt plallu ustilla zasady Uwaga nle:IIW!9lędniona - :zakres Mda"y planu został zawarty w uchYiale
modernizacji j budowy intencyjnej, ~tóra nie przewJdu1e wprowadzarl'ia zmian. Lokalizacja sieci
infraslruklu ry tecł1ni:cznej w uzbroje.nia terenu na lerei"iaOh inwestycyjnych dopuszczają zaprlsy §27 ust 2
rozdziale 8 uchwaiv.

Srak zgodnośoi z zaplsami cały obszar
istn iejąc)IfT'Iiw §37 pkt 2'2 lit a)-h) ppl( objęty planem
b).

Wniesienie do projektu uchwały oraz Dz nr 111/328
nanie~ellie w CIęŚcf grafiCZl'lej
oo:felek przejętycłl puez gminę od
Skarbu Państwa (działkr przy domu
parafialnym) z przeznaczenrem na
plac zabaw iparkfng.

Uwa!\B nieuWlględnio.lla - wprowad2:enfe zmiany jest niezgodne z uchwalą
intencyjną Rady Miejskiej w Serocku nr 504lXLV1/20 18 z, ania 25-06.2018 r.

Działka nie objęta u,stalenlami Realizaqa [Ilwestyqji nastąpi VI ope.rciu o decyzję w spIaWlie realizacji oeru
mpzp pUbUClllegO_

w §40 pld 4 liŁ a} korekta wskaZrii~a MINUS
maksymarnej intensywności
zabudowj'_ do_lIQ_ziomu3.0

Projekt zmiany planu ustala
maksymalną intensywnoŚć na
poziomie 2,0

Uwaga częściowo uwzględniona - dopuszczalrmoo postulow!lrlYoh zmian
będzie przedml0.tem prac nad wyodrębnionym etapem prac pranistycznyoh,
którychzakres o~ślj stosownaucł1wala Rad~ Miejskiej \II Serockll

w §40 pkt 4 lit ci} pomększenłi;l M~\I'U8
maksymalnej liczby kondygnacji na 6

Projekt zm,iany p.lsllu us~ala
maltsymalną liczbę kondyglliaaji
na4.

Uwaga częściowo wng!ędn ona - d'opuiSzc:zalność posrulowanych :unian
będzie p.rz:edmro!em prac nad wyodrębnionym etapem prac planistycznych.
których zakres olo'9ŚDstosowna uchwala Rad~ Mi~ej w Serock\J
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