
UCHWAŁA NR 609/LVII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)  art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz w związku z Uchwałą Nr 447/XL/2021 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej 
w Serocku Nr 392/XLVI/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz jego zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej 
w Serocku Nr 181/XIX/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku oraz zmianą uchwaloną  uchwałą Rady Miejskiej 
w Serocku Nr 276/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku oraz zmianą uchwaloną Uchwałą Rady Miejskiej 
w Serocku Nr 467/XLIII/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku oraz zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej 
w Serocku Nr 386/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3, zwany dalej 
„planem”, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 111/7, 151/1, 151/2 w obrębie Jadwisin, gmina Serock. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczone zostały na rysunku planu. 

§ 2. Uchwała składa się z następujących, integralnych części: 

1) tekstu planu, stanowiącego treść uchwały; 

2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1; 

3) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2; 

4) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, stanowiącego załącznik nr 3; 

5) zbioru danych przestrzennych, stanowiącego załącznik nr 4. 

§ 3. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o: 

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu do 6º; 

2) dachu krzywiznowym - należy przez to rozumieć dach, którego kształt oparty jest o wycinki łuku; 

3) granicy obszaru objętego planem – należy przez to rozumieć oznaczenie granicy obszaru objętego planem; 

4) miejscach parkingowych – należy przez to rozumieć miejsca postojowe, o których mowa w przepisach 
odrębnych; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą 
obszar, w granicach którego należy lokalizować nowo realizowane budynki, biorąc pod uwagę ich zewnętrzny 
obrys, do którego nie wlicza się schodów, pochylni, ganków, balkonów, tarasów oraz wykuszy, itp.; 

6) obsłudze komunikacyjnej - należy przez to rozumieć zapewnienie dostępu do drogi publicznej 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami; 

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które zostało ustalone jako jedyne lub 
przeważające na działce i zajmuje nie mniej niż 60% powierzchni działki bądź powierzchni użytkowej 
budynków zlokalizowanych na działce; 
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9) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, inne niż podstawowe, dopuszczone 
na warunkach określonych w planie, które zajmuje nie więcej niż 40% powierzchni działki bądź powierzchni 
użytkowej budynków zlokalizowanych na działce; 

10) terenie – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony 
liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

11) udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć stosunek terenu biologicznie czynnego, 
o którym mowa w przepisach odrębnych, do powierzchni działki; 

12) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, których uciążliwość nie może powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł 
prawny, i które nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w rozumieniu przepisów 
odrębnych; 

13) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy  w stosunku 
do powierzchni działki. 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych planem: 

1) tereny zabudowy usług nauki i zamieszkania zbiorowego, oznaczone na rysunku planu symbolem UN/U; 

2) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US; 

3) tereny dróg publicznych klasy L, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL. 

§ 5. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ponieważ takie przestrzenie 
nie zostały wskazane w studium; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń: 

1) granicy obszaru objętego planem; 

2) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

4) wymiarowania; 

5) przeznaczenia terenów, oznaczonych odpowiednio symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród 
innych terenów. 

§ 7. Rysunek planu zawiera oznaczenie informacyjne, nie będące ustaleniem planu: orientacyjny przebieg 
ścieżki pieszo-rowerowej. 

§ 8. Wyznacza się jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych: 

1) teren usług sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem US1; 

2) teren dróg publicznych klasy L. 

Rozdział 2. 
Kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego 

§ 9. W zakresie kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
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1) dla blaszanych obiektów garażowych i gospodarczych, dopuszczenie stosowania koloru metalu ocynkowanego 
na maksymalnie 20 % powierzchni elewacji; 

2) zakaz stosowania oblicówki z tworzyw sztucznych; 

3) zakaz sytuowania usług handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, baz i składów, stacji LPG, 
złomowisk, schronisk i hoteli dla zwierząt. 

§ 10. Dopuszcza się działki budowlane o powierzchni mniejszej niż jest to określone w przepisach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów zawartych w Rozdziale 7 wyodrębnione pod obiekty infrastruktury 
technicznej oraz powstałych w oparciu o ustalony w planie przebieg linii rozgraniczającej. 

§ 11. Dopuszcza się działki budowlane o powierzchni mniejszej niż jest to określone w przepisach 
szczegółowych zawartych w Rozdziale 7, jeżeli działka powstała przed wejściem w życie niniejszego planu. 

Rozdział 3. 
Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 

§ 12. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służącej realizacji celów 
publicznych i dróg; 

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
zbiorników na ścieki; 

3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń mogących powodować przekroczenie dopuszczalnych wielkości 
oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące emisji hałasu, 
wibracji, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych 
i podziemnych; 

4) zakaz lokalizacji usług związanych z gospodarowaniem odpadami; 

5) ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 215, w obrębie, którego usytuowany jest obszar objęty 
planem, poprzez zakaz lokalizowania inwestycji zagrażających zasobom i jakości wód podziemnych; 

6) zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. 

§ 13. Obszar objęty planem położony jest w granicach strefy zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Mają tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

§ 14. W rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu tereny 
oznaczone symbolem: 

1) UN/U wskazuje się jako tereny mieszkaniowo-usługowe; 

3) US wskazuje się jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Rozdział 4. 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  

§ 15. 1. W obrębie planu nie wyznacza się, granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 
i podziałów nieruchomości. 

2. Ustala się, następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, 
wszczętych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami: 

1) minimalną powierzchnię działki: 

a)   dla terenu UN/U1 - 2000  m2, 

b)   dla terenu US1 - 1000  m2; 

2) minimalną szerokość frontu działki dla terenów UN/U1 i US1 na 20,0 m; 

3) kąt położenia działki względem pasa drogowego od 75º do 90º; 
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4) usytuowanie wydzielanych działek krótszym bokiem do działki drogowej, z której działka jest obsługiwana, za 
wyjątkiem działek narożnych oraz sytuacji, w których takie usytuowanie uniemożliwiłoby wydzielenie działki. 

Rozdział 5. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 16. 1. Ustala się dopuszczenie utrzymania, modernizacji, rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci 
i obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się obsługę istniejącego i nowego zainwestowania z sieci infrastruktury technicznej, poprzez 
istniejące i projektowane przewody magistralne i sieć rozdzielczą, oraz poprzez urządzenia lokalne. 

§ 17. Dla infrastruktury technicznej ustala się: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, 

b) minimalną średnicę przewodów rozdzielczych sieci wodociągowej na DN 80 mm, 

c) zaopatrzenie z ujęcia Borowa Góra i Stasi Las, 

d) przy budowie sieci wodociągowej uwzględnienie wymogów przeciwpożarowych, w tym w szczególności 
w zakresie lokalizacji hydrantów zewnętrznych; 

2) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych: 

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, 

b) minimalną średnicę sieci kanalizacji sanitarnej na DN 150, dla sieci grawitacyjnej, 

c) odprowadzanie do oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Dębe; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej bądź odprowadzanie powierzchniowe z dopuszczeniem 
budowy szczelnych zbiorników do gromadzenia wód deszczowych lub budowę wybranych, w zależności od 
warunków miejscowych, urządzeń retencyjno – infiltrujących odprowadzających wody do ziemi, takich jak: 
skrzynki i komory rozsączające, studnie chłonne, rigole, rowy, niecki lub zbiorniki, z zastrzeżeniem 
przepisów odrębnych, 

b)  minimalną średnicę sieci kanalizacji deszczowej na DN 150, dla sieci grawitacyjnej, 

c)  w przypadku braku możliwości zagospodarowania wód w sposób określony w lit. a, dopuszcza się ich 
odprowadzenie do wód Jeziora Zegrzyńskiego, z zastrzeżeniem uwarunkowań wynikających z przepisów 
odrębnych; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nn, 
z dopuszczeniem rozbudowy o nowe stacje transformatorowe SN/nn, 

b) dla nowych, wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn budowę na wydzielonych działkach z dostępem 
do drogi publicznej, o minimalnej powierzchni 20 m2, 

c) dopuszczenie budowy wnętrzowych stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią 
działką budowlaną jeżeli zwrócone są w jej kierunku ścianą bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych, 

d) dopuszczenie zaopatrzenia w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem energii 
wiatrowej, o mocy nieprzekraczającej 200 kW; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz zaopatrzenie z sieci gazowej bądź ze źródeł indywidualnych; 

6) w zakresie dostarczania ciepła, dopuszczenie zaopatrzenie z sieci gazowej bądź z indywidualnych lub 
lokalnych źródeł, z dopuszczeniem pozyskiwania energii cieplnej z instalacji odnawialnych źródeł energii, 
o mocy nieprzekraczającej 200 kW, za wyjątkiem energii wiatrowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) w zakresie gospodarki odpadami gospodarowanie zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami; 
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8) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dopuszczenie utrzymania, przebudowy 
i rozbudowy oraz sytuowania stacji bazowych telefonii komórkowej i innych inwestycji z zakresu 
telekomunikacji, z zachowaniem przepisów odrębnych. 

Rozdział 6. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 18. Jako podstawowy układ komunikacji drogowej ustala się tereny dróg publicznych oznaczone symbolem 
KDL – drogi publiczne klasy L. 

§ 19. Ustala się powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym,  drogą krajową nr 61, 
poprzez ul. Groszkowskiego, usytuowaną poza obszarem objętym planem. 

§ 20. 1. Ustala się budowę minimum 1 miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 60 m2 powierzchni 
użytkowej usług, jednak nie mniej niż 10 miejsc. 

2. W zakresie miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ustala się realizację zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 7. 
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania 

§ 21. Budowę: 

-   sieci infrastruktury technicznej i obiektów infrastruktury technicznej zajmujących powierzchnię  do 40 m2 
gruntu, 

-  obiektów niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

-  dojść i dojazdów do budynków i działek budowlanych, 

-  ścieżek rowerowych, 

-  instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, o parametrach określonych w § 
16 planu, 

-  oświetlenia, traktuje się jako zagospodarowanie  terenu uzupełniające i towarzyszące zagospodarowaniu 
terenu wynikającemu z jego przeznaczenia i dopuszcza się ją na wszystkich terenach, jeśli nie stoi to 
w sprzeczności z ustaleniami planu oraz jeżeli przepisy odrębne nie wykluczają możliwości realizacji tego typu 
inwestycji. 

§ 22. 1. Ustala się dopuszczenie utrzymania i przebudowy istniejącej zabudowy z zachowaniem istniejących 
parametrów, gabarytów i wymiarów. 

2. Ustala się dopuszczenie rozbudowy oraz przebudowy wynikającej z działań związanych z poprawieniem 
efektywności energetycznej budynków, istniejących budynków z zachowaniem istniejącej funkcji,  liczby 
kondygnacji, wysokości, geometrii dachu, nachylenia połaci, w granicach nieprzekraczalnej linii zabudowy 
z uwzględnieniem pozostałych ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu określonych w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

§ 23. 1. Dla terenu UN/U1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usług nauki i zamieszkania zbiorowego; 

2) przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usług nieuciążliwych; 

3) dopuszczenie sytuowania usług nieuciążliwych z zakresu gastronomi, kultury, zdrowia, administracji, turystyki, 
sportu i rekreacji; 

4) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 25 m2 
i wysokości do 4,0 m; 

5) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) budynki do 4 kondygnacji nadziemnych, 

b) wysokość zabudowy do 15,0 m, 

c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci głównych od 20º do 45º bądź krzywiznowe; 
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6) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,6, 

b) maksymalną intensywność zabudowy na 1,2, 

c) minimalną intensywność zabudowy na 0,1, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30%, 

e) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - 2000 m2, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dopuszczenie lokalizowania obiektów sportowych w tym związanych ze sportem i rekreacją wodną, przystani, 
kąpielisk, obiektów związanych z transportem wodnym, urządzeń wodnych oraz obiektów związanych 
z gospodarowaniem wodami; 

8) obsługę komunikacyjną poszczególnych działek poprzez drogę publiczną klasy L; 

9) zastosowanie w szczególności ustaleń, o których mowa w § 12 uchwały. 

§ 24. Dla terenu US1 ustala się: 

1) przeznaczenie – teren usług sportu i rekreacji; 

2) zakaz sytuowania obiektów budowlanych, w odległości mniejszej niż 20 m od linii brzegowej rzeki Narew, 
z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt. 5 oraz wybranych inwestycji celu publicznego; 

3) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 25 m2 
i wysokości do 4,0 m, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w pkt. 2; 

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 60%, 

b) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2, 

c) zakaz sytuowania miejsc parkingowych; 

5) dopuszczenie sytuowania: 

a)  urządzeń wodnych, w tym stałych urządzeń służących do połowu ryb, murów oporowych, nabrzeży, mól, 
pomostów, przystani, stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych, itp., 

b)  obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej; 

c)  publicznych obiektów sportowych tj. boisk  sportowych, obiektów małej architektury, siłowni plenerowych 
i tym podobnych umożliwiających aktywny wypoczynek w rejonie nadbrzeża; 

6) orientacyjny przebieg ścieżki pieszo-rowerowej; 

7) obsługę komunikacyjną poszczególnych działek poprzez drogę publiczną klasy L za pośrednictwem teren 
UN/U1; 

8) zastosowanie w szczególności ustaleń, o których mowa w § 12 uchwały. 

§ 24. Dla terenów KDL1 ustala się: 

1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy L; 

2) szerokość fragmentu drogi objętego planem w liniach rozgraniczających zmienna od 1,2 m do 4,3 m. 

Rozdział 8. 
Przepisy końcowe 

§ 25. Ustala się stawkę procentową, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia 
planu miejscowego dla: 

1) terenów oznaczonych symbolem UN/U, US, w wysokości 10 %; 

2) terenów oznaczonych symbolem KDL, w wysokości 1 %. 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 609/LVII/2022 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 28 września 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO WYŁOŻONEGO DO 
PUBLICZNEGO WGLĄDU 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r.,  poz. 503) Rada Miejska w Serocku, rozstrzyga co następuje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3, wyłożonego do 
publicznego wglądu w dniach od 10.08.2022 r. do 1.09.202 r.  z możliwością składania uwag do 16.09.2022 r.,   
nie  wniesiono uwag.  
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 609/LVII/2022 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 28 września 2022 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Serocku 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Serock – sekcja F3 

   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), Rada Miejska w Serocku określa następujący sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 559ze zm.) należą do zadań własnych gminy i służą zaspakajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na podstawie planu – dopuszcza 
się utrzymanie, modernizację, rozbudowę oraz przebudowę istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej 
oraz realizacja, 

2. Sposób realizacji inwestycji: 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie zgodnie z założeniami 
określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock, 
uchwalonego uchwałą Nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r., zmienionego 
uchwałą Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012 r. i jego zmianami uchwalonymi 
uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 276/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku, nr 467/XLIII/2018 z dnia 
23 kwietnia 2018 roku, nr 386/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 oraz innych dokumentach, programach, 
planach inwestycyjnych i strategiach. 

Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym 
zakresie, m.in. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 
zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1693 z późn. zm.) ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634z późn. zm.). 

3. Zasady finansowania: 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych z zaopatrzeniem terenu objętego 
planem w energię elektryczną, gazową będzie realizowane ze środków finansowych przedsiębiorstw 
posiadających wymaganą koncesję, z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi 
podmiotami. 

Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), ze środków własnych gminy, z dopuszczeniem porozumień finansowych 
zawartych z innymi podmiotami. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 609/LVII/2022 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 28 września 2022 r. 

Zalacznik4.xml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 

Id: C8E3675D-D54A-4BF9-99B4-648175BDE3AA. Podpisany Strona 1


    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.5804/140804-MPZP/P1/20220928T000000   PL.ZIPPZP.5804/140804-MPZP P1 20220928T000000 2022-09-28T00:00:00 Uchwała Nr 609/LVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Serock – sekcja F3 mpzp sekcja - F3      2022-01-27 Mpzp gminy Serock - sekcja F3 został sporządzony z wykorzystaniem urzędowej kopii mapy zasadniczej wydanej przez PODGiK w Legionowie       512408.18543239497 637568.6970226653 512404.6331333034 637567.5259951281 512382.4823754458 637568.4929442378 512379.72582845856 637568.6096722666 512376.44767569285 637568.6610440442 512331.3265684573 637553.3793612666 512322.7222023094 637550.3193383006 512320.9006004315 637551.3299704872 512321.6569702001 637553.3587112882 512346.14227680676 637561.8958510756 512369.26735904533 637570.4208538592 512370.58497830946 637579.3132020195 512361.61998998094 637629.0078731561 512334.0092762308 637622.777557719 512299.0723721804 637614.5015156296 512308.7962782299 637590.983037793 512319.91457252204 637563.6761797183 512318.8720604833 637562.5053555756 512316.92792756855 637562.7094867496 512292.725694946 637618.1879263077 512332.79599032644 637627.3209199994 512338.53152030706 637657.3380844846 512332.6023197537 637685.3503613833 512305.86107789446 637743.009414126 512333.92758212704 637739.3979827287 512346.0629615858 637737.8401662565 512357.7458374407 637736.5565771838 512396.7923285421 637732.2577092391 512426.44595710095 637728.9943191988 512411.5512076048 637598.4477008533 512410.7439578464 637587.6837340639 512407.9352702657 637587.3620094183 512407.4520493634 637582.5760257259 512408.9111971678 637581.1155326837 512408.18543239497 637568.6970226653     https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.5804/140804-MPZP/DOC1   PL.ZIPPZP.5804/140804-MPZP DOC1 Uchwała Nr 609/LVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Serock – sekcja F3 Rada Miejska w Serocku    2022-09-28  utworzenie     https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.5804/140804-MPZP/Rys1/20220928T000000   PL.ZIPPZP.5804/140804-MPZP Rys1 20220928T000000 2022-09-28T00:00:00 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F3 https://www.bip.serock.pl/4660,gmina-serock-sekcja-f3-obejmujacy-dzialki-o-numerach-ewidencyjnych-111-7-151-1-151-2-obreb-jadwisin http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2178 1000 Załącznik nr 1 do uchwały  
	 
		 
		 
		 
			 
				 
			
			 
			 
pBWrTnWlTWTp7+Iuikb1DVX3dlbkEPCnL37b6lg9h0DyQT8DxIpnvQWdGEKQ4fbc
tHpHQBBrYKCCEGsLf0uUpQ==
			
		
		 
			 
			 
04yITqhtJENDKtH5FKXwalwt6wSdhJD2+0bl1eFMlL2GjLX7VVw86QCcdkusANCy
cs5R0cX0l+YHltFmxmo0RQ==
				
		
	
	 
rmPAPkzC0DnA2ffTJb7/BEMqe5c7rSfXgW+M9kHaJK8Md/9mFgcB1/UAz5/ejGkd
bRllkyNEfhMiLs1MMj7U6vkgFN+RGKRfabJMuVmZf4i1hmkv/loTK6s5DS9wuzHp
EBbdp+e82tvsbb6DDmWDNZM5YvgaIKeShD6Zje8ivampkZuUrBy8uoDF9GZ9dY0e
2CwCtDKUVO9fEsIrS9+MDaFmKrLbYARukpLmvXBu9LHwUaj19A2sm/a2fhCt/wrv
MkBQKrn+5cbjYixM4ICvVr0rPj1pf+pgGHd5A9mJr5ukVb3rLREb2yytCigYTDiN
vWxvt8iy7RgHxOyzMQNuOA==
	
	 
		 Mariusz Rosiński
		 
			 
				 
r10DQseZq6BCDw3fffe1Wwcn7wThD1UGz688p7QtfskslRoaFQwu6fIe7/WXS3L9
heBwvKocTMYSeoXxVaNDiGZp9fJy7L47DDakmPp6nCqZm4FUIkfY8g/zZ441paD7
d9ae0NWvu8hRuPeklh+OJjbR0UKE23eVPYkpV1hkbUTVsqNn5D0CvhYyV0dkziN5
PYqpXzelxUpDRmYwBbmfDUml1rXDuAmfDna1JTnSA77OZGtI4CiXOVCjnUiRKcy7
4RzgC11ADuJtIHYlBKR3DSESO8b8Rx9EDpLQtcPuLG6rZrzwMiMjmXFNZQ1ldmQ8
kPt/8v2NNbv4jgSMMRfeQQ==
				
				 AQAB
			
		
		 
			 
				 2.5.4.97=VATPL-5250001090, CN=CUZ Sigillum - QCA1, O=Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., C=PL
				 1293610673380162169
			
			 CN=Mariusz Rosiński, 2.5.4.5=PNOPL-71060504357, 2.5.4.42=Mariusz, 2.5.4.4=Rosiński, C=PL
			 
MIIGtTCCBJ2gAwIBAgIIEfPUDbh6enkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYAxCzAJBgNV
BAYTAlBMMTgwNgYDVQQKDC9Qb2xza2EgV3l0d8Ozcm5pYSBQYXBpZXLDs3cgV2Fy
dG/Fm2Npb3d5Y2ggUy5BLjEcMBoGA1UEAwwTQ1VaIFNpZ2lsbHVtIC0gUUNBMTEZ
MBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwMTA5MDAeFw0yMDEwMjUyMzAwMDBaFw0yMjEw
MjUyMzAwMDBaMGsxCzAJBgNVBAYTAlBMMRIwEAYDVQQEDAlSb3NpxYRza2kxEDAO
BgNVBCoMB01hcml1c3oxGjAYBgNVBAUTEVBOT1BMLTcxMDYwNTA0MzU3MRowGAYD
VQQDDBFNYXJpdXN6IFJvc2nFhHNraTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAK9dA0LHmaugQg8N3333tVsHJ+8E4Q9VBs+vPKe0LX7JLJUaGhUMLuny
Hu/1l0ty/YXgcLyqHEzGEnqF8VWjQ4hmafXycuy+Oww2pJj6epwqmZuBVCJH2PIP
82eONaWg+3fWntDVr7vIUbj3pJYfjiY20dFChNt3lT2JKVdYZG1E1bKjZ+Q9Ar4W
MldHZM4jeT2KqV83pcVKQ0ZmMAW5nw1Jpda1w7gJnw52tSU50gO+zmRrSOAolzlQ
o51IkSnMu+Ec4AtdQA7ibSB2JQSkdw0hEjvG/EcfRA6S0LXD7ixuq2a88DIjI5lx
TWUNZXZkPJD7f/L9jTW7+I4EjDEX3kECAwEAAaOCAkUwggJBMIHbBggrBgEFBQcB
AwSBzjCByzAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEUMAgGBgQAjkYBBDB8BgYEAI5G
AQUwcjA2FjBodHRwOi8vd3d3LnNpZ2lsbHVtLnBsL3JlcG96eXRvcml1bS9RQ0Ex
X1BEUy5wZGYTAkVOMDgWMmh0dHA6Ly93d3cuc2lnaWxsdW0ucGwvcmVwb3p5dG9y
aXVtL1FDQTFfUERTUEwucGRmEwJQTDAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMBMG
BgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMHMGCCsGAQUFBwEBBGcwZTA+BggrBgEFBQcwAoYy
aHR0cDovL3JlcG8uc2lnaWxsdW0ucGwvcmVwb3p5dG9yaXVtL3FjYTFfMjAxNy5j
ZXIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHA6Ly9vY3NwLnNpZ2lsbHVtLnBsMB0GA1UdDgQW
BBSymkG58Tju2mkx7k8lNzihmIAv4DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaA
FEL6T4Y2gZ0ooZ4tGrVQu6on8py0MEoGA1UdIARDMEEwPwYKKoRoAYb4PQAAAzAx
MC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnNpZ2lsbHVtLnBsL3JlcG96eXRvcml1
bTBCBgNVHR8EOzA5MDegNaAzhjFodHRwOi8vY3JsLnNpZ2lsbHVtLnBsL3JlcG96
eXRvcml1bS9xY2ExXzIwMTcuY3JsMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDANBgkqhkiG9w0B
AQsFAAOCAgEADcePV/FSx1m3gyhugm8RgqdR1UDNYg4eUUce0ym4+mL9wGOCM+Qz
jS4LuTeFDvr/Evdm4XFpuPPvBqMQqwOKjOUCC23WZOJfVybt3bmWI+uHH7o1KrkO
DFAeWkZejeMfmCaHW6k5nhAPXlzI2GtLTwEdoVF/PyG0VVkXtNmBBxRHXlXZwS89
ySj1F4mno9XqllrjWji58xgNzFkbv8T4bteMfLFYjwngalP+5UHTKgP33Wmheke/
KCmljtkO3vN350uc7k91kP4xXQXTmHYY6r+oKYN/YxMlibWjjl+mOs8ThZ3ytTql
XKvbUAtmmBJz9mRx4WSF8B8hdp5rxJi2wtoapreYIvSKHqP8a05Zcroj8G/LIQPD
ku1LpLXvr8ox3hkI8kDXgUoVhyhtinsgirXorruUkpvG6AzXvzAe05jSyUiWWrn5
hjUkZReWClj/yIrOxaxwZpi8r1b99kHl7gmEBM+87ybEScdpE0mw2FE+pt7iw5Ca
CFlTnz9xnqlD4Q6hMRBMuQ4i81/QJKUAMoSfBGVpVG3nL6S+bVhwPCz/5Xbn/IQo
ZbYr9FaGQZ6dYBwZPmv4cmThtR0RSeJjqWYYAyf+I4ke9B/Ms/0baYVTXwh3MwI4
e2uqkKQu50UkbNTTEPBKLwGs8fDSSOlIfg1QyGlNjHIf+JahIARsgI4=
			
		
	
	 
		 
			 
				 
					 2022-10-04T11:20:43.475Z
					 
						 
							 
								 
								 UeCDJPswFULRChwV/YCjYOypEG8=
							
							 
								 2.5.4.97=VATPL-5250001090, CN=CUZ Sigillum - QCA1, O=Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., C=PL
								 1293610673380162169
							
						
					
					 
						 Polska
					
				
				 
					 
						 
							 http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval
						
						 
					
				
			
			 
				 
			
		
	


Zalacznik4.xml



 
Uzasadnienie 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia, którego 
uprawnia Radę Miejską w Serocku ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawa 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Potrzebą przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Serock – sekcja F3, było min. realizacja zamierzeń inwestycyjnych właściciela działki, jak również 
wprowadzenie przebiegu projektowanej ścieżki oraz terenu rekreacyjnego. Powyższe przyczyni się do 
zwiększenia potencjału inwestycyjnego przedmiotowej nieruchomości, związanego bezpośrednio z akwenem 
Jeziora Zegrzyńskiego. 

Sporządzenie planu dla w/w obszaru umożliwi uporządkowanie zasad zagospodarowania oraz ustalenia 
niezbędnych wskaźników zagospodarowania i zabudowy dla przedmiotowego terenu. Przewidywana do 
wprowadzenia funkcja zabudowy ujednolici strukturę funkcjonalno-przestrzenną gruntów, występującą 
w południowej części obrębu Jadwisin i pozytywnie wpłynie na plany inwestycyjne właściciela nieruchomości. 

Plan jest zgodny z przesądzeniami aktualnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. W granicach planu studium wyznacza strefę miejską, 
o znacznej intensywności zabudowy, studium  przewiduje wiodącą funkcje terenów - strefa B - strefa 
mieszkaniowo-usługowa. 

 Obszar planu położony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W granicach 
opracowania dokumentu brak jest obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego. 

O fakcie przystąpienia do opracowania planu miejscowego społeczność lokalna została 

powiadomiona stosownymi ogłoszeniami i obwieszczeniami, zaś organy właściwe do opiniowania 
i uzgadniania planów stosownymi zawiadomieniami. 

Wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonuje się prognozę jego 
oddziaływania na środowisko. Jest to opracowanie sporządzane na podstawie ustaw: przywoływanej na wstępie 
– o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 
3 października 2008 roku. Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko uzgodniły 
obydwa powołane do tego organy, czyli: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie. W odpowiedzi na obwieszczenia, ogłoszenia 
i zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania planu, zostały przez organy i instytucje złożone wnioski. 
W oznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wpłynęły dodatkowe wnioski od osób fizycznych ani organizacji. 

W toku trwania procedury planistycznej, Burmistrz Miasta i Gminy Serock  rozpatrując wszystkie wnioski – 
sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz prognozą 
skutków finansowych jego uchwalenia. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektonicznej wyraziła pozytywną 
opinię, w tym okresie projekty obydwu dokumentów zostały przedstawione organom i instytucjom właściwym 
do uzgodnień oraz wyrażania opinii. 

Projekt planu wraz z prognozą środowiskową został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 
10 sierpnia 2022 roku do 1 września 2022 roku, w dniu 23 sierpnia 2022 roku przeprowadzona została dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w nich rozwiązaniami. Projekt planu i prognozy oddziaływania na środowisko był 
udostępniany drogą elektroniczną. Do projektów obu dokumentów, zgodnie z przepisami można było składać 
uwagi (w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej via e-mail), do projektu planu do dnia 
16.09.2022 r. W toku procedury wyłożenia do publicznego wglądu, do projektu planu miejscowego uwagi 
nie wpłynęły, a do prognozy oddziaływania na środowisko uwagi nie wpłynęły. 

Uzasadnienie do art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 Wszystkie wymogi wynikające z art. 1 ust. 2-4 zostały uwzględnione w zakresie mającym zastosowanie 
w niniejszym planie biorąc pod uwagę jej zakres i tematykę, co znajduje odzwierciedlenie w sposobie realizacji 
poprzez konkretne ustalenia planu dotyczące sposobu przeznaczenia i zagospodarowania poszczególnych 
terenów, poprzedzone odpowiednimi analizami. 

 Realizacja wymogów wynikających z art. 1 ust. 2  – 4 ustawy. 
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1. Spełnienie wymogów określonych w art. 1 ust. 2 ustawy, polegające na uwzględnieniu: 

1) wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – poprzez regulacje zawarte w Rozdziale 
2 uchwały; 

2) walorów architektonicznych i krajobrazowych – walory architektoniczne określono poprzez regulacje 
zawarte w  Rozdziale 7 uchwały; 

3) wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych – 
poprzez regulacje zawarte w Rozdziale 7 uchwały; 

4) wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – Nie zachodzą 
przesłanki do określenia regulacji; 

5) wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych  
– poprzez regulacje zawarte w § 13 uchwały; 

6) walorów ekonomicznych przestrzeni – w wyniku uchwalenia planu dojdzie do wzrostu wartości 
nieruchomości. Plan ustala stawkę procentową, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
uchwalenia planu miejscowego; 

7) prawa własności – ustalenia planu oraz przeznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi uwzględniają poszanowanie prawa własności; 

8) potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa –  po uwzględnieniu tych wymagań określono, iż 
nie zachodzą przesłanki do regulacji w tym zakresie; 

9) potrzeb interesu publicznego – ustalenia planu nie kolidują z interesem publicznym ani z interesem osób 
trzecich; 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych  – 
poprzez regulacje zawarte w Rozdziale 5 uchwały. W planie nie wprowadzono ograniczeń dotyczących 
inwestycji mających na celu rozwój sieci szerokopasmowej, tak aby inwestycje te mogły być realizowane, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – Udział został zapewniony zgodnie 
z przepisami poprzez ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu, możliwości zapoznania się 
z dokumentacją sprawy, możliwością składania wniosków do planu, ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego 
wglądu, wyłożeniem do publicznego wglądu oraz poprzez możliwość składania uwag do wyłożonego 
dokumentu. Udział społeczeństwa w pracach nad planem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
został zapewniony poprzez możliwość składania wniosków i uwag do planu tą drogą; 

12) zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych – wszystkim procedurom zapewniono 
jawność i przejrzystość poprzez ogłoszenia i obwieszczenia,  także na stronie bip oraz stronie internetowej ww 
Urzędu, oraz poprzez zapewnienie możliwości wszystkim zainteresowanym do zapoznania się z dokumentacją 
planistyczną, w każdym dowolnym momencie; 

13) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – plan w §16 
zawiera ustalenia dotyczące zasad zaopatrzenia w wodę, które przełożą się na zapewnienie odpowiedniej ilości 
i jakości wody. 

 2. Spełnienie wymogów określonych w art. 1 ust. 3 ustawy – organ sporządzający plan miejscowy kierował 
się wymogami zawartymi w art. 1 ust. 3 ustawy, co zostało zrealizowane poprzez nadanie projektowi planu 
takiego a nie innego kształtu. Niniejszy plan miejscowy jest wypadkową decyzji planistycznych 
podejmowanych przy uwzględnieniu interesu publicznego i interesów prywatnych, w tym zgłaszanych 
w postaci wniosków i uwag, a także przy uwzględnieniu analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. 

 3. Spełnienie wymogów określonych w art. 1 ust. 4 ustawy, dotyczących sytuowania nowej zabudowy, 
uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów 
ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez uwzględnienie: 

1) kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego - poprzez optymalne dostosowanie do istniejącego układu 
drogowego, z uwzględnieniem i przypisaniem drodze odpowiedniej klasy technicznej. Ponadto, wprowadzenie 
określonej w planie funkcji, związanej z przeznaczeniem terenu, pozostaje w zgodności z sąsiedztwem 
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istniejącej drogi, tak aby zapewnić optymalne jej wykorzystanie, przy jednoczesnym minimalizowaniu 
uciążliwości powodowanych w szczególności poprzez transport samochodowy; 

2) lokalizowania nowych obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 
w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako 
podstawowego środka transportu – po uwzględnieniu tych wymagań określono, iż nie zachodzą przesłanki do 
regulacji w tym zakresie; 

3) zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – po 
uwzględnieniu tych wymagań określono, iż nie zachodzą przesłanki do regulacji w tym zakresie; 

4) dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
i poszanowania ładu przestrzennego – ponadto przygotowując projekt planu miejscowego kierowano się 
dostępnością i możliwością uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną i drogową. Uwzględniono warunki 
terenowe oraz możliwość uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów predysponowanych pod 
zainwestowanie. 

ad art. 15 ust. 1 pkt 2 

 Plan jest zgodny z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwała, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu,  
Nr 86/X/2019 Rady Miejskiej w Serocku została podjęta dnia 24 czerwca 2019 r. 

ad art. 15 ust. 1 pkt 3 

 Przedmiotowy plan ze względu na jego zakres (skalę), specyfikę i tematykę nie ma większego wpływu na 
finanse publiczne, w tym budżet gminy. Jednocześnie na obecnym etapie nie ma możliwości oszacowania 
w jakim stopniu ustalenia planu zostaną skonsumowane (poprzez zabudowanie terenów o konkretnym 
przeznaczeniu oraz charakter prowadzonej działalności), co ma kluczowe znaczenie dla określenia finansowego 
aspektu uchwalenia planu po stronie dochodów jak i wydatków. 
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