
Protok61 nr 712015 
ze wspblnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2015r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtekposiedzenia o go&. 13.00. 

Posiedzenie wspblne Komisji otworzyl Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej w Serocku Jbzef 
Lutornirski i poinforrnowal, i e  w posiedzeniu Komisji bierze udzial 11 radnych (nieobecni 
radni: Gabriela Ksigyk, Agnieszka Oktaba, Artur Borkowski i Krzysztof Bonkowski; lista 
obecnogci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moze obradowaC. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goScie (lista obecnoSci- zalqcznik nr 2). 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek obrad: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock- obszar By powiat legionowski, woj. mazowieckie. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. 

4. Sprawy rbine. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Zaproponowal zmiane porzqdku obrad polegajqcq na zmianie kolejnoici rozpatrywanych 
punktbw: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaiy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miej scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock- obszar By powiat legionowski, woj. mazowieckie. 

4. Sprawy rbine. 

Zmiana porzqdku obrad zostala przyjeta. 

1. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla gminy Miasto i Gmina Serock 

Zastqpca Burmistrza Jhzef Zajqc 
,,W sierpniu Rada Miejska podjqla uchwalq w sprawie przystqpienia do opracowania 
i wdrajania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. Z dokumentu 
tego powinny wynikaC nastqpujqce elementy: 
- redukcja emisji gazbw cieplarnianych 
- zwiekszenie udzia4u energii pochodzqcej ze irodel odnawialnych 
- redukcja zuiycia energii finalnej, co ma zostaC zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywnoici energetycznej . 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest nam niezbqdny w pozyskiwaniu irodk6w Unii 
Europejskiej. W planie ujqte sq zadania podstawowe, o ktore chcemy w najbliiszym czasie 
aplikowak. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostal w zdecydowanej czqsci (80%) 
dofinansowany ze Srodkow Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie." 

(Nu posiedzenie Komisji przybyla radna Gabriela Ksiqzyk). 

Przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej PrzemysJaw Bajor 
,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbqdnym do ubiegania siq 
o dofinansowania unijne dla gminy Serock. Dla mieszk~c6w ma by6 ciekawym dokurnentem, 
z ktorego moina dowiedziet siq jakie sq problemy, moiliwoici ich rozwiqzah, jakie sq 
mozliwoSci dofinansowania pewnych dzialari. 
Reprezentujq Mazowieckq Agencje Energetycznq, czyli sp6lkq podleglq bezpoirednio 
Marszalkowi Wojewodztwa Mazowieckiego. Tworzqc Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 
musieliimy nauczyc siq jak to robik. Jest to nowoSC w polskiej praktyce, zostalo nam narmcone 
przez Komisje Europejskq, ie kaida gmina musi posiadac Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 
jeili chce pozyskiwak irodki zewnqtrme. Wytyczne do opracowania planu sq zbyt ogblne, 
dlatego tez korzystaliimy z praktyki miqdzynarodowej, spotykaliimy siq z ekspertami z innych 
czqici Europy, spotykam siq z innymi firmami doradczymi. 
Celem ma by6 plan, kt6ry jest zrozumialy dla kaidego czytelnika. Z jednej strony Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej jest wewnqtrznym dokumentem gminy, na podstawie kt6rego 
pozyskuje irodki na swoje potrzeby, ale jednoczeinie ma stanowik dla mieszkaf1c6w inforrnacjq 
co nalezy zrobik, jak nalezy zrobik itd. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i cele, kt6re tam narzuciliimy nie sq wieqce. Deymy do 
pewnego celu, czyli gl6wnie ograniczenia dwutlenku wqgla emitowanego do powietrza, ale jest 
to uzaleinione od Srodkbw i mozliwoSci. W budynkach lliytecznoici publicznej nie ma 
problemu. Najwiqkszym problemem sq budynki prywatne, kt6re w dalszym ciqgu opalane sq 
drewnem i wqglem, co powoduje najwyisq emisjq. Nie mamy wplywu na mieszkahc6w, nie 
moiemy ich przymusit do mian  pieca, poniewai wiqe siq to z ekonomiq. Piece wqglowe sq 
uiywane w wielu domach, gdzie mieszklic6w nie stab na wymianq. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej na pewno nikogo nie zmusza do wymiany palenisk wqglowych. 
Patrzqc na mapq stqienia pyl6w PR 2,5 w Europie, czyli gdzie pali siq wqglem, widaC, i e  
w Polsce ten problem siq pogarsza. Spowodowane jest to energochlonnoSciq gospodarki, 
wiekszym zapotrzebowaniem na prqd, a prqd pochodzi z wqgla. Tylko 10% prqdu w Polsce 
pochodzi z odnawialnych ir6del energii. 
Serock znajduje siq w do56 dobrej sytuacji. Nie posiadacie Paiistwo iadnego przemysh, 
jesteicie trochq owiewani przez wiatry od strony Jeziora Zegrzynskiego. Temperatura musza 
do cyrkulacji, bo powietrza wody jest troche mniejsza a zimq wigksza, dlatego cyrkulacja 
wiatr6w wywiewa te wiatry. 
Celem gl6wnym, ktory zalozyliSmy jest realizacja pakietu klimatyczno- energetycznego do 
roku 2020. Zaloienie jest, i e  40% energii bedzie pochodzilo ze ir6del odnawialnych. Dqymy 
do pewnego modelu i staramy siq go osiqgnqk. 
Okreililiimy r6wniei cele strategicme, ktore sq do realizacji: 

1. Redukcja emisji gaz6w cieplarnianych pochodzqcych ze irddel niskiej emisji w calej 
grninie Serock. 

Zrnniejszenie emisji do powietrza dwutlenku wqgla nie polega na tym, ieby stosowaC 
odnawialnych irodel energii, jak pompy ciepla, kolektory sloneczne. W wielu przypadkach 
w Pahstwa gminie domy nie sq ocieplone. Musimy przekonak mieszklic6w, keby zacqc 
dzialak od podstawowych rzeczy, jak np. wymiana okien a nastqpnie inwestowac 



w odnawialne ir6dla energii. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje r6wniei bazq, 
czyli sprawdzenie ile dom6w w jaki spos6b jest opalanych, jakq posiadajq wart066 
energetycznq. Praktyka miqdzynarodowa r6kni siq trochq od praktyki polskiej. W wielu 
gminach przeprowadzane sq ankietyzacje, czyli ankieterzy pytajq czym mieszkaricy palq 
w piecu, jakie mieszkaricy posiadajq domy. Na pocqtku ankiety mieliimy w gminach okolo 
11 ankiet, mieszkahcy nie chcieli m6wiC o tym czym palq w piecach. Po rozmowach 
z ekspertami miqdzynarodowymi, gl6wnie z Czech, zdecydowaliSmy, ze 
najefektywniejszym sposobem jest jeidzenie po miejscowo6ci i sprawdzanie domow. Nasz 
audytor jeidzil po miejscowoSciach i po wyglqdzie komina sprawdzal czym palq 
mieszkaricy. Jest to najbardziej trafny sposob na diagnozq, bo marny zdiagnozowanq duiq 
liczbq gminy. Zdarza siq czasami, i e  jakiS dom jest pomijany. Obraz jest taki, ze nowe 
domy, ktdre w Paristwa gminie wystqpujq w duiej liczbie, sq dobrze docieplone, posiadajq 
nowoczesne piece gazowe, czasarni pompy ciepla. Problem, ktory uwidoczniliSmy 
w nowych domach, sq to kominki na drewno. Kominki na drewno nie sq tak bardzo 
ekonomiczne, poniewai ma naprawdq duiq emisjq. Jeieli chodzi o domy starsze, czasami 
sq one izolowane, jednak w wielu przypadkach marny tutaj problem. Na pocqtku jest 
potrzebna kompletna termomodernizacja budynku a dopier0 zmiana piecbw. 
Stosowanie energooszczqdnych materialow, monitoring emisji, stosowanie zielonych 
technologii opartych na alternatywnych ir6dlach energii, ograniczenie uci@liwego systemu 
komunikacyjnego, zachqcanie do zr6wnowaionego uiytkowania Brodk6w transportu. Unia 
Europejska narzuca nam, aby czqSciej korzystaC z rower6w. W naszych warunkach 
klimatycznych jest to trochq trudne. 

2. Wdraianie zielonych technologii opartych na alternatywnych i odnawialnych ir6del 
energii dla zwiqkszenia udzialu energii odnawialnej w calkowitym bilansie 
energetycznym gminy Serock. 

Musirny stwierdzid jakie odnawialne irodla energii dla mieszkaric6w i gminy bqdq stosowane. 
Proszq bezkrytycznie korzystaC z odnawialnych ir6deI energii. Trzeba wszystko obliczyC, bo 
nie dla kakdego bqdzie dobry kolektor sloneczny, fotowoltaika. Wszystko trzeba przeliczyC pod 
wzglqdem ekonomicznym. 

3. Zwiqkszenie efektywnodci energetycznej obiekt6w z terenu gminy Serock 
4. Promocja wykorzystania odnawialnych irbdel energii oraz efektywnogci energetycznej 

w budynkach prywatnych i przedsiqbiorstwach; ochrona Srodowiska. 

Program ma charakter dlugookresowy, dlatego juk w szkolach i przedszkolach powinno siq 
prowadzid zajqcia ~Swiadamiajqce co to jest zanieczyszczenie powietrza, jak temu 
przeciwdzidaC, jak oszczqdzaC energiq, jak dzieci przyzwyczajaC do tego, jak majq wietrzyC 
mieszkania, aby budowad tq SwiadomoSC w dlugim okresie czasu. 
MySlq, ze te zmiany w dluiszym okresie czasu bqdq musialy nadejSC, bo po konferencji 
w Paryiu doniesiono, ze zmiany klimatu sq bardzo powakne. 
Technika idzie bardzo do przodu, gmina Serock stanie siq inteligentnq gminq, gdzie na 
budynku urzqdu pozyskiwana jest energia z fotowoltaiki, za pomocq kt6rej bqdzie dzialalo 
06wietlenie na rynku. Mieszkaricy coraz czqSciej bqdq korzystat z energii slonecznej 
i wiatrowej. Tworzenie inteligentnych energetycznie gmin to przyszloSC, nie tak daleka 
przyszloSC." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,W planie skupiliScie siq Paristwo gl6wnie na tym jak zredukowak dwutlenek wqgla gl6wnie 
przez zmniejszenie jego emisji. Drzewa dokonujq redukcji emisji dwutlenku wqgla poprzez 



proces fotosyntezy. Czy realizujqc program, brali Psuistwo pod uwagq, czy sq mozliwoici 
zwiekszenia powierzchni asymilacyjnej, powierzchni roilin zielonych, co spowodowdoby 
zmniejszenie dwutlenku wqgla w naszej gminie? Taka jest rowniez tendencja Swiatowa. 
Obliczono, ze jeSli zwiqkszymy o 20% powierzchniq las6w, bqdzie rnniej emisji dwutlenku 
wqgla do atrnosfery. 
W planie zabraklo zuzycia dwutlenku wqgla w przypadku transportu lotniczego." 

Przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej Przemyslaw Bajor 
,,Sadzenie drzew jest najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie emisji. Nie bqdq dotowane 
w duiym stopniu zadrzewienia. Paristwo macie w gminie Sredniq iloSC lasow, jesteicie w doSC 
dobrym polozeniu. Nie jest inwestycjq, aby tworzyC tereny zielone, nie ma metod sadzenia. 
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej sq elementy, kt6re ukierunkowujq na nasadzenia 
i tworzenie teren6w zielonych, nawet w aglomeracjach. Trzeba iSC w tym kierunku. 
Odnoszqc siq do emisji dwutlenku wqgla przez samoloty, nie mamy jak tego zdiagnozowad. 
Samoloty zuiywajq bardzo duio paliw i generujq niesamowite zanieczyszczenie." 

Wiceprze wodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski 
,,JeSli chodzi o zmianq paliwa do ogrzewania domow z paliwa stalego, czyli wegla kamiennego 
na gaz, jest to jak najbardziej korzystne. Z Panstwa wyliczen wynika, ze mniej wiqcej 
trzykrotnie emisja dwutlenku wqgla przy spalaniu gazu ziemnego jest rnniejsza niz przy 
spalaniu wqgla kamiennego. Jednoczeinie mamy tendencjq miqdzynarodowq do redukcji 
dwutlenku wqgla, natomiast nasze plany rzqdowe idq w zupelnie innym kierunku. Jak Pan widzi 
realizacje tego programu, poniewai? jest on zgodny z planem miqdzynarodowym, ale nie do 
konca z planem rqdowym. 
Wspomnial Pan o zmianie systemu ogrzewania. Por6wnujqc spalanie wqgla kamiennego i gazu, 
moje wyliczenia sq rnniej na korzySC gazu nii Paristwa wyliczenia. Zastosowali4cie Patistwo 
bowiem najnowoczeSniejsze piece kondensacyjne przy spalaniu gazu, natomiast tradycyjne 
piece przy spalaniu wqgla kamiennego, co oczywiicie jest na niekorzySC wqgla. Bardziej 
szedlbym w takim kierunku, aby nie zamieniab wqgla kamiennego na gaz ziernny, natomiast 
przejiC na systemy ogrzewania domow, kt6re w og6le nie powodujq emisji dwutlenku wqgla." 

Przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej Przemysiaw Bajor 
,,Bardzo trudno jest mi odnosiC siq do program6w rzqdowych. Jako osoba, kt6ra oblicza emisje 
dwutlenku wqgla, powiem, ze wegiel to zlo i powinniimy calkowicie z niego zrezygnowad. 
Zgodnie z politykq Paristwa mamy wspieraC gbrnictwo i wqgiel ma byb tani dla mieszkaric6w. 
Jest najtatiszym h6dlem paliwa. Musi siq poprawid sytuacja ekonomiczna mieszkatic6w, zeby 
moina bylo cog zrobiC. Moim zdaniem wqgla powinno nie byC, ale ekonomia wskazuje, ze 
niestety tak szybko go nie zarnienimy. Gaz jest ekologiczny, ale bezpieczenstwo dostaw gazu 
i inne rzeczy powodujq, i e  cena gazu moie sie wahat. Nie jestem te i  zwolennikiem gazu. 
Najlepszq metodq sq pompy ciepla gruntowe. Wadq tego rozwipania jest to, i e  do pompy 
ciepla gruntowej potrzebna jest energia elektryczna a energia elektryczna jest z wqgla. Mokna 
uzupelniC to fotowoltaika, ale jest problem, ze znowu w polskich warunkach atmosferycznych 
jest malo slonca. Musimy skqdi pobraC tq energie. Nie ma zlotego irodka. Poza tym pompy 
ciepla sq drogie i mieszkahc6w nie jest na to stab." 

Radna Jolanta Kaczmarska 
,,Co Pan sqdzi o piecach na ekogroszek?" 



Przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej Przemyslaw Bajor 
,,Ekogroszek jest prawie tak samo szkodliwy jak wqgiel. Piece na ekogroszek sq bardziej 
wydajne." 

Radny Stanisla w Kr~czkowski 
,,Jak Plan Gospodarki Niskoemisyjnej odnosi siq do m i a n  jakie zaszly po wizycie ministra 
Szyszki dotycqcych udzialu powierzchni leSnej? Rozurniem, i e  nie jest to uwzglqdnione 
w planie? Czy te przepisy sq aktualne? 
Wspomnial Pan o tradycyjnym ogrzewaniu. Z tego co wiem wqgiel uiywany do cel6w 
bytowych, czyli ogrzewania jest ularnkiem procenta. MySlq, i e  Plany Gospodarki 
Niskoemisyjnej powinny dotyczyd przede wszystkim wielkich trucicieli przemyslowych 
a nie obywateli. 
Spoleczenstwa zachodnie wycofujq siq z elektrowni wiatrowych, natomiast przekazujq je nam." 

Przedsta wiciel Mazo wieckiej Agencji Energetycznej Przemysla w Bajor 
,,Plany Gospodarki Niskoemisyjnej sq narzucone gminom. Na poczqtku plany powinny 
dotyczyC wielkich trucicieli, elektrowni a dopier0 p6iniej mieszkahc6w. 
JeSli chodzi o energiq wiatrowq, uwajam, ze ma ona sens, tylko musi siq to dziaC w spos6b 
cywilizowany. Powinny by6 z dala od zabudowah. W odpowiednich miejscach, z dala od 
zabudowan ma to sens." 

Radny Sla womir Osiwala 
,,Chcialbym siq odnieSC do kwestii pozyskiwania Srodk6w finansowych. W planie mamy 
zaznaczone, ze na terenie gminy planujemy 3 zadania w zakresie ewentualnych moiliwoSci 
pozyskania Srodk6w unijnych. Sq to zadania dotyczqce: 
- modernizacji przedszkola w Zegrzu, 
-poprawy energetycznej Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kielpinskiej, 
-termomodernizacji Zespolu Szk6l w Zegrzu. 
Rozumiem, ze plan jest potrzebny do ewentualnego ubiegania siq o Srodki zewnqtrzne. Jest to 
potrzebne. Zastanawiam siq dlaczego w tym planie jesteimy osarnotnieni, gdyi nie ma nic 
w nawiqzaniu do naszych sqsiednich gmin. Chodzi szczeg6lnie o Legionowo, gdzie wystqpuje 
doSC znaczne zanieczyszczenie. Wydaje mi siq, i e  wainym problemem dla podkreilenia jest 
fakt, i e  caly program nie powinien by6 kierowany tyko i wylqcznie do takich malych gmin, 
kt6re chcq skorzystaC z dofinansowania w celu realizacji wlasnych zadan inwestycyjnych. 
Najwiqkszy problem, co Pan podkreSlal stanowiq budynki prywatne. Czy sq mozliwoSci, aby 
Srodki unijne zostaly przeznaczone dla indywidualnego mieszkanca, kt6ry chcialby dokonaC 
terrnomodernizacji czy zmiany systemu ogrzewania budynku? Czy plan daje moiliwoSC 
dofinansowania indywidualnych inwestycji?" 

Przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej Przemyslaw Bajor 
,,Plan na razie dostosowuje siq do potrzeb gminnych. Nie jest to katalog zamkniqty, poniewai 
bqdzie moiliwe dodawania projekt6w, kt6re gmina bqdzie realizowad w latach pbiniejszych. 
JeSli chodzi o mieszkanc6w, mamy wskazane roine ir6dla dofinansowania, ale mieszkahcy nie 
mogq korzystak z unijnych doplat. Korzystajq z dofinansowania Narodowego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej, ktore sq w formie kredyt6w." 

Radny Sta womir Osiwala 
,,JeSli jest to problem Swiatowy, jeSli jest to problem pahstwa i chce siq coS w tym kierunku 
zrobiC, po co przeznaczak Srodki unijne na realizacjq inwestycji publicznej, skoro moina byloby 



te Brodki pod pewnym planem, ktory obejmowalby obszar np. wojew6dztwa mazowieckiego, 
gdzie byl-yby zidentyfikowane najwiqksze zagrozenia emisji. Tam powinny by6 alokowane te 
Srodki, lqcznie ze wspomaganiem indywidualnych odbiorcow. JeSli jest og6lny pomysl, 
uwazam, ze te Srodlu nie powinny by6 kierowane tylko do gmin. Dlaczego nie ma mo8liwoSci, 
aby Srodki unijne, kt6re sq na ten cel przeznaczone kierowad do mieszkancow nie na zasadzie 
kredytdw, ale wspomagania ich pieniqdzy, ktore bqdq wydawali na zrnianq systemu 
ogrzewania?" 

Przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej Przemyslaw Bajor 
,,Jest to polityka pahstwa. Kredyty, kt6re sq przyznawane sq z dotacjq w wysokoSci 37%." 

Kierownik Referatu O ~ R ~ L  Anna Kamola 
,,Oprocz modernizacji budynk6w szkolnych planujemy rowniez projekty zwiqzane z wymianq 
oiwietlenia. Dziqki Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej bqdzie mozliwe dofinansowanie 
wymiany ~Swietlenia." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Na stronie 120 jest wykres, kt6ry okreila wysokoSC emisji dwutlenku wqgla w mieScie 
i wynosi on 50 tysiqcy kg rocmie, na stronie 125 wykres nr 12 okreSla wysokoSC emisji 
dwutlenku wqgla dla obszarow wiejskich rowniez wynosi 50 tysiqcy kg rocznie. Czy jest to 
blqd. Liczba ludnoSci, liczba zabudowah jest inna. Poza tym inne tabele wskazujq, ze w mieScie 
emisja wynosi okolo 22 tysiqcy kg rocznie, natomiast na obszarach wiejskich jest to 50 tysiqcy 
kg rocznie emisji dwutlenku wqgla." 

Przedstawiciel Mazo wieckiej Agencji Energetycznej Przemyslaw Bajor 
,,MySlq, ze sq to prawidlowe dane. Naleiy to jednak sprawdziC." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto i Gmina Serock. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym 
(zalqcznik nr 3). 

2. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
pnestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Projekt planu obejmuje obszar miasta Serock od ul. Pultuskiej w kierunku wschodnim do 
Jeziora Zegrzynskiego, od wsi Wierzbica do ul. Radzyminskiej. Rada Miejska w 201 Or. podjqla 
uchwalq i wyrazila zgodq na przystqpienie do sporzzjdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar B. Do tej pory obowiqzuje dla tego 
obszaru plan z 2001r. Teren objqty opracowaniem obejmuje okolo 133 hektarow. Procedura 
sporzqdzania planu zostala przeprowadzona zgodnie z ustawq o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan zostal sporzqdzony w oparciu o obowiqzujqce 
studium uwarunkowsui i kierunkow zagospodarowania przestrzennego grniny z 2009r., 
mienionego w 2012r. W dniach od 23 wrzeinia do 23 paidziernika 201 5r. nasQpilo wylozenie 
planu do publicmego wglqdu, bylo to drugie wylozenie planu. Dyskusja publiczna odbyla siq 



w dniu 13 paidziernika 201 5r. W czasie wyloienia wplynqlo szereg uwag do planu, z czego 17 
zostalo nieuwzglednionych lub czqSciowo uwzglqdnionych przez Pana Burmistrza. 
Plan obejmuje glownie centrum miasta, a wiqc Rynek i w kierunku p6lnocnym tereny wzdhz 
ul. Puhskiej i ul. Retmariskiej w kierunku Wierzbicy. Generalnie sq to obszary 
w przewaiajqcej czeSci w Scislej zabudowie, w centrum poddane opiece konsenvatora 
zabytkbw. Na terenie wystqpuje strefa Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Zgodnie z ustawq pokazaliimy w planie tereny zalewowe- linia wody stuletniej i wody 
piqksetletniej. Poniiej linii wody stuletniej tereny sq wylqczone spod zabudowy, tzn. zgodnie 
z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego na tych terenach mogq by6 uiytki zielone bez prawa 
wznoszenia trwalych obiekt6w budowlanych. JeSli chodzi o wodq piqCsetletniq, ponizej tej linii 
do linii wody stuletniej moie by6 zabudowa. Jest to tylko ostrzeienie, ze ewentualnie 
wystqpienie tych w6d z Jeziora Zegrzynskiego moie nastqpiC. Nie powoduje to zadnych 
ograniczen dla inwestorow." 
Nastqpnie przedstawil spos6b rozpatrzenia uwag zloionych do projektu planu. 

Pani Teresa Szczerba 
,,Zglaszam wniosek formalny o wstrzymanie prac nad planem. Zwiqzane jest to ze zmianq 
ustawy- Prawo wodne. Dnia 3 1 grudnia 201 5r. wchodzi w iycie nowa ustawa- Prawo wodne. 
Ustawa jest jui po drugim czytaniu w komisjach sejmowych. Ustawa nie przewiduje 
obowiqzku naniesienia na planie teren6w zalewowych. Wnoszq o wstrzymanie prac nad planem 
do czasu wejicia w iycie tej ustawy. Dla mieszkahc6w tego terenu jest to bardzo waina sprawa. 
JesteSmy cdy czas zaktamywani, ze jegli sq tereny zalewowe, to nie mamy prawa tam nic robiC 
i dlatego gmina nam zaproponowala na tym obszarze tereny zadrzewione i zakrzewione. Jest 
to inicjatywa gminy, taki obowiqzek z niczego nie wynika. Plan zagrozenia powodziowego 
zezwala nam na wiele rzeczy na tych terenach. 
Zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do planu zagroienia powodziowego- lokalizacyjne i technicme 
aspekty zabudowy na obszarach zagrozenia powodziowego- wytyczne, na tych terenach jest 
bezwzglqdny zakaz lokalizacji nowych przedsiqwziqC mogqcych znacqco oddzialywaC na 
Srodowisko, nowych budynk6w o szczeg6lnym znaczeniu spolecznym- szk61 i internatbw, 
bezwzglqdny zakaz lokalizacji nowych budynkbw mieszkalnych, budynk6w uiytecmoSci 
publicznej dla terenow, gdzie prqdkoSC przeplywu wody jest wiqksza od lmls. Jest moiliwoSC 
lokalizacji nowych budynk6w mieszkalnych i uslugowych na terenach zabudowy miejskiej ." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Znamy treSC projektu ustawy zmieniajqcej prawo wodne. W jednym z artykulow projektu 
ustawy, i e  wprowadzenie do projektu planu przedstawionych na mapach zagroienia 
powodziowego granic obszar6w szczegolnego zagrozenia powodziq jest dla gminy uznaniowe, 
tzn. moie to wprowadziC, ale nie musi. Projekt planu podlega uzgodnieniu przez Dyrektora 
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej. Inwestorzy, ktbrzy majq nieruchomoSci 
zlokalizowane na tym terenie oczekujq wejScia w kycie nowego planu dla tego obszaru. 
Studium, kt6re zostalo opracowane przed podjeciem prac nad planem wprowadza szereg 
udogodnieli, m.in. bardzo istotnym czynnikiem jest zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej. Po analizie projektu ustawy o zmianie ustawy prawo wodne, uznaliSmy, ze nalezy 
uchwaliC plan. Nastepnie w zaleinoSci od tego, jakq decyzje podejmie Sejm, czy uchwali 
ustawq, poniewai procedura jeszcze trwa. Jeieli wstrzymamy prace nad planem, opoiniamy 
termin wejScia w iycie planu o co najrnniej p61 roku. 
Jeieli Rada Miejska podejmie decyzjq o uchwaleniu planu, podlega ona nadzorowi prawnemu 
Wojewody Mazowieckiego, kt6ry ma 30 dni na wydanie opinii. Nastqpnie plan musi zostaC 
opublikowany w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. Plan wchodzi w iycie 
po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym. Jezeli w tym czasie 



obowiqzywalaby jui  zmieniona ustawa- Prawo wodne, Pan Burmistrz przystqpi do zmiany 
planu, jednak wymaga to powt6rzenia pewnych procedur. 
Istotnym elementem w projekcie ustawy jest to, i e  zostalo zniesione ograniczenie, ie Dyrektor 
RZGW na kaidym etapie moze zmieniaC granice teren6w zalewowych." 

Pani Teresa Szczerba 
,,Skqd pomysl wstawienia na tym obszarze terenow zadrzewionych i zakrzewionych? Tym 
sposobem blokujecie nam Pahstwo jakiekolwiek dzialania na tych dzialkach? Czy zdaje Pan 
sobie sprawq z tego, ze zadna firma ubezpieczeniowa nie bqdzie chciala ubezpieczyC tych 
terenow? Kto poniesie konsekwencje tego?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Jakiego rodzaju tereny chcialaby Pani mieC na terenach zalewowych?" 

Pani Teresa Szczerba 
,,Wystarczy wstawiC tereny zalewowe. Serock jest jedynq gminq, kt6ra nie wystqpowala 
w obronie mieszksuicow. Wszystkie gminy podejmowaly rozmowy z RZGW. Nie spotkalam 
natomiast iadnego wystqpienia ze strony gminy Serock w obronie mieszkanc6w i tych teren6w. 
Nie zgadzam siq na to, aby gmina dysponowala mojq dzialkq i przemaczala jq na cele uslugowe, 
to nie jest zadanie gminy." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Nie zgadzam siq z zarzutem, i e  Burmistrz nic nie zrobil w kierunku dbania o Paristwa interesy. 
Byly wielokrotne rozmowy Burmistrza z przedstawicielami RZGW. R6wniez w ramach 
konwentu wojtow, burmistrza i prezydenta Powiatu Legionowskiego byly prowadzone 
rozmowy z Dyrektorem RZGW. Nie moze Pani twierdziC, ze Burrnistrz nic w tej sprawie nie 
zrobil. 
Plan musi okreilaC konkretne przeznaczenie, nie moina wstawiC czystej plamy, poniewai 
oznacza to, ze nie ma iadnego planu. Sq zaznaczone w planie tereny zalewowe, na kt6rych 
naleiy wskazaC konkretnq funkcjq, kt6ra nie koliduje z terenami zalewowymi. Nie mo2emy 
wstawiC teren6w zabudowy. 
Nie mogq zgodziC siq z Paniq, i e  gmina nie ma prawa decydowania o przeznaczeniu terenu. 
Gmina ma wladcze prawo planistyczne. Plan nie przesqdza o prawie wlasnogci, ale tylko ustala 
przeznaczenie." 

Pani Agnieszka Klejner 
,,Nowe prawo wodne daje nam jako wlaScicielom nieruchomoici prawo do tego, aby wystqpik 
do RZGW, co juz uczyniliimy, z wnioskiem o weryfikacjq. WykonaliSmy jui badania 
geodezyjne, z ktorych wynika, i e  nasz teren jest powyiej maksymalnego poziomu piqtrzenia 
wody. Mamy mapy, opiniq geodety, wystqpowaliSmy do RZGW. Nowe prawo wodne 
wprowadzi mozliwoiC wczeiniejszych zmian map zagroienia powodziowego na naszym 
terenie. Jeili Psuistwo uchwalicie plan w tym ksztalcie, my przez jakiS czas nie bqdziemy mogli 
zrobiC nic na naszych dzidkach, lqcznie z tyrn 2e prawo wodne zabrania nasadzenia krzew6w 
itd. Nie wyobraiam sobie, aby w tym momencie nie wstrzymaC prac nad planem, gdy jest okres 
przejiciowy wejicia w iycie nowych przepis6w, kt6re sq bardziej korzystne dla mieszkaric6w 
i dajq mozliwoiC jakiejkolwiek reakcji na to, co zostalo zrobione. Jest to bardzo daleko idqca 
ingerencja w nasze prawo wlasnoSci. Formalnie wnosimy o wstrzymanie prac nad planem 
zagospodarowania przestrzennego." 



Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Zloiony przez Panstwa wniosek nie jest wnioskiem forrnalnym. Wniosek forrnalny mogli 
Paiistwo zglosiC w momencie, kiedy plan zostal wyloiony do publicznego wglqdu i miala 
miejsce dyskusja publicma. Burmistrz zgodnie z ustawq o zagospodarowaniu przestrzennym 
oglosil publicznq dyskusjq i w jej trakcie Panstwo skladacie wniosek. Nastqpnie Rada Miejska 
rozpatruje uwagi, kt6re nie zostaly uwzglqdnione przez Burmistrza. W wykazie 17 uwag 
nieuwzglqdnionych przez Burmistrza nie ma Paristwa wniosku." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Chcialbym poprosiC Pana Sekretarza o ustosunkowanie siq do zapisow $33 ust. 1 i 2. 
Z wypowiedzi Panstwa wynika, ze Panstwo na swoich nieruchomoiciach po uchwaleniu planu 
nie bqdq mogli wykonywad. na swoich dzialkach iadnych czynnoici. Wydaje mi siq, i e  
powinno to dotyczyd. tylko tych czynnoici, kt6re wymagajq uzyskania pozwolenia na budowq. 
W $33 ust. 1 jest zapis- ,,Ustala siq dla wszystkich terenbw, dopuszczenie utrzymania 
i przebudowy istniejqcej zabudowy." Zapis ten daje Panstwu granicach nieruchomoSci 
moiliwoSC dziaiania na dotychczasowych zasadach. JeSli jest to dzialka niezagospodarowana, 
gdzie podjqcie dzialari inwestycyjnych wymaga uzyskania pozwolenia na budowq, 
rzeczywiicie moie to stanowiC problem, poniewai pozwolenie na budowq bqdzie wydane 
zgodnie z nowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zloiyli Paristwo wniosek o wstrzymanie dalszych prac nad planem. Prace te tnvajq jui od 
dawna. SlyszeliSmy, ze inne osoby zamieszkujqce na tym terenie, posiadajqce tam 
nieruchomoSci, czekajq na zmianq planu. JeSli nie byloby takiej potrzeby, dotychczasowy plan 
nadal by obowiqzywal. Jakii czas temu gmina podjqia decyzjq, i e  ze wzglqdu na iloSC 
wniosk6w, jakie wpiywaly do gminy, przystqpila do opracowania nowego planu. W tej chwili 
jesteSmy na etapie przyjmowania planu. Nie wymyilamy sobie pewnych rzeczy. Sq specjaliici 
odpowiedzialni za przygotowanie planu. Przyjmujemy to jako niepodwaialnq wiedzq 
instytucji, z ktdrymi ten plan jest uzgadniany. Jeili przepisy jasno okreilajq, i e  na dzien 
dzisiejszy jest okreilona taka strefa powodziowa, to my nie moiemy wprowadzid. czegoi 
innego. Jeili studium zawiera pewne uwarunkowania, plan nie moie by6 niezgodny ze studium. 
Najbardziej rnnie interesuje sytuacja czy faktycznie jesteicie Paristwo w takiej sytuacji, i e  
wprowadzenie nowego planu doprowadzi do tego, i e  tak jak Pani powiedziala, i e  na swojej 
dzialce nie bqdzie mogla posadziC krzewu itd. 
JeSli na etapie wyloienia i publicznej dyskusji problemy, o kt6rych Panstwo m6wicie bykyby 
dla wiqkszoSci osob tam zamieszkujqcych talc bardzo uci@liwe, to przypuszczam, i e  jui  na 
tym etapie bylyby one rozwiqzane. Natomiast plan nie jest czymS stalym, po pewnym czasie 
moina znowu przystqpik do ewentualnych mian.  Bqdzie siq to wiqzalo z takq samq procedurq 
jak ts), kt6rq byimy musieli przeprowadziC, podejmujqc dzisiaj decyzjq o wstrzymaniu 
uchwalenia planu. Z punktu widzenia osob, ktbre zgadzaja, siq z zalozeniami planu, one wejdq 
w takim trybie, w jakim zostala rozpoczqta procedura. JeSli wejdzie w iycie nowa ustawa, 
Pahstwa wnioski posluia, nam do podjqcia decyzji, ze przystqpujemy ponownie do prac 
zwipanych ze zmiana, planu, nawet tylko w czqici." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Jeieli ustawa wejdzie w iycie, moina przystqpid. do zmiany planu. 
Projekt ustawy prawo wodne zostal skonstruowany w taki sposob, ze odpowiedzialnoSC 
zwiqzana z wprowadzeniem granic terenbw zalewowych zostala przerzucona na gminq. Jest to 
dla gminy uznaniowe. Musicie by6 Paf~stwo tego Swiadomi. " 

(Nu posiedzenie Komisji przyby! radny Krzysztof Bohkowski). 



Radny Slawomir Osiwala 
,,Czy jest mozliwe przesuniqcie terminu rozpatrywania planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego obszar~?'~ 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,W projekcie wnioskodawcy napisali, ze ustawa wchodzi w zycie 3 1 grudnia 201 5r. Jest malo 
prawdopodobne, aby uchwalenie tego dokumentu nasqpilo do konca roku. Od daty podjqcia 
decyzji przez Sejm i wejScia w iycie tej ustawy, potrzebujemy od 4 do 6 miesiqcy, aby 
przedstawid Radzie Miejskiej projekt planu do ponownego zatwierdzenia." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Czy po uchwaleniu planu i po wprowadzeniu nowego prawa wodnego czy moiemy dokonad 
zmiany w uchwalonym planie tylko dla okreSlonego obszaru?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Jezeli w momencie wejScia w zycie ustawy prawo wodne, plan nie zostanie jeszcze 
opublikowany, mozemy wycofak go i uchwalik go w wersji bez teren6w zalewowych. Byloby 
to zwiqme z powt6rzeniem calej proceduy. Natomiast jeieli plan zostanie uchwalony 
i wejdzie w zycie, rowniei mozemy wr6cik do tego tematu. Rada Miejska podejmuje w6wczas 
uchwalq o przystqpieniu do opracowania planu tylko dla okreSlonego fragmentu planu nad 
brzegiem Jeziora Zegrzynskiego, od ul. Retmariskiej i ul. Niskiej w kierunku Jeziora 
Zegrzynskiego." 

Radna Boiena Kalinowska 
,,Ile bylo zlozonych uwag do planu i ile zostalo rozpatrzonych pozytywnie?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,W trakcie wylozenia do planu zostalo zgloszone 23 uwagi, z czego 17 zostalo 
nieuwzglqdnionych przez Burmistrza." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,Jak wyglqdalaby sytuacja, gdybygmy zdecydowali siq na wylqczenie teren6w zalewowych 
z opracowania planu? Jak wyglqdalaby procedura?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Naleialoby przygotowak projekt uchwaly w sprawie wylqczenia teren6w zalewowych 
z opracowania planu i podzielenia planu na etapy. Dla obszaru, kt6ry bylby do zatwierdzenia 
trzeba byloby opracowak nowq uchwalq. Wymaga to czynnoSci redakcyjnych w uchwale 
i zmiany rysunku planu." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,Chcialbym zapytak o tereny MNLJ 10, sq to okolice traktu spacerowego przy 
ul. Radzyminskiej. Rozumiem, i e  zgodnie ze studium tereny te sq przeznaczone pod zabudowq 
mieszkaniowq jednorodzinnq i uslugowg W tej chwili nieopodal tego terenu znajduje siq 
szachownica, czqBC zielona. Z czego wynika to, ze nie jest to wlqczone do czqSci zielonej?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Na terenach MNIU mogq znajdowak siq obiekty rekreacyjne." 



(Przerwa). 

(Po przerwie). 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B : 

1. blqdnie ustalono granice obszaru szczeg6lnego zagroienia powodziq 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef L~itomirski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. blqdnie ustalono granice obszaru szczegolnego zagroienia powodziq 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. zaktualizowaC granice obszm szczeg6lnego zagroienia powodziq 
zmieniC przeznaczenie dzialki na mieszkaniowo- ushgowq 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdze f Lutomirski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. brak zgody na zmianq przeznaczenia dzialek z zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na zabudowq uslugowq oraz tereny zadrzewien i zakrzewien 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. w trakcie wyiozenia studium zglaszane byiy uwagi do tego dokumentu, kt6re uzyskaly 
aprobatq, i e  dotychczasowa funkcja mieszkaniowa zostanie zachowana 



- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. brak zgody na wprowadzenie na obszarze 516 nieruchomoici teren6w zalewowych 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rudy Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burrnistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. w trakcie wyloienia w 2014r. obszar teren6w zalewowych na dzialkach byl o wiele 
mniej szy niz w obecnym projekcie 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. brak zgody na wprowadzenie terenow zadrzewien i zakrzewien w miejscach zagrozenia 
powodziowego, obnizenie wartoici nieruchomoSci 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. na dzialkach wprowadzono obszary zagroienia powodziowego 
brak zgody na wprowadzenie terenow zadrzewien i zakrzewien, 
obnizenie wartoici nieruchomoici 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. wniosek o nie wprowadzenie na dzialkach obszarow zagrozenia powodziowego 
wniosek o zachowanie dzialki nr 75 jako budowlanej, 
obniienie wartoici nieruchomoici 



- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. wydzielenie odrqbnej strefy przylegajqcej bezposrednio do ul. Pultuskiej oraz nadanie 
jej szczegolnych warunkdw w zakresie zabudowy mieszkaniowej i prowadzenia uslug 
(co najmniej w zakresie terenu MNIUS) 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq czqsciowo nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Serock- obszar B: 

1. -zmniejszenie liczby miejsc parkingowych dla dzialalnoici gospodarczej (handlu 
detalicznego i gastronomii) do 1 m. p. na kaide 60m2 i minimum 2 m. p. na dzialkq 

- zmniejszenie liczby miejsc parkingowych dla dzialalnodci gospodarczej innej nii 
w pkt b) do 1 m. o. na kaide 100 m2 na dzialkq 

- umoiliwienie wskazania miejsc parkingowych w innych strefach planu (np. now0 
powstalych wzdlui ulicy Pultuskiej) 

- uwaga zostala czqSciowo nieuwzglqdniona przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jbze f L utomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. urnoiliwienie budowy do 4 kondygnacji nadziemnych i wysokodci do 15 m 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddd pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. zmiana pararnetrdw i wskainikow dla budynkow garazowych i gospodarczych- do 
2 kondygnacji nadziemnych i wysokoici zabudowy do 9,O m 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 



Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq czqSciowo nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Grniny 
Serock wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Serock- obszar B: 

1. zmniejszyk minimalny wskainik powierzchni biologicznie czynnej do 10% 

- uwaga zostala czqSciowo nieuwzglqdniona przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B: 

1. umozliwienie budowania budynkbw w linii, przylegajqcych do siebie Scianami 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 11 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie uwagq nieuwzglqdnionq przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
wniesionq do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- 
obszar B : 

1. ewentualne wprowadzenie obostrzeli w zakresie koloru elewacji 

- uwaga zostala nieuwzglqdniona przy 12 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock- obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly nie zostal zaopiniowany pozytywnie przy 1 glosie za, 1 glosie przeciw i 11 
glosach wstrzymujqcych (zalqcznik nr 4). 

(Nu posiedzenie Komisji przyby? Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski). 

3. 
Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia ,,Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto 
i Gmina Serock na lata 2015-2020" 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Przedstawiamy Pdstwu propozycjq uchwaly w sprawie uchwalenia ,,Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015-2020". Poprzedni plan stracil swojq 
waino.46, poniewai dotyczyl lat 2007-2014. Przed nami jest nowe rozdanie Srodkbw unijnych. 
Plan Rozwoju Lokalnego jest przygotowywany pod nastqpnq aplikacjq na rozwbj gminy. Plan 
Rozwoju Lokalnego zostal wykonany we wlasnym zakresie. MySlq, ze plan jest dobrze 
zinwentaryzowany, wszystkie zawarte w nim informacje powinny by6 aktualne. 



Plan zawiera inwentaryzacjq wszystkich dziaiow jakie obejmuje gmina. Plan zawiera 
podsumowanie poprzedniego rozdania irodkbw unijnych 2007-2014 oraz inwestycje, jakie 
gmina planuje zrealizowaC w poprzednich latach. 
Odbyio siq wiele roinych spotkah z mieszkdcami w ostatnich latach. Na tego rodzaju 
spotkaniach zawsze dyskutuje siq na temat potrzeb, jakie sq w danym terenie." 

Kierownik Referatu GP Cezary Par~chowski 
,,Przedstawil autopoprawki do projektu uchwaly: 

1. Na stronie 20 w wierszach 28-29 jest ,,W 2010 roku Rada Miejska w Serocku podjqla 
17 uchwal w sprawie zmiany dotychczasowo przyjqtych m.p.z.p." powinno by6 
,,W latach 2010-201 1 Rada Miejska w Serocku podjela 16 uchwal w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia m.p.z.p.". 

2. ,,Na stronie 21 w wierszach 14-16 jest 
,,Gmina: 

SEKCJA F1 
(obrqb: Jadwisin)." 

powinno by6 
,,Gmina: 

SEKCJA F1 
(obrqb: Jadwisin- dzialki nr 5 1/12, 5 1/26, 5 1/27). 

Gmina: 
SEKCJAF1 
(obrqb: Jadwisin)." 

3. ,,Na stronie 32 w wierszu 10 jest ,,.. .oraz budowy w postaci kanalizacji 
teleinformatycznej . . . "powinno by6 ,,. . .oraz budowe kanalizacji teleinformatycznej . . . ", 

4. ,,Na stronie 41 w wierszu 1 jest ,,Na terenie gminy Serock szesnaicie obiektbw ..." 
powinno by6 ,,Na terenie gminy Serock czternaicie obiektow.. ." 

5. ,,Na stronie 46 w wierszu 2 jest ,,Obsada zwierzqt gospodarskich jest niska i zblizona 
do Sredniej krajowej:.." powinno by6 ,,Obsada zwierzqt gospodarskich jest niska, 
ponizej iredniej krajowej . . ." 

6. ,,Na stronie 46 w wierszu 10 jest ,,. . .z czego 447 prowadzi dzialalnoid uslugowq a 308 
zajmuje siq.. ." powinno byd ,,. . . z czego 538 prowadzi dzialalnoid uslugowq, a 368 
zajmuje siq.. ." 

7. Na stronie 56 w wierszu 24 jest ,,3) Boiskach Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Kielpinskiej" powinno byd ,,Na boiskach Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Kielpinskiej" 

8. ,,Na stronie 95 w wierszach 19-2 1 jest 
,,-iloiC wybudowanych stacji uzdatniania wody:2 

- Serock- Nasielska, 
- Stasi Las" 

powinno by6 ,,-iloBC wybudowanych stacji uzdatniania wody," 

9. ,,Na stronie 96 w wierszu 26 jest ,,Monitoring i ocena ,,Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Miasto i Gmina Serock.. ." powinno byC ,,Monitoring i ocena ,,Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 20 15-2020.. ." 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,Chcialbym zwrocid uwagq na fakt, ze tego typu dokument bqdzie na pewno bardzo wnikliwie 
czytany przez mieszkancbw gminy. Opiewa na lata 201 5-2020, daje wiqc pewnq perspektywq 
czasowq. Moina powiedzied, ze zawarte sq tu wszystkie plany gminy ai do 2020r., jeili chodzi 



o rozw6j naszej gminy i r6ine inwestycje, jakie powinny znaleik siq w poszczeg6lnych latach 
i w poszczeg6lnych budzetach na dany rok. 
Skqd siq w tym dokurnencie wziql zapis, ze gmina pod wzglqdem administracyjnym sklrada siq 
z 1 miasta i 1 osiedla- Zegrze. Nie znam nomenklatury na terenie gminy- osiedle Zegrze, jest 
to zwyczajowe nazywanie osiedla Zegrze. Jest miejscowoiC Zegrze. Prosilbym o dokonanie 
poprawy zapis i wykreglenie na stronie 8 w wierszu 2 wyrazu ,,osiedla7'. 
Jegli chodzi o uwagi do tekstu, na stronie 24 w wierszu 30 jest zapis ,,W 201 5 roku opracowany 
zostanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock- dokument, 
w kt6rym okreilone zostaly zasady podniesienia efektywnoici energetycznej.. ." Proszq 
o uwzglqdnienie w tym zapisie jednakowego czasu. 
Na stronie 25w punkcie 6.1. Gospodarka odpadami jest zapis ,,Rekultywacja jest przewidziana 
na lata 20 16-201 7." Czy faktycznie jest to planowane? 
Jako mieszkanie Zegrza chcialbym zwr6ciC szczegolnq uwagq na fakt, ze opr6cz wymienienia 
z nazwy osiedle Zegrze, nie ma w tekicie planu poruszonego najbardziej nurtujqcego 
mieszkaiicow Zegrza dotyczqcego gospodarki iciekowej. Nie widzq w tekkcie iadnej 
wmianki, ze jednym z glownych priorytetdw inwestycyjnych jest budowa kanalizacji 
sanitarnej w Zegrzu." 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Problemy, kt6re wymagajq rozwipmia, w tym budowa kanalizacji sanitarnej w Zegrzu 
znajdujq siq w tabeli zawierajqcej planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2015- 
2020." 

(Posiedzenie Komisji opuicil radny Mariusz Rosiriski). 

Radny Slawomir Osiwala 
,,W tabeli na stronie 36 sq wymienione drogi znajdujqce siq na terenie gminy i ich przebieg. 
W pozycji 136, 137 i 148. tabeli sq wymienione dzialki w Zegrzu stanowiqce drogi. Jaka jest 
ich lokalizacja? Natomiast w pozycji 48 jest zapis Zegrze (grobelka). Czy jest to ciqg 
ul. Groszkowskiego?" 

Zastfpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Na sesji przedstawimy infonnacje w tym zakresie." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Marn uwagi dotyczqce tekstu zawartego na stronie 71- Monitoring zadah zrealizowanych 
w latach 2009-2015. Jest bardzo kr6tka inforrnacja na ten temat i uwaiam, i e  jest ona malo 
optymistyczna dla gminy pod kqtem realizacji w poszczegblnych latach uchwal budietowych." 

Zastfpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,W nowych zadaniach staraliimy siq ujmowaC realne przedsiqwziqcia. Zapis, ze udalo siq 
zrealizowaC inwestycje w okolo 60% uwaiam, ze jest prawidlowy. Moim zdaniem lepiej 
aktualizowak PRL nii  wpisywaC do niej wszystko." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Generalnie plan rozpoczyna siq na stronie 84- Planowane projekty i zadania inwestycyjne na 
lata 2015-2020. Zauwaicie Pahstwo, ze nie wiem na ile ten plan stanie siq obligatoryjny dla 
nastqpnych kadencji. Biorqc pod uwagq dzisiejszq sytuacjq w kraju, wszystko moina zmieniC. 
Warto byloby mieC pewne kierunki okreilone przynajmniej na okres kadencji, chyba i e  
rozpoczqcie ich na pewno bqdzie zrealizowane w tej kadencji a pozostanie do zakonczenia 



w latach p6iniejszych. JeSli kt6reS z zadan ujqtych w planie nie ujrzy Swiatla dziennego, bqdzie 
na pewno punktowane przez tych, kt6rzy z tym planem siq zapoznajq. 
Nie ukrywam, ze jako radny i mieszaniec Zegrza przedstawiony Plan Rozwoju Lokalnego jest 
dla rnnie bardzo malo rozwojowy. JeSli na lata 2015-2020 jest tylko modernizacja dr6g 
gminnych, budowq punktow Swietlnych na ul. Groszkowskiego, przebudowq systemu 
kanalizacji sanitarnej do 2019 roku, modernizacjq przedszkola w Zegrzu do 2019 roku, to 
rom6j Zegrza na terenie gminy nie jest optymistyczny." 

Zastqpca Burmktrzn Jdzef Zajqc 
,,Nie wspomnial Pan o modernizacji Zespolu Szkol w Zegrzu. JeSli m6wimy o modernizacji 
dr6g gminnych i chodnik6w w Zegrzu, mamy na mySli calq przebudowq Zegrza." 

Radny Krzyszto f Borikowski 
,,Chcialbym poinformowad, ze zlozylem pismo do Przewodniczqcego Rady Miejskiej 
w zakresie Planu Rozwoju Lokalnego, ktore przeslalem rowniez droga elektronicznq do 
radnych Rady Miejskiej (zalqcznik nr 5). 
Od wyslania niniejszego pisma mialem moiliwoSC porozmawiania z Panem Burmistrzem 
Zajqcem, kt6ry wyjainil mi pewne dzialania w tym zakresie. Chcialbym oSwiadczyC, i e  nie 
jestem za tym, aby wstrzymad uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego i zniweczyb prace, kt6re 
Paiistwo jui  wykonaliscie. Jak wspomnialem plan, o kt6rym mowa jest dobry. Moim zdaniem 
nie zawiera wszystkich elementow, ktore moglyby siq w nim znaleid. Przykladem jest punkt 
2.9.2 Dzialalnosd pozarolnicza, ktora jest zdefiniowana na jednej stronie. W dokumencie 
brakuje analizy. W bardzo dobry sposob jest przygotowana sytuacja wyjiciowa, na podstawie 
kt6rej powinna by6 przygotowana analiza. Jest podsumowanie, sq pewne wnioski, 
rekomendacja pewnych obszarow, niemniej brakuje realnej analizy. Przyjmuje r6wniez 
wyjdnienia Pana Burmistrza, i e  od dluiszego czasu byly prowadzone pewne konsultacje, 
niemniej ja w nich niestety nie uczestniczylem. Chcialbym, aby bylo to zorganizowane w taki 
sposob, aby kaidy z rnieszkakow, przedsiqbiorc6w czy przedstawicieli organizacji 
pozarqdowych mial realnq moiliwoSd wplywu na ten dokument, aby mieszkaiicy poSrednio 
decydowali o tym, w kt6rym kierunku bqdzie siq romijad nasza gmina. Jak powiedzidem, 
moze siq odbyC na zasadzie na jakiej pracuje komisja statutowa, kt6ra wypracowda pewne 
wnioski i przekazala je do dalszej dyskusji. Moim zdaniem jest to kluczowy dokument dla 
rozwoju naszej gminy. Nie chcialbym, aby byl to dokurnent, kt61-y uchwalimy i bqdzie l e a l  na 
p6lce a po czterech latach otrzymarny informacjq, i e  60% z tego co zostalo w planie zapisane, 
zostalo zrealizowane. Chcialbym, aby byl to iywy dokument, ktory bqdzie rodzajem narzqdzia, 
kt6re pozwoli na ksztaltowanie i ujmowanie diugofalowej strategii rozwoju gminy." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Ustawodawca planuje sobie r6ine terminy w ustawach czy wymogi wynikajqce z tych ustaw, 
i e  jesteSmy zasypywani dokumentami, kt6re wykraczajq poza decyzjq o charakterze bieiqcym 
a wymagajq szerszej analizy. Aspiracje, aby to robid w konsultacji czy z szerszq reprezentacjq 
radnych czy mieszkaiicami sq absolutnie usprawiedliwione. Niemniej z racji pragmatyki 
wprowadzania dokument6w i ich iloSci, okazuje siq, i e  jest to fikcja. Zabralem glos, poniewai 
mam wewnqtrzny dylemat. Pan Burmistrz zlozyl wniosek o wprowadzenie tych dokument6w 
pod obrady Rady Miejskiej z jasnym przeslaniem, i e  musza, one by6 rozpatrzone w tym roku, 
poniewai ich uiytecznoSC w przyszlym roku jest wymagana, jeSli chcemy aspirowad o Srodki 
zewnqtrzne. Jestem urzqdnikiem i doskonale wiem jak wyglqda praca nad tego rodzaju 
dokumentarni. Pozostaje retoryczne pytanie, czy ten dokument traktujemy jako wypehienie 
pewnego wymogu formalnego wynikajqcego z przepisow czy tei marny szersze ambicje czy 
przez wzglqd na nasze aspiracje i szacunek dla mieszkalic6w, odpowiedi na to pytanie 



uzaleiniam od tego w jakim trybie powinniSmy nad tym pracowak. Pozwolq sobie wyrazik 
nadziejq, ze jeili chodzi o Strategiq Rozwoju Gminy, kt6ra jest szerszym wymiarem dyskusji 
o tych tematach, zupelnie inaczej do tego podejdziemy, ze nie bqdzie to dokument, kt61-y 
zostanie przekazany Radzie dwa tygodnie czy tydzieh przed sesjq, tylko bqdziemy mogli nad 
tym pracowaC. MySlq, ze mamy pewne narzqdzia jako Rada, aby pewne rzeczy sobie zastrzec. 
Moiemy okreSliC zakres tematyczny dokumentow, ktore muszq trafiC do radnych np. trzy 
tygodnie przed sesjq, zebySmy mogli dwa razy siq spotkak. Dzisiaj mamy to co mamy. 
Zdecydowalem siq, aby Paristwu zaproponowak dyskusjq nad tym dokumentem, troche 
zrzucajqc z siebie odpowiedzialnoSk. Teoretycznie jako Przewodnicqcy Rady Miejskiej 
ustalarn porqdek obrad sesji i m6g4bym tego projektu uchwaly w porqdku obrad PAstwu nie 
proponowak. Przerzucilem Swiadomie tq dyskusjq na barki Rady. MySlq, ke kaidy z Pahstwa 
ma szansq siq na ten temat wypowiedziek. Dostrzegam ten problem, chcialbym, Beby to nieco 
inaczej wyglqdalo, ale te i  rozumiem, i e  przygotowanie tego dokurnentu wymagalo ze strony 
urzqdnik6w duio pracy ." 

(Posiedzenie komisji opus'cila radna Boiena Kalinowska). 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
,,Chcialbym zwrociC na tryb procedowania nad Planem Rozwoju Lokalnego. Tak siq sklada, i e  
w ostatnim czasie przyjmujemy kilka planow- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Rozwoju 
Lokalnego, Strategiq Rozwoju. Wszystkie plany sq ze sobq bardzo s p m e  i dyskusja na wielu 
plaszczyznach jest dokladnie taka sama. Chcialbym Panstwu zwr6ciC uwagq, i e  kilka dni temu 
bardzo szeroko dyskutowaliimy nad budietem Miasta i Gminy Serock na 2016r. oraz 
Wieloletniq Prognozq Finansowq na lata 2016-2025. Jezeli chodzi o WPF jest spojna ze 
wszystkimi planami, zresztq inaczej by6 nie moie. 
Jeieli chodzi o tryb prac nad Planem Rozwoju Lokalnego, by6 moze by1 za malo konsultowany 
z mieszkaticami, z tym siq mogq zgodzik, ale WPF, kt6ra jest sp6jna z tym planem jui  nie, 
poniewai wynika to z potrzeb spolecznych. 
Dyskusji ze spoleczenstwem nigdy nie jest za duzo. JeSli uwaiacie Panstwo, i e  w niektorych 
Srodowiskach naleiy jeszcze przeprowadzit dyskusjq, to trzeba to zrobiC. Trzeba dalej iSC 
w tym, kierunku, aby spoleczenstwo by40 jak naj bardziej zaangazowane w okreSleniu potrzeb. 
W Srodowiskach wiejskich nie jest to problemem, poniewai spotkania siq odbywajq. 
Spoleczelistwo decyduje co chcialoby zrealizowat w pierwszej kolejnoici. Budzetu gminy 
i Srodkow przeznaczonych na inwestycje zabrakloby w samym tylko Stasim Lesie. Mamy juz 
w tej chwili 18 ulic w Stasim Lesie i oczekiwania spoleczenstwa sq o wiele wiqksze ni i  
moiliwoSci gminy. Warto byloby mieC wiqcej, ale w miarq mozliwoSci Srodki, ktorymi 
dysponuje gmina, zostaly dobrze rozdysponowane na terenie gminy." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Nie zgadzam siq z ogwiadczeniem Pana radnego Bonkowskiego. Nie wiem w jakim celu 
powstalo to ~Swiadczenie, poniewai deprecjonuje pracq urzqdnik6w. Nie jest talc, ie Plan 
Rozwoju Lokalnego powstal w gabinecie. Nie powstal w gabinecie i nie powstal za sprawq 
jednej osoby. Jest to uwaga nie w porqdku w stosunku do osob, kt6re poSwiqcily wiele czasu, 
aby ten dokurnent powstal. 
Nie moina ciqgle stawiaC takiej tezy, i e  cog nie jest konsultowane. Powstaje w przestrzeni 
publicznej cog takiego, ze robimy cod wbrew spoleczenstwu lub nie sluchamy spoleczenstwa, 
tylko robimy to co chcemy. Jest to oczywiScie nieprawda. Na przestrzeni ostatnich kilku 
tygodni podjqliSmy pr6bq, aby odnowik Plan Rozwoju Lokalnego. Gl6wnie jest to 
podyktowane wzglqdami formalnymi i iaden przepis nie okreila jak Plan Rozwoju Lokalnego 
ma wyglqdak. Nigdzie nie ma wzorca. 



Nie mogq siq tez zgodziC z tym, ze brakuje konsultacji, bo wystqpienie Pana 
Wiceprzewodnicqcego Lutomirskiego Swiadczy o tym, ze wszqdzie gdzie jest to moiliwe, 
rozmawiamy z ludimi. 
Demokracja atenska nie ma racji bytu w nowoczesnym Swiecie. Po to spoleczenstwo wybiera 
swoich przedstawicieli w postaci radnych, soltysow, zeby najwainiejsze sprawy, dylematy byly 
przedstawiane. 
Mam obowiqzek przygotowaC dokumenty. Moiecie Panstwo powiedziec, i e  sq dobre czy zle. 
Paf~stwo macie obowiqzek siq nad nimi pochyliC. Czy pochylicie siq nad nimi do 1 stycmia czy 
nie, zalezy to tylko od was. Nikt nigdy na zadnym etapie tworzenia jakiegokolwiek dokumentu 
nie zabrania radnym aktywnego wlqczenia sie w prace nad tymi dokumentarni. Od dluiszego 
czasu mowimy o Planie Rozwoju Lokalnego, o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, teraz 
m6wimy o Strategii Rozwoju Gminy. Jest to temat otwarty i kaidy moze wnosiC swoje uwagi. 
Natomiast nie jestem wladny, aby decydowaC o Panstwa zainteresowaniu czy nie 
zainteresowaniu. 
Uwaiam, ze jest to dokument zrobiony dobrze. Jego celem nie jest tworzenie programu dla 
przedsiqbiorc6wY jego celem jest stworzenie pewnego obrazu gminy i wskazanie bolqczek 
a nastqpnie pozyskanie Srodk6w zewnqtrznych na rozwiqzanie tych problemow. Nie jest tak, 
ze jest to strategicmy dokument. Strategicznym dokumentem dla gminy jest studium 
uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy, sq miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Klamrq wszystkich dokumentow bqdzie Strategia Rozwoju 
Grniny, do pracy nad kt6rq Panstwa zapraszam. 
Urzqdnicy to tei mieszkahcy, ktorzy tez majq swoje aspiracje, swoje problemy, tworzqc ten 
dokument r6wniei sq elementem konsultacji. Nie mozna wiqc m6wiC, i e  dokument ten powstal 
bez szerokich konsultacji, bo rowniei powstaje na bazie rozm6w z ludimi, kt6re przeprowadza 
burmistrz oraz kaidy inny urzqdnik. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa, projekt budietu powstaly po to, ze to wszystko musi byC ze 
sobq spojne. PRL nie jest dokumentem zamkniqtym, w kazdej chwili moina ten dokument 
rozszerzyC, zaktualizowaC. Uwaiam, ze jest to dobry dokument, ktory sluzy do aplikowania 
o hrodki zewnqtrzne." 

Radny Krzpztof Bohko wski 
,,Dziekuje Panie Burmistrzu za Pana slowa. Niemniej jednak prosilbym, aby mojego 
oiwiadczenia nie traktowaC jako personalny atak na Pana czy na urzqdnikow, bo tak nie jest. 
Wprost mowiq, Ze moim zdaniem ten dokurnent jest dobry, zawiera bardzo wiele waznych 
informacji. Podalem jeden przyklad, ze informacje dotyczqce przedsiqbiorc6w to tylko jedna 
strona. Przedsiqbiorcy, kt6rzy placq tutaj podatki, rozwijajq swojq dzialalnoSC i prawie kaidy 
przedsiqbiorca to tei  mieszkaniec." 

Burrnistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Proszq zrozumieC, i e  Plan Rozwoju Lokalnego nie jest programem dla przedsiqbiorcow. JeSli 
uznamy, i e  chcemy zrobiC program dla przedsiqbiorcow, to taki program przygotujemy." 

Radny Stan S a  w Krzyczko wski 
,,Zbyt duia iloSC material6w jest przekazana na sesjq w grudniu. Mamy 3 dosyC obszerne 
dokumenty. W odroinieniu od Pana Burmistrza zgadzarn siq w duiej czqSci z wystqpieniem 
Pana radnego Bonkowskiego. Stwierdzarn, ze nadal wiqkszo5C inwestycji jest lokowana 
w 6 czy 7 miejscowo5ciach, natomiast male miejscowoSci sq tlem dla duiych miejscowoSci. 
Moze naleky siq zastanowiC nad tym, aby w jednym roku odpuSciC sobie wiqkszq inwestycje 
w duiej miejscowoSci a w to miejsce uszczqSliwiC dwie mniejsze. Przez dwie czy trzy kadencjq 



powtarzajq siq wnioski, ktitre nie sq ujmowane w budiecie czy innych dokurnentach 
dotycqcych rozwoju gminy." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Plan Rozwoju Lokalnego nie jest planem inwestycyjny. Natomiast WPF, Plan Rozwoju 
Lokalnego oraz budzet muszq by6 ze sobq kompatybilne." 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jbzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie uchwalenia ,,Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Miasta i Gminy Serock na lata 20 15-202" wraz z autopoprawkami. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 11 glosach za i 1 glosie wstrzymujqcym 
(zalqcznik nr 6). 

4. 
Sprawy r6ine 

Nie zgloszono. 

Wiceprzewodniczqcy Rady Jdzef Lutomirski 
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku posiedzenia, podziqkowal wszystkim za udzial i zakonczyl 
wsp6lne posiedzenie komisji o godz. 16.50. 

Anna 
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Jdzef L tomirski t 


