
Uchwala Nr 191/XIX/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 marca 201 6 r. 

w sprawie skargi na uchwalq Nr 106/X1/2015 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 31 sierpnia 201 5 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock - sekcja E powiat legionowski, wojew6dztwo mazowieckie. 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postqpowaniu przed 
sqdami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z pozn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pozn. zm.), 
Rada Miejska w Serocku, uchwala co nastqpuje: 

Rada Miejska w Serocku w zwiqzku ze skargq do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego 
w Warszawie ztozonq przez Agnieszkq i Zbigniewa Jaroch na uchwalq Nr 106/X1/2015 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E obejmujqcego obrqby: Dqbinki, 
Karolino, Ludwinowo Zegrzyriskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. 
mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8459 z dnia 22.10.2015 r.), zajmuje stanowisko w 
brzmieniu okreslonym zalqczniku do niniejszej uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Zalqcznik do uchwaly 
Rady Miejskiej w Serocku 

Nr 191/XIX12016 z dnia 30.03.2016 r. 

W dniu 26.02.2016 r. do Rady Miejskiej w Serocku wplynqla skarga do 
Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie wniesiona przez Agnieszkq i 
Zbigniewa Jaroch na uchwalq Nr 106/X1/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 
2015 r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - 
sekcja E obejmujqcego obrqby: Dqbinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzynskie, Marynino, Stasi 
Las, powiat legionowski, wojew6dztwo mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8459 z dnia 
22.1 0.2015 r.), wnoszqc o: 

1. stwierdzenie niewaznoSci zaskarionej uchwaly w zakresie objqtym skargq; 
2, zasqdzenie od organu na rzecz skartqcych kosztow sqdowych, w tym kosztow 

zastqpstwa procesowego. 

Skariqcy Agnieszka i Zbigniew Jaroch zaskarionej uchwale zarzucajq naruszenie 
prawa w czqsci dotyczqcej dzialki o nr ewid. 1 obrqb Karolino, gm. Serock, w zakresie § 16 
ust. 2 uchwaly. 

Rada Miejska w Serocku uznaje skargq za bezzasadnq i wyjasnia co nastqpuje: 

Skariqcy sq wlaScicielami niezabudowanej dzialki nr 1 w obrqbie Karolino, gm. 
Serock. 

W dacie podejmowania skarionej uchwab, tj. w dniu 31.08.201 5 r. dzialka oznaczona 
w ewidencji gruntow nr 1 w obrqbie Karolino pdoiona byla na terenie przeznaczonym pod 
zioza surowcow udokumentowanych, co wykazane zostalo w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, uchwalonym uchwalq Nr 136/XV111/2003 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12.12.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 29 poz. 891 z dnia 
12.02.2004 r.). 
Dowod: wypis z wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego z 2003r. 

Przeznaczenie dzialki w obowiqzujqcym od 201 5r. miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja E uchwalonym uchwalq 
Nr 106/X1/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015 r. to tereny zadrzewien i 
zakrzewieri oznaczone symbolem Z10. 

Przed wniesieniem skargi skariqcy: Agnieszka i Zbigniew Jaroch pismem, ktore 
wplynqlo w dniu 22.12.2015 r. wezwali Radq Miejskq w Serocku do usuniqcia naruszenia 
prawa, zarzucajqc zaskartonej uchwale naruszenie przepisow prawa, tj. art. 140 Kodeksu 
cywilnego, art. 1 oraz art. 6 w zw. z art. 28 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
dzialalnosci gospodarczej, art. 125 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska 
oraz art. 20, art. 22, art. 32 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej polegajqce na 
wylqczeniu w nieuzasadniony sposbb moiliwosci eksploatacji przez skariqcych 
udokumentowanego zloia kopalin na obszarze nieruchomosci skariqcych oraz innych 
przepisow wskazanych w uzasadnieniu wezwania. W wezwaniu tym skariqcy wniesli o 
stwierdzenie niewaznosci uchwaty w czqsci dotyczqcej dzialek nr 1 i 211 w obrqbie Karolino, 
nr 56 w obrqbie Dqbinki, nr 96 i 97 w obrqbie Marynino, gm. Serock w zakresie § 16 ust. 2 
uchwaly. 

Rada Miejska w Serocku przedstawila swoje stanowisko w przedmiocie wezwania 
skariqcych do usuniqcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1515 z pbin. zm.) w uchwale Nr 166/XV11//2016 z dnia 
28.01.2016 r. stwierdzajqc, ze wezwanie do usuniqcia naruszenia prawa nie zasluguje na 
uwzglqdnienie, 
Dowod: uchwaia Nr 166/XV11//2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.01.201 6 r. 
Uchwalq w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Serock 
sekcja E podjqto na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z poin. zm.) w brzmieniu przed wejsciem w zycie 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym, ustawy o Panstwowej lnspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkow 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 201 Or. Nr 130, poz. 871). 

Plan zostal przyjqty uchwalq Nr 106/X1/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
31 sierpnia 2015 r. i ogloszony w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa Mazowieckiego dnia 
22.10.2015 r. pod poz. 8459. 

W doktrynie przyjmuje siq, ze studium stanowi podstawq wszelkich dziatari 
podejmowanych na terenie gminy w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, a okreslone w nim zasady muszq byc respektowane w toku dalszych 
procedur planistycznych. Zgodnie z obowiqzujqcym studium uwarunkowari i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock teren przedmiotowej dzialki 
znajduje siq w strefie rekreacyjnej oraz jest poloiony w granicach udokumentowanych zloz 
surowcow, ktora to granica jest rowniez ujqta w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, co jest zgodne z art. 95 ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 196, z pozn. zm.), ktory stanowi: udokumentowane ztoza kopalin oraz 
udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujqc oraz 
obszarow ochronnych zbiornikow w6d podziemnych, a takze udokumentowane kompleksy 
podziemnego skladowania dwutlenku wqgla, w celu ich ochrony ujawnia siq w studiach 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 
zagospodarowania przestnennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego 
wojewodztwa. Powyzsza ustawa nie naklada obowiqzku na organ sporzqdzajqcy plan 
miejscowy przeznaczania terenow udokumentowanych zloz kopalin na tereny gornicze w 
studiach uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, a jedynie wskazania tych obszarow, co w 
zaskarionej uchwale zostalo uczynione. 

Wprowadzenie w $16 ust. 2 skarionej uchwaly zakazu wydobywania kopalin miato 
na celu ochronq znajdujqcego siq w granicach opracowania miejscowego planu zloia przed 
nadmiernq eksploatacjq i pozostawienie jego zasobow dla przyszlych pokolen. W 
sqsiedztwie przedmiotowej dzialki znajdowala siq przez dlugie lata kopalnia piasku i zwiru o 
tqcznej powierzchni okolo 14. ha, co stanowi prawie polowq powierzchni z aktualnie 
wykazanego obszaru udokumentowanych zloz kopalin na tym terenie. Eksploatacja kopalin 
na sqsiednim terenie zakonczyla siq calkowicie i inwestycja spowodowala znaczqcq 
dewastacjq srodowiska naturalnego w miejscu kopalni, jak rowniez na pobliskim terenie. 
Zaznaczyc w tym miejscu naleiy, ze teren kopalni potoiony jest w bezposrednim 
sqsiedztwie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jak rowniez chronionego 
kompleksu lesnego Swietliste Dqbrowy i Grqdy JaMonnej, a nadmierne wydobycie kruszywa 
w jednym miejscu powoduje ponadto: 

- zaburzenie stosunkow wodnych, co moze powodowak zamieranie pobliskiego 
kompleksu lesnego oraz negatywnie wplywac na pobliskie gminne ujqcie wody w 
miejscowosci Dqbinki; 

- zniszczenie infrastruktury drogowej przez wielotonowe pojazdy samochodowe; 
- protesty okolicznych mieszkancow z powodu halasu, pylu, pqkania scian w 

budynkach; 
- w pewnym stopniu przyczynia siq rowniei do migracji drobnych zwierzqt oraz ptakow. 

Podsumowujqc naleiy stwierdzic, i i  dotychczas nastqpila znaczna dewastacja srodowiska 
naturalnego w miejscu kopalni jak i w okolicy. Fakt ten byt m.in. przestankq do wprowadzenia 
przedmiotowego zakazu wydobywania kopalin na obszarach udokumentowanych ztoi. 
Rekultywacja wyrobiska zajmie dtugie lata, a odbudowa ekosystemu kolejne. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jednq z ustaw 
wyznaczajqcych granice wtadania rzeczq przez wtasciciela. Z mocy ustaw regulujqcych 
problematykq planowania przestrzennego, organy gminy zostaly upowaznione do ingerencji 
w prawo wlasnosci innych podmiotow w celu ustalenia przeznaczenia i zagospodarowania 
terenow polozonych na obszarze gminy. 

Brak jest zatem podstaw do uwzglqdnienia zarzutu skariqcych dotyczqcego 
ograniczenia w korzystaniu nieruchomosciq, bowiem dzieje siq to wzgodzie 
z obowiqzujqcym prawem, w granicach przystugujqcego gminie, z mocy art. 3 ust. 1 u.p.z.p., 
wtadztwa planistycznego, ktory stanowi, ze ksztaltowanie i prowadzenie polityki 
przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planow zagospodarowania 
przestrzennego, nalezy, do zadan wtasnych gminy. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 tej 
ustawy ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 



okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastepuje w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W granicach wladztwa planistycznego gmina moze zatem samodzielnie kszta4towaC 
i prowadziC polityke przestrzennq na swoim terenie, w tym stanowiC o zasadach jego 
zagospodarowania. W ramach tych kompetencji miesci siq nie tylko uchwalanie planu 
miejscowego, ale rowniei dokonywanie w nim zmian. 

Zmiana zakresu korzystania wynikajqca z ustaleh planu miejscowego jest wyrazem 
dopuszczalnej przez ustawodawce ingerencji w korzystanie z nieruchomosci. Moiliwe zatem 
jest ograniczenie wykonania prawa wlasnosci w granicach wladztwa planistycznego, skoro to 
wlasnie miedzy innymi plan miejscowy doprecyzowuje granice, w jakich to wykonywanie jest 
dopuszczalne. 

Poprzez zastosowanie procedur umoiliwiajqcych zainteresowanym podmiotom 
dostosowanie sie do zaistnialych zmian i odpowiednie rozporzqdzenie swoimi prawami, 
w przypadku planu miejscowego, zainteresowane podmioty majq moiliwosC udzialu 
w procesie planistycznym, w szczegolnobci na etapie skladania wnioskow do planu, 
wyloienia projektu do publicznego wglqdu czy w publicznej dyskusji nad rozwiqzaniami 
przyjetymi w projekcie planu. Skariqcy mieli mozliwosC brania udziatu w procesie 
planistycznym w powyzszym zakresie. 

Uchwala w sprawie planu miejscowego podlega kontroli prawnej, a organem nadzoru 
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wojewoda 
Mazowiecki, ktory bada zgodnosC z prawem podejmowanych uchwal, a zwlaszcza 
przestrzegania zasad planowania przestrzennego oraz okreslonej ustawq procedury 
planistycznej. 
NiezgodnoSC z przepisami prawa skutkuje stwierdzeniem niewaznosci uchwaly (w czesci 
bqdz w calosci) poprzez wydanie przez Wojewode rozstrzygniecia nadzorczego. 
ZaznaczyC naleiy, i e  w zaskarionej uchwale Wojewoda Mazowiecki nie dopatrzyt sie 
uchybien w tym zakresie. 

Majqc powyzsze na uwadze, Rada Miejska w Serocku wskazuje aby w odpowiedzi na 
skarge zawarty zostal wniosek o oddalenie skargi. 


