
Uchwala Nr 165/XVII/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 28 stycznia 2016 roku 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z p6in. zm.) 
w brzmieniu przed wejiciem w Aycie ustawy z dnia 25 czenvca 2010 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) 
w wykonaniu Uchwaly Nr 448LV12010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010 roku 
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock - obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie, po stwierdzeniu zgodnoSci ze 
Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock 
uchwalonym uchwalq Rady Miejskiej w Serocku Nr 392lXLVIl09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku 
oraz jego zmianq uchwalonq uchwalq Rady Miejskiej w Serocku Nr 1811XIXl2012 z dnia 
29 lutego 20 12 roku, Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Rozdzial 1 
Postanowienia og6lne 

9 1. 1 .  Uchwala siq miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B, 
obejmujqcy obrqby ewidencyjne: 06,07,08,09, zwany dalej ,,planem". 

2. Granice obszaru objqtego planem oznaczone zostaly na rysunku planu. 

5 2. Uchwala sklada siq z nastqpujqcych, integralnych czqSci: 
1) tekstu planu, stanowiqcego treSC uchwaly; 
2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiqcego zalqcznik nr 1; 
3) rozstrzygniqcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiqcego zalqcznik nr 2; 
4) rozstrzygniqcia dotycqcego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, kt6re naleiq do zadaii wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiqcego zalqcznik nr 3. 

6 3. Ilekroc w przepisach uchwaly jest mowa o: 
1) dachu pl-askim - naleiy przez to rozumieC dach o nachyleniu do 6"; 
2 )  dachu krzywiznowym - nalezy przez to rozumiec dach, ktorego ksztalt oparty jest o wycinki 

luku; 
3) granicy obszaru objetego planem - naleiy przez to rozumied oznaczenie granicy obszaru 

objqtego planem oraz granicy administracyjnej pokrywajacej siq z granicq planu; 
4) nieprzckr.aczslaej linii zabudowvy - naIezy przez to rozumied liniq uyznaczona na r!.sunkn 
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i tymczasowe obiekty budowlane, biorqc pod uwage ich zewnetrzny obrys, do kt6rego nie 
wlicza siq schod6w, pochylni, gankdw, balkondw, taras6w oraz wykuszy, itp.; 

5 )  obowiqzujqcej linii zabudowy - naleg przez to rozumied wyznaczonq na rysunku planu linie, 
okreSlajqcq poloienie frontowej Sciany budynku z dopuszczeniem lokalizowania schod6w, 
pochylni, gzyms6w, balkondw, wykuszy, gankbw, tarasdw itp., wysunietych przed zewnqtrznq 
Sciane budynku nie wiecej nii na 1,O m; 

6) ogrodzeniu pelnym - naleiy przez to rozumied mur pelny lub takie ogrodzenie, w ktorym 
powierzchnia przeSwitbw wynosi mniej nii 20 % w poszczeg6lnych segrnentach ogrodzenia; 

7) przepisach odrebnych - naleiy przez to rozumieC przepisy ustaw wraz z aktarni wykonawczymi; 
8) terenie - naleiy przez to rozumied teren funkcjonalny, dla kt6rego obowipujq ustalenia planu, 

wyznaczony liniarni rozgraniczajqcymi oraz okreSlony symbolem terenu zgodnie z rysunkie111 
pl anu; 

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej - naleiy przez to rozumied stosunek terenu 
biologicznie czynnego, o kt6rym mowa w przepisach odrqbnych, do powierzchni dzialki 
budowlanej; 

10) uslugach nieucigliwych - naleg przez to rozumieC ushgi, kt6rych uci@liwoSk nie moie 
powodowak przekroczenia standarddw jakoSci Srodowiska poza terenem, do kt6rego 
prowadzqcy dzialalnoS6 ma tytul prawny, i ktcire nie sq zaliczane do przedsiewzieC mogqcych 
zawsze znaczqco oddzialywad na Srodowisko lub przedsiqwziek mogqcych potencjalnie 
znaczqco oddzialywad na Srodowisko, dla ktdrych stwierdzono obowiqzek przeprowadzenia 
oceny oddzialywania przedsiewziqcia na Srodowisko - w rozumieniu przepis6w odrqbnych; 

11) wskainiku powierzchni zabudowy - naleg przez to rozumied wielkoSC powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej; 

12) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej - naleiy przez to rozumied 
zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq z wiekszym udzialem powierzchni biologicznie 
czynnej, okreSlonym w przepisach szczegdlowych planu; 

13) zabudowie uslug turystyki - naleiy przez to rozurnied budynki zakwaterowania 
turystycznego i rekreacyjnego, budynki konferencyjne i budynki gastronomii oraz obiekty 
sportu i rekreacji zwipane z ww. budynkami; 

14) zwartej pierzei zabudowy - naleiy przez to rozumied takie usytuowanie budynkow, 
w miejscu wyznaczonym w planie, dla ktdrych pomiedzy sqsiednimi budynkami nie 
zachowuje siq odstqpu, za wyjqtkiem przejazd6w bramowych. 

5 4. Ustala sie nastqpujqce przeznaczenie teren6w objqtych planem: 
1 )  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu 

syinbolem MNe; 
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej illub zabudowy rekreacji indywidualnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MNIZR; 
I) tcscny zabudo~vy mieszkanioivej jedliorodzi~lllej i/lub zabudomy uslug n i e ~ ~ c i q i l i n ~ ~ ~ l l ,  

oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U; 
5 )  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW; 
6) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej illub zabudowy usiug nieuciqzliu~ch, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U; 
7) rereny z a b u d m - ~ .  uslugon-ej. oznsczone na ~.slrnE;:~ planu s?-::-.5~1en: t'. 




























































