
Uchwala Nr 21 2/XX112016 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowali i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 12 ust. 1, w zwiqzku z art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
199 z pozn, zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Uchwala siq zmianq studium uwarunkowari i kierunkbw zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Serock dla czqsci obszaru wsi Jachranka, stanowiqcq 
zmianq studium uchwalonego Uchwalq Nr 392lXLV1109 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmienionego Uchwalq nr 181/XIW2012 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 29.02.2012 r. 

2. Studium sklada siq z nastqpujqcych czqsci: 
1) ujednoliconego tekstu Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania Miasta i 

Gminy Serock - zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaty, 
2) rysunku studium ,,Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Serock w skali 1 :I 0 000 - zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly, 
3) rysunku studium ,,Kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock 

w skali 1 :I 0 000 z wyroznieniem zmiany - zalqcznik nr 3 do niniejszej uchwaly 

§ 2 
Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

UchwaQ wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



UZASADNlENlE 
do Uchwaly Nr 21 21XX112016 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 23 maja 2016 r. 

Niniejsza zmiana studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania 
ptzestrzennego Miasta i Gminy Serock dotyczy czqSci obrqbu Jachranka i stanowi zmianq 
studium uchwalonego Uchwalq Nr392/XLVll09 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmienionego Uchwalq nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29.02.2012 r. 

Do zmiany studium przystqpiono na podstawie uchwaly Nr 2311Vl2015 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 24 lutego 201 5 r. 

Zmiana studium odnosi siq do struktury funkcjonalno-przestrzennej - przeznaczenie 
terenow wraz z niezbqdnymi wskafnikami zagospodarowania dla wskazanego obszaru 
w obrqbie Jachranka oraz dostosowanie zapis6w do przepis6w prawa, kt6re weszly w iycie 
po uchwaleniu Studium, w granicach dzialek o numerach ewidencyjnych: 33911, 33912, 
33913, 33914, 33915, 33916, 339/7, 33918, 33919, 33911 0, 33911 1, 33911 2, 33911 3, 339114, 
33911 5, 33911 6, 33911 7, 33911 8, 33911 9, 339120, 339121, 339122, 339123, 339124, 339125, 
339126, 339127, 339128, 339129, 339130, 339131, 47411, 47412, 47413, 47211, 47Z4, 47Z5 
i 47216 w obrqbie Jachranka, gm. Serock. Sporzqdzenie zmiany studium dla wlw obszaru 
jest wskazane ze wzglqdu na dostosowanie jego ustaleh do zamierzeh inwestora - 
wybudowanie tqzni i basenow z wodami geotermalnymi oraz oSrodka leczniczo - 
rehabilitacyjnego. W obowiqzujqcym studium naleialo wprowadzik nowq strefq funkcjonalno- 
przestrzennq wraz z niezbqdnymi wskainikami zagospodarowania dla wskazanego 
obszaru. 

Ptzeprowadzona analiza stopnia zgodnosci przewidywanych rozwiqzan z ustaleniami 
obowiqzujqcego studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Serock wykazala, i i  zasadnym i koniecznym w Swietle obowiqzujqcych 
przepisbw prawa jest zmiana studium w powytszym zakresie, ktorego ustalenia sq wiqkqce 
dla organ6w gminy przy sporzqdzaniu planow miejscowych. 

Przedmiotowa zmiana studium wymaga zatem uaktualnienia tych zapisow 
w podstawowym dokumencie w zakresie dotyczqcym wylqcznie zdefiniowanego obszaru 
zmiany. 

Procedura sporzqdzenia zmiany studium zostala ptzeprowadzona zgodnie z ustawq 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Projekt studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Serock wraz z prognozq oddziawania na Srodowisko zostal wyloiony do publicznego 
wglqdu w dniach od 10 lutego 2016 r. do 4 marca 2016 r. 

W dniu 23 lutego 2016 r. zostala przeprowadzona dyskusja publiczna dotyczqca projektu 
studium, zaS do dnia 29 marca 2016 r. moina byb sktadaC uwagi do projektu studium. 
Do wyiotonego do publicznego wglqdu projektu studium nie wptynqty tadne uwagi, z tego 
wzglqdu uchwala nie zawiera zatqcznika dotyczqcego rozpatrzenia nieuwzglqdnionych 
uwag. 

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji 
~Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach 
oddzialymnia na Srodowisko, przy spoqdzaniu zmiany studium zapewniono moiliwosC udziatu 
spdeczenstwa w postqpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko 
reali i  j i  zmiany studium. Zgodnie z art. 39 ust. 1 w/w ustawy podano do publicznej wiadomoSci 
informa ye o przystqpieniu do spoqdzenia zmiany studium, o mozliwoSci sktadania wnioskow 
i uwag do w h  dokumentu, a takie o moiliwoSci zapoznania siq z niezbqdnq dokumentaqq. 
Po podaniu powyiszej inforrnaji nie wptynql zaden wniosek dotyczqcy problematyki 
Srodowiskowej. 



Ponadto projekt zmiany studium by1 zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Pahstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego wlegionowie. Stopieh .szczeg&owoh i zakres inforrnacji zawartych wprognozie 
oddziatpania na Srodowisko z& uzgodniony przez te organy. 
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Rada Miejska w Serocku uchwalila obowiqzujqce Studium uwarunkowah i kierunkdw zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Serock uchwalq Nr 392lXLV1109 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 

2009r. 

Zmiana studium dla czqSci obszaru Szadki nastqpila uchwalq Rady Miejskiej w Serocku Nr 181lXIX/2012 

z dnia 29.02.2012r. Zmiana z 2012r. oznaczona zostala w tekScie kumywq. 

Decyzja Rady Miejskiej w Serocku z dnia 02 lutego 2015r. (Uchwala Rady Miejskiej w Serocku 

nr 23lIVl2015) w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowali I kierunkdw 

zagospodarowania przestrzennego zwiqzana jest z aktualizacjq polityki przestrzennej gminy dla czqSci 

obrqbu Jachranka. 

Zmiana studium dotyczy struktury funkcjonalno-przestrzennej - przeznaczenie teren6w wraz z niezbqdnymi 

wskaZnikami zagospodarowania dla czqSci obszaru w obrqbie Jachranka, w granicach dziatek 

o nr ewidencyjnych: 33911, 33912, 33913, 33914, 33915, 33916, 33917, 33918, 33919, 339110, 33911 1, 339112, 

339113, 339114, 339115, 339116, 339117, 339118, 339119, 339120, 339121, 339122, 339123, 339124, 339125, 

339126, 339127, 339128, 339129, 339130, 339131, 47411, 47412, 47413, 47211, 47214, 47215 i 47216. 

Pozostale ustalenia i uwarunkowania pozostajq bez zmian. 

Zmiany w tekScie wyrdiniono kursywe w k u h e  czemym. 

1 .I Pdozenie gminy 

Gmina miejsko-wiejska Serock - jedna z piqciu gmin powiatu legionowskiego - pdozona jest w centralnej 

czqSci wojewddztwa mazowieckiego. Od pbhocy graniczy z gminami Winnica, Pokrzywnica, Zatory, od 

zachodu z gminami Nasielsk i Pomiechdwek, od pdudnia, przez rzekq Narew z gminami Wieliszew 

i Nieporqt, na wschodzie z gminq Somianka oraz przez rzekq Bug z gminq Radzymin. MiejscowoSC Serock 

jest siedzibq Urzqdu Miasta i Gminy. 

Ze wzglqdu na obecnoSC atrakcyjnych terenbw i obiektdw gminq mozna uznaC za obszar o duiym 

potencjale turystycznym. Pdotenie gminy w sqsiedztwie Jeziora Zegrzyhskiego oraz wystqpowanie 

obszardw chronionych powoduje ograniczenia lokalizacyjne i przesqdza o proekologicznych kierunkach 

zagospodarowania. 

1.2 Podstawowe dane o gminie 

Gmina Serock zajmuje powierzchniq 109,42 km2 oraz zamieszkuje jq 11252 osdb wedlug danych na 

11 styczeh 2008 r. 

Gminq tworzq miasto Serock, osiedle Zegrze oraz 28 sdectw: 

Boleslawowo 93 

Borowa Gdra 556 

Cupel 47 
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Dqbe 403 

Dqbinki 78 

Dosin 335 

Gqsiorowo 149 

Guty 97 

lzbica 293 

Jachranke 65 7 (sten na dzkh 36.06.201 5 wynosi 789) 

Jadwisin 639 

Kania Nowa 11 1 

Kania Polska 72 

Karolino 229 

Ludwinowo Dqbskie 89 

Ludwinowo Zegrzyriskie 267 

lacha 138 

Marynino 203 

Nowa WieS 64 

Skubianka 293 

Stanislawowo 150 

Stasi Las 489 

Szadki 1 1 9 (stan na 3 1.12.20 1 1 wynosi 120) 

hiqcienica 28 

Wierzbica 51 0 

Wola Kielpifiska 72 

Wola Smolana 151 

ZaMocie 159 

Zalesie Borowe 4 1 

Osiedle Zegrze 1139 

Miasto Serock 3579 

Bardzo charakterystyczna dla gminy Serock jest struktura uiytkowania gruntdw, gdzie znaczny udzial 

posiadajq uzytki rolne zajmujqce 67 km2 powierzchni Gminy, co stanowi blisko 62 % ogdu, lasy zajmujqce 

22 km2 co stanowi 20 % ogdu. 

1.3 Historia gminy 

Teren gminy Serock lety w centrum historycznego Mazowsza. Najstarsze wzmiankowanie odnosi siq do 

dw6ch obrodkhw, kt6re w historii odegraly szczegdlnie istotnq role na tym terenie, wynikajqcq przede 

wszystkim z waznej strategicznie lokalizacji - Serocka oraz Zegrza. 

Po raz pierwszy Serock wzmiankowany jest w tzw. falsyfikacie mogileirskim z 1065 r., przy czym wzmianki 

dotyczq grodu zwanego w6wczas Syrozch. 0 umiejscowieniu grodu zdecydowaly przede wszystkim walory 

terenu: wysoki, poprzecinany glqbokimi jarami brzeg u ujScia Bugu do Narwi, a takze niewielka odlegloSC do 

ujScia Narwi do Wisly. 0 atrakcyjnosci miejsca decydowat t a k e  przebiegajqcy przez Serock wielki szlak 
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Iqdowy, prowadzqcy wzdlui Bugu z Mazowsza do Prus i na RuS. W pdudniowej czqsci Serocka znajdowala 

siq prawdopodobnie przeprawa przez rzekq. Taka lokalizacja grodu zapewniala dobre warunki obronne, 

pozwalala na kontrole transportu wodnego na dwoch wielkich rzekach oraz rozwdj handlu. Sprzyjab to 

szybkiemu rozwojowi osady targowej, jaka powstala u podnoia grodu. Miejscowa IudnoSC trudnila siq 

przede wszystkim rybactwem i flisactwem, w latach 11 13 - 1124 Serock wymieniony jest w wykazie grodow 

kasztelafiskich. Wymieniony jest takie w akcie Boleslawa Kqdzierzawego z 1155 r. jako grdd warowny 

zosadq przygrodowq z targowiskiem nadrzecznym, z mieszkaficami trudniqcymi sie rybddwstwem, 

przewozem wodnym i retmaristwem. Grdd istnial do Xlll w. Jego reliktem jest grodzisko zwane ,,Ogrodzisko" 

tub ,,BarbarkaW. 

Poczqtkowo w Serocku byla kaplica grodowa p.w. Zwiastowania Najswiqtszej Marii Panny. Pierwsze 

wzmianki o plebanie serockim pochodzq z 1379 r., a pierwsze wzmianki o kosciele z 1448 r. Lokalizacja 

koScida spelniala warunki obronne, dziqki czemu pelnil on role refugium. 

Tereny zwigane z Serockiem od ostatniej Cwierci XI w. podporzqdkowane sq diecezji plockiej. 

W 1417 r. Serock (zwany wdwczas Szeroczec tub Syroczec) otrzymal prawa miejskie nadane przez ksiecia 

Janusza Starszego (Janusza I Mazowieckiego). Wprowadzono wdwczas rozplanowanie regularne 

z prostokqtnym rynkiem i wychodzqcymi z naroty ulicami. W latach 1423 - 1425 Janusz I Mazowiecki 

potwierdza i rozszerza przywilej lokacyjny na prawie chelmihskim. Wladze Serocka okreslane sq mianem 

,,rectoresH. W tym okresie w miescie produkowane jest sukno, funkcjonujq folusze, jest waga, postrzygalnia 

sukna i laznia. W 1432 r. za 80 kop groszy wdjtostwo Serock zostalo wykupione, nie pozostaje jednak 

w rqku mieszczan, tylko biedniejszej szlachty. W 1 Cw. XV w. na rynku postawiono ratusz. W XVI w. Serock 

jest zamoinym miastem powiatowym ziemi mazowieckiej z siedzibq powiatu sqdowego ziemi 

zakroczymskiej. Jest oSrodkiem handlowym, rzemieslniczym, administracyjnym, uposazonym w ziemie, ma 

komorq celnq, jatki i mlyny wodne. Kupcy z Serocka zwolnieni byli z oplat przy przejSciach przez granice 

celne Mazowsza, brali udzial w handlu miqdzynarodowym. 

W latach 1520 - 1525 tub 1512 - 1535 podjqto budowe obecnego koScida parafialnego, pierwotnie 

p.w. Swiqtego Wojciecha Biskupa. Fundatorami koscida byli Janusz Ill i Stanislaw, ksiqzqta mazowieccy 

oraz Wojciech Popielski kanonik warszawski. W poblizu koscida w miejscu dawnego grodu znajdowal sie 

wdwczas cmentarz z kaplicq p. w. Swiqtej Barbary (stqd prawdopodobnie poiniejsza nazwa ,,BarbarkaW). 

Pierwsze wzmianki o osadzie targowej Zgersz, bqdqcej wtedy wlasnosciq ksiwqcq, pochodzq z 1349r. 

Nastqpne wzmianki wskazujq, i e  przed 1367 r. powstala w Zegrzu pierwsza parafia - prawdopodobnie juz 

w XI1 w., przy istniejqcej tu wtedy kaplicy. W tym okresie wzmiankowany jest pleban Bronislaw. Podobnie jak 

Serock, rdwniez Zegrze posiada watnq strategicznie lokalizacjq, wczesnie uznanq, na co wskazujq 

wzmianki o zamku w Zegrzu (wdwczas Zgierzu) w XIVIXV w. oraz informacje o niewielkiej fortalicji 

wybudowanej przed 1396 r. przez Stassina ze Smardzewa marszalka dworu, ktdremu w 1377 r. 

w Ciechanowie Jan ksiqtq wiznehski, warszawski, zakroczymski i ciechanowski nadal w Zegrzu osade i clo 

na rzece Narwi. Podobnie jak w Serocku, w Zegrzu istniala przeprawa, jednak mi& ona charakter lokalny. 

Na poczqtku XV w. Zegrze otrzymuje prawa miejskie, jednak blizsza data ani rodzaj prawa miejskiego nie 

sq znane, prawdopodobnie dlatego, t e  j u i  od tat 30-tych XV w. Zegrze wystqpuje w ksiqgach jako wies 
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szlachecka, kt6ra w latach 70-tych XV w. naleiy do kilku rodzin i liczy mniej n i i  100 mieszkanc6w. Zapisy 

dla roku 1475 potwierdzajq istnienie w tym czasie w Zegrzu koScida p.w. Swiqtej Malgorzaty. Nastqpne 

wzmianki o koSciele pochodzq z 1487 r. i 1492 r. W XV w. Zegrze stanowi wlasnoSC Rogal6w z Wegrzyna 

i Jerzego StrurniHy z Drnoszyna. 

W 1580 r. wybudowano nowy kolcid, kt6ry przetrwal tylko do 1756 r. 

W 1662 r. dobra Zgierz znajdujq siq w posiadaniu StrumiHo Zgierskich, nastqpnie Krasifiskich. 

Po wlqczeniu w 1526 r. terenu dzisiejszej gminy Serock do Korony, omawiany obszar znalazl siq w obrebie 

wojew6dztwa mazowieckiego, jako wyodrqbniony powiat serocki zwiqzany z ziemiq zakroczymskq. 

W 1567r. Zygmunt August potwierdza przywileje rniejskie i cechowe. Z tego okresu pochodzq wzmianki 

o innych miejscowo6ciach, a w tym zapis z 1576r. dotyczqcy Wierrbicy bqdqcej wlasnohciq biskup6w 

plockich, oraz zapis w spisach poborowych powiatu zakroczymskiego z 1576 r. dotyczqcy Woli Kielpiriskiej. 

W 1616 r. w Serocku odbywajq sie trzy jarmarki rocznie i cotygodniowy targ. W mieScie znajdujq sie, oprocz 

parafialnego, jeszcze dwa ko6cidy: szpitalny p.w. Swietego Ducha z 1560 r. oraz p.w. Swiqtej Barbary 

z XVII w. 

Rozkwit rniasta i okolic zostaje przerwany najazdem szwedzkim, po kt6rym w latach 1660 -1662 miasto jest 

wyludnione, liczy okdo 66 mieszkahc6w. Liczba ta wolno wzrasta, w 1676 r. w mieScie jest okdo 

300 mieszkat5c6w. W latach 1775 - 1776 odrestaurowano koScid parafialny. 

Nieco wczesniej, w 1758 r. w Zegrzu wybudowano kobcia murowany p.w. Swiqtego Antoniego 

Padewskiego i Swietej Barbary, ufundowany przez Antoniego Krasinskiego i jego Zone Barbare. 

W 1779 r. Kazimierz Krasihski goSci w Zegrzu Stanislawa Augusta. 

W wyniku II rozbioru obszar dzisiejszej gminy Serock znalazl siq w zaborze pruskim. Serock jest w6wczas 

miastem granicznym - po drugiej stronie Bugu by4 zab6r austriacki. 

Poczqtek XIX w. to okres wkroczenia wojsk napoleofiskich. Tereny wokd Serocka znajdowaly siq wowczas 

w zasiegu walk o Warszawq. Ponownie ujawnia siq szczegolna pod wzgledem obronnym lokalizacja 

Serocka, w wyniku czego Napoleon w 1806 r. poleca ufortyfikowak miasto. W 180711808 r. w Serocku 

zostajq wzniesione szalice, powstaje cegielnia dla potrzeb wojskowych, koscid czeSciowo zamieniony 

zostaje na magazyn wojskowy. Budowa ufortyfikowah w Serocku przeprowadzona byla rbwnoczeSnie 

z budowq fortyfikacji w Modlinie i Pradze w rarnach tworzenia tzw. trojkqta strategicznego. Po bitwie pod 

Raszynem w 1809 r. z oszaricowanego Serocka prowadzone byly dzialania generala Niemojewskiego 

przeciwko Austriakorn zajmujqcym Warszawe. Koncepcja zakladajqca, i e  Modlin bqdzie twierdzq 

magazynowq Ksiqstwa, a Serock i Praga tylko przycz6lkami mostowymi, zachwiala siq w kwietniu 181 1 r. na 

skutek tzw. paniki ewakuacyjnej. W rnaju 1831 r. Serock jest miejscem koncentracji wojsk polskich 

przeciwko Rosjanom. 

W tym okresie (1807 - 1815) Serock i jego okolice wchodzq w sklad Ksiestwa Warszawskiego i powiatu 

warszawskiego. Od 1815 r. znajdujq siq w granicach Kr6lestwa Polskiego. 

Od poczqtku XIX w. zaznacza siq stopniowy upadek miasta. W 1810 r. Serock liczy 756 mieszkar'ic6w, 

w 1825 r. - 1008 mieszkaficbw. W latach 1820 - 29 wybudowano przez Serock trakt kowieriski (obecnie 



najkrbtsza droga z Warszawy na Mazury). W latach 1834 - 35 powstala droga z Modlina do Wyszkowa, 

bdqca wbwczas czqsciq traktu bialostockiego. W 1832 r. oddano do uzytku most na Narwi w Zegrzu, 

wybudowany pod kierunkiem Felicjana Antoniego Frankowskiego. 

Zapisy odnoszqce siq do roku 1827 pozwalajq okrebliC stan zaludnienia i iloSC zabudowy mieszkalnej 

wwybranych miejscowoSciach gminy. I tak w tym okresie Dqbe liczylo 16 domdw i 105 mieszkaficbw, 

Gqsiorowo 22 domy i 205 mieszkaficbw, Serock 100 domdw i 1008 mieszkaficbw, Zegrze 33 domy 

i 237 mieszkaficbw, Wierzbica 16 domdw i 129 mieszkahcdw oraz Wola Kielpihska 1 dym i 7 mieszkanc6w. 

W pdowie XIX w. wSrdd mieszkahcbw Serocka coraz liczniejsi sq tydzi. W 1857 r. wzmiankowana jest 

w Serocku boinica iydowska. 

W 1845 r. zaloiono fabrykq narzqdzi rolniczych, jednak przemysl w Serocku nie rozwinql siq na wiqkszq 

skalq, przede wszystkim z powodu braku kolei. W latach 1846 - 48 wybrukowano rynek oraz ulice 

Zakroczymskq, Nasielskq, Farnq i Zdrojowq. W tyrn okresie miasto zaczyna siq rozwijaC w kierunku 

zachodnim, w zwiqzku ze wzrostem znaczenia traktu warszawskiego. W I pd. XIX w. przy trakcie 

warszawskim wybudowano zespd zajazdu (poczty). 

Od 1862 r. Zegrze jest wlasnoSciq Radziwillbw. Dobra Zegrze obejmujq wdwczas folwarki: Izbica, Dosin, 

Skubianka, Maciejbwka, Karolino, Smolana Wola, Ludwinbw, Marynin, Jachranka, Stasi Las. W 1876 r. we 

wsi jest koScid i szkda, a takte budynki przemyslowe: browar, gorzelnia, mlyn parowy i wiatrak, cegielnia. 

Z innych obiektbw przemyslowych istniejqcych w tym okresie naleiy wymieniC mlyn parowy murowany 

w Zegrzynku -Jadwisinie sprzed 1859 r., zbudowany przez Aleksandra tapihskiego, oraz mlyn w Wierzbicy 

wybudowany przez Leonarda Kacperskiego w 1792 r. 

W 1869 r. Serock traci prawa miejskie. W tym okresie jest 140 dombw i 1979 mieszkahcdw. 

W okresie popowstaficzym, tj. od 1864 r., w planach wojennych Rosji tr6jkqt Modlin -Serock - Praga 

ponownie nabral znaczenia. Przy pomocy twierdz planowano zwyciqiyC Niemcbw. Podjqto t a k e  zamiar 

ufortyfikowania rejonu Zegrza. 

W latach 1882 - 1890 zbudowano pas fortbw - 8 samodzielnych fortec na obwodzie kda o promieniu 4 km, 

rozlokowanych wok64 twierdzy Modlin. Forty te bronily przepraw przez Narew. Wybudowano wtedy 

przedmoscie w Serocku, a od 1883 r. rozpoczqto budowq przedmoscia w Zegrzu. Ufortyfikowanie w Zegrzu 

utworzono z dwdch betonowych fortbw: jednego obszernego oraz drugiego mniejszego, pdqczonych walem 

ziemnym dla piechoty. W 1895 r. znaczna czqSC obszaru dworskiego w Zegrzu nabyta zostala przez rzqd 

rosyjski na fortecq. W obrqbie tego terenu wybudowano zesp6i koszarowy. KoScid odkupiono 

z przeznaczeniem na cerkiew. W zamian za tereny w Zegrzu, Maciej i Jadwiga z Krasifiskich Radziwinowie 

otrzymali m. in. pobliskie dobra Jadwisin, gdzie wybudowali rezydencjq z palacem projektu arch. Franciszka 

Arven, w stylu nawiqzujqcym do francuskiego renesansu, wraz z parkiem wkomponowanym w obszar IeSny. 

Natomiast z pieniqdzy za kobcid wybudowano staraniem proboszcza M. Kowalskiego w latach 1895 - 1899 

nowy koSci& parafialny w Woli Kielpihskiej p.w. Swiqtego Antoniego Padewskiego, wg projektu Konstantego 

Wojciechowskiego. W kosciele umieszczono wyposaienie z koScida w Zegrzu. 

W 1897 r. wybudowano w Zegrzu most wedhg projektu ini. Mieczyslawa Marszewskiego. Z tylu fortbw 

w Zegrzu nad brzegiem Narwi wybudowano trzy potqine prochownie (warownie). W zwiqzku z budowq 
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fort6w wokd Modlina przebudowano taMe w latach 1905 - 191 0 fort w Dqbem, ktbry mial spelniac role fortu 

lqcznikowego miqdzy Zegrzem i Modlinem oraz czuwaC nad przeprawami w rejonie Srodkowego biegu 

Narwi. Wszystkie trzy przedmoScia - Dqbe, Serock i Zegrze panowaly ogniem nad catq dolinq luku Narwi 

i wzmacnialy tym samym obrong Modlina. Mimo to przewaga wojsk niemieckich nad rosyjskimi podczas 

dzialah wojennych w 1915 r. okazala siq na tyle duta, ze Rosjanie zmuszeni zostali do opuszczania 

kolejnych fortdw, by na koniec w dniu 20 sierpnia 1915 r. podpisaC w Zegrzynku kapitulacjq Modlina i oddaC 

forty w rece Niemcbw. 

W 1897 r. Serock liczy 3916 mieszkahcow. Podstawq rozwoju miasta byly wbwczas jarmarki oraz handel 

trzodq i bydlem. W 1900 r. liczba mieszkallcdw zwiqksza siq do 5166 os6b. W Serocku jest wowczas 

287 dombw. W latach 1913 - 1914 miejscowy koScid ponownie jest restaurowany pod kierunkiem 

Kazimierza Skbrewicza. 

W 1914 r. cerkiew w Zegrzu ulegta czeSciowemu zniszczeniu. Po 1 91 8 r. przekazano jq Wojsku Polskiemu, 

kt6re w dwudziestoleciu rniedzywojennym zorganizowalo w Zegrzu Centrum Wyszkolenia LqcznoSci. 

W 1932 r. koscid przebudowano wedlug projektu arch. Edgara Aleksandra Norwertha na koScid 

garnizonowy. 

W 1932 r. Serock odzyskuje prawa miejskie. Potowe ludnosci (4694 mieszkallcow) stanowiq wowczas 

tydzi. Miasto pelni role oSrodka handlowego i uslugowego dla okolicznych teren6w. W okresie od 1934 do 

1938 r. koScid w Serocku poddano gruntownemu remontowi i znacznym przeksztalceniom. W 1939 r. 

miasto zamieszkuje 6500 os6b. Sq tu 4 zaklady przemys{owe i okdo 100 warsztatbw rzemieslniczych. 

W latach 1940 - 1944 twierdza Zegrze byla zajqta przez wojska niemieckie. W wyniku dzialah wojennych 

podczas II wojny Swiatowej zniszczony zostal most w Zegrzu, a takie w znacznym stopniu koscid 

garnizonowy. 

Wojna wyludnia miasto Serock. W 1946 r. jest tu zaledwie 2123 mieszkallc6w. Mimo to miasto utrzymuje 

funkcjq lokalnego oSrodka administracyjno-gospodarczego. Zabudowa miasta rozwija siq w kierunku 

zachodnim, wzdluz szosy warszawskiej. Na terenach niezalesionych gminy rozwija siq rolnictwo 

i sadownictwo. Od 1952 do 1975 r. teren gminy nalezy do powiatu Nowy Dw6r Mazowiecki. 

Po 1963 r., kiedy po wybudowaniu zapory w Dqbem z pdqczonych w6d Bugu i Narwi utworzono Zalew 

2 Zegrzyhski o powierzchni okoto 33 km oraz wybudowano kana1 Zerah -Zegrze, wiodqca dla tego obszaru 

sta1a siq funkcja turystyczno-wypoczynkowa. Efektem tego sq liczne oSrodki wypoczynkowe rozlokowane 

wzdlut brzeg6w Zalewu, ukierunkowane przede wszystkim na rekreacje i sporty wodne. 

1.4 Uklad przestrzenny grniny. 

Gmina Serock jest obecnie w strukturze przestrzennej zr6znicowana. Gl6wnq miejscowoSciq gminy jest 

Serock. MiejscowoSC ta posiada prawa miejskie i jest to widoczne w charakterze zabudowy . Jest to 

wynikiem sukcesywnego, Swiadomego komponowania uktadu urbanistycznego w oparciu o rozplanowanie 

lokacyjne, w dostosowaniu do miejscowego krajobrazu naturalnego - wysokiej, pociqtej wqwozami skarpy 



oraz historycznych trakt6w komunikacji lokalnej i ponadlokalnej. Zabudowa historyczna jest nieliczna, 

wwiqkszoSci murowana, jedno- lub dwukondygnacyjna, z pojedynczymi obiektami drewnianymi, 

o skromnym detalu architektonicznym. Z dawnego XV-wiecznego rozplanowania zachowany kwadratowy 

rynek i zwiqzane z nim ulice: Kosciuszki, 11 Listopada, Wolskiego, Farna, Poniatowskiego, Brukowa, 

Ksiqdza Sciegiennego (obecnie Sw. Wojciecha), wyznaczajqce historyczne bloki zabudowy. Z obszarem 

miasta polokacyjnego skupionego wok& kwadratowego rynku zwiqzany jest zesp& koScida parafialnego 

tzymskokatolickiego i grodzisko zwane ,,BarbarkaW. 

Pozostale miejscowoSci, to glownie zabudowa mieszkaniowa oraz zagrodowa, twotzy u klad y ulicowe 

wzdlui dr6g gminnych. Walory przyrodniczo-krajobrazowe spowodowaly, i e  gmina stala siq terenem 

letniskowym dla mieszkahcdw Warszawy. Gl6wne skupiska zabudowy letniskowej umiejscowione sq 

w pdudniowej czqSci gminy nad Narwiq oraz na wschodzie w okolicach Zalewu Zegrzyiiskiego. Duie 

obszary zajmujq take  tereny wojskowe o statusie zamkniqtym. 

Bariery przestrzenne rozwoju gminy to przede wszystkim: 

- dostqpnoSC komunikacyjna w oparciu wylqcznie o komunikacjq samochodowq, przy jednej tylko drodze 

slutqcej jednoczeSnie do cel6w tranzytowych, bez moiliwoSci doprowadzenia do gminy transportu 

szynowego, 

- ograniczenia w lokowaniu nowych zespd6w zabudowy letniskowej ze wzglqdu na koniecznoSC 

skanalizowania teren6w pod te zespdy, 

- stosunkowo mala liczba obiektdw rekreacyjnych og6lnie dostqpnych (zespdy sportowo - rekreacyjne 

z moiliwoSciq nocowania i stdowania siq), 

- niewielka liczba obiekt6w mogqcych stanowiC bazy sport6w wodnych. 

Uwarunkowania sprzyjajqce rozwojowi przestrzennemu: 

- stosunkowo duia podai teren6w budowlanych, 

- duia atrakcyjnosk Srodowiskowa, bliskoSC Zalewu Zegrzynskiego, 

- pdoienie w strefie oddzialywania aglomeracji warszawskiej, lokowanie zabudowy mieszkaniowej dla 

pracujqcych w Warszawie. 

I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
1. Uwarunkowania ptzyrodnicze zagospodarowania ptzestrzennego 

1.1 Pdoienie geograficzne 

Gmina Serock - jedna z gmin powiatu legionowskiego - pdoiona jest w centralnej czeSci wojewbdztwa 

mazowieckiego. MiejscowoSC Serock jest siedzibq urzqdu miasta i gminy. Ze wzglqdu na obecnoSC 

atrakcyjnych terenow i obiekt6w gminq motna uznaC za obszar o duiym potencjale turystycznym. Pdoienie 

gminy na obszarach prawnie chronionych powoduje ograniczenia lokalizacyjne i przesqdza 

o proekologicznych kierunkach zagospodarowania. 

1.2 Powiqzania ptzyrodnicze i ekologiczne 
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Ze wzglqdu na wysokie walory przyrodnicze wiqkszq czqSC gminy Serock whczono w granice 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Wyznaczono takte granice obszaru Natura 2000: 

Ostoja Nadbuzahska SO0 (Specjalne Obszary Ochrony) PLH140011 

Dolina Dolnego Bugu OSO (Obszary Specjalnej Ochrony) PLB140001 

Puszcza Biaia OSO (Obszary Specjalnej Ochrony) PLB140007 

Swietliste Dqbrowy i Grqdy w Jabfonnej OSO (Obszary Specjalnej Ochrony) PLH140045 

Korytarz ekologiczny o znaczeniu ponad regionalnym wyznaczono w opracowaniu ekofizjograficznym 

wzdlut Bugu, Narwi i Zalewu Zegrzyhskiego. 

1.3 Rzeiba terenu 

Wedlug podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego (1978 r.) gmina pdotona jest w obrqbie mezoregionu 

Wysoczyzny Ciechanowskiej. Jednostka ta wchodzi w skiad makroregionu Niziny Pdnocnomazowieckiej. 

Hipsometrycznie jest to obszar urozmaicony, wznoszqcy siq w kierunku Wnocnym od wysokosci 96 m npm 

do 113 m npm. Geomorfologicznie dominujqca na obszarze gminy jest wysoczyzna polodowcowa powstala 

w wyniku dziaialnolci akumulacyjnej lodowca i erozji wbd plynqcych przed jego czdem oraz wystqpujqce 

w jej obrqbie rzeczne tarasy zwiqzane z erozyjnq i akumulacyjnq dziaialnoSciq rzek. 

W obrqbie wysoczyzny motna wyr6zniC szereg mniejszych form morfologicznych, takich jak moreny 

czdowe, piaskie powierzchnie erozyjne glin zwalowych, sandry, doliny i zagiqbienia oraz tarasy erozyjne 

i akumulacyjne. 

Moreny czdowe sq to plaskie i rozpdzniqte wyniesienia nie przekraczajqce 4 m wysokoSci wzglqdnej. 

Najwiqksze ich zgrupowanie, siabo zarysowane w morfologii terenu, znajduje siq w rejonie Dqbego, lzbicy 

i Jachranki. 

Powierzchnie erozyjne glin zwabwych - obszar ten ciqgnie siq wqskim pasem w pdudniowej czqSci gminy. 

Jest to teren pozbawiony falistolci, o wysokosciach wzglqdnych okdo 100 m npm i niewielkich rdznicach 

wysokoSci wzg lqdnych. 

Sandry zajmujq duzq powierzchniq w centralnej czqSci gminy. Jest to obszar polozony na wysokoSci 

okdo 106 m npm, paski z wyrainym spadkiem ku pdudniowi, czqsto na powierzchni sandru wystqpujq pola 

piask6w przewianych. 

Doliny i zagiqbienia - jest to wyrafny i czqsty element morfologiczny wystqpujqcy w obrqbie wysoczyzny 

lodowcowej. Sq to formy powstale w warunkach klimatu peryglacjalnego. Niekiedy dolinki posiadajq znaczne 

spadki. Okresowo poprzez te formy splywajq wody opadowe i wody powstajqce w wyniku topnienia Sniegu. 

Tarasy erozyjne wznoszq siq Srednio 16 do 18 m nad poziom Narwi. Ciqgnq siq wzdlut rzeki kdo lzbicy 

pasem o szerokoSci 200 m. Tarasy w okolicy Skubianki, Jachranki i Dqbego pdozone sq znacznie nizej, bo 

okdo 5 do 6,5 m nad poziom rzeki i sq wqzsze - osiqgajq szerokoSC do 60 m. 

Poza wymienionymi wyiej formami geomorfologicznymi zwiqzanymi z wysoczyznq lodowcowq, w pdnocno- 

wschodniej czqSci gminy wystqpuje taras zalewowy. Jest on pdozony w widlach Bugu i Narwi na rzqdnej 

okdo 81,4 m npm. Na jego powierzchni obserwuje siq liczne starorzecza, zakola meandrowe oraz pola 

piaskbw przewianych i wydmy. 
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Ponadto na prawym brzegu Narwi w okolicy Serocka, u wylotu niekt6rych wqwozbw, powstaly stoiki 

napiywowe, kt6rych promien osiqga do 50 m. Stotki te tworzq siq r6wniei wspdczeSnie, szczeg6lnie po 

deszczach nawalnych. 

Jednostki i formy geomorfologiczne (plansza) 

TZ TARASY ZALEWOWE (WYtSZY i NltSZY) 

Warunki klimatu lokalnego: podwytszona wilgotnoSC powietrza, podwytszona wahania dobowe, temperatury 

powietrza, dobre przewietrzanie - tereny pehiqce funkcjq przewietrzajqca 

ZB ZAGtEBIENIA BEZODPLYWOWE 

Warunki klimatu lokalnego: podwytszona wilgotnoSC powietrza, podwyzszona wahania dobowe, temperatury 

powietrza, zle przewietrzanie - tereny petniqce funkcjq odbiornikdw wilgotnych i chlodnych mas powietrza 

OT ZATORFIONE DNA O B ~ l t E f i  TERENU 

Warunki klimatu lokalnego: podwyiszona wilgotnosC powietrza,podwytszona wahania dobowe, temperatury 

powietrza, zte przewietrzanie - tereny pelniqce funkcjq odbiornik6w wilgotnych i chlodnych mas powietrza 

DL DNA DOLlN BOCZNYCH 

Warunki klimatu lokalnego: podwyzszona wilgotnoSC powietrza, podwyzszona wahania dobowe, temperatury 

powietrza, dobre przewietrzanie - tereny pdniqce funkcjq przewietrzajqca. 

Krawqdz erozyjna wysoczyzny - spadki terenu powyzej 5 stopni 

1.4 Budowa geologiczna 

Obszar gminy Serock lety na platformie prekambryjskiej, na zachodnim jej kraficu zwanym nieckq brzeznq. 

Niecka brzelna jest to dtuga, wqska depresja o osi NW-SE, wypelniona osadami gdrnej kredy i najnitszego 

trzeciorzqdu (dano-paleocen), pod ktbrymi wystqpujq skaly permu, triasu i jury. Perm lezy niezgodnie na 

skatach paleozoicznych. Utwory mezozoiczne niecki sq lekko sfaldowane i pociqte licznymi uskokami. 

Niecka brzezna znajduje siq czeSciowo na obszarze strefy Teisseyre'a-Tomquista, kt6ra miala duze 

znaczenie dla rozwoju sedymentacji permsko-mezozoicznej. AktywnoSC tej strefy tektonicznej, tworzenie siq 

uskok6w o duiych amplitudach zdecydowalo o duzej miqzszoSci wspomnianych wytej utworow. 

Subsydencja zachodzita szczegdlnie intensywnie w czasie mbdszej kredy, gdy r6wnoczeSnie stopniowemu 

podnoszeniu ulegal wal Srodkowopolski. 

Z koncem kredy w wyniku wypiqtrzeniu tego walu nastqpib ostateczne odizolowanie niecki brzeznej od 

pozostalych niecek mezozoicznych Polski. 

Niecka brzetna dzieli siq prostopadle do osi na trzy czeSci. Sq to niecki: pomorska, warszawska i lubelska. 

Gmina Serock pdoiona jest w obrqbie niecki warszawskiej, kt6ra obejmuje Srodkowq, najglqbszq czqSC 

niecki brzetnej. MiqtszoSC samej g6rnej kredy osiqga tu miejscami 1200 m. 

Ta struktura geologiczna jest asymetryczna. Nachylenie warstw pdudniowo-zachodniego skrzydla niecki 

wynosi 5-10", w skrzydle wschodnim skaly lezq prawie poziomo. WiqkszoSC dyslokacji wgtqbnych wykrytych 

badaniami geofizycznymi ma kierunek NW-SE, r6wnolegly do osi niecki. Liczne sq jednak rbwniet glqbokie 

uskoki r6wnoleinikowe. Niekt6re z cechsztynskich struktur solnych, obserwowanych w obrqbie niecki, 
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znajdujq siq na przecieciu uskok6w wymienionych dw6ch zespdbw. 

Tereny niecki warszawskiej po ruchach laramijskich i po erozji staly siq ponownie obszarem akumulacji. 

W trzeciorzqdzie w srodkowej Polsce powstaia rozlegia depresja, siqgajqca poza granice niecki 

warszawskiej -jest to niecka mazowiecka wypelniona detrytycznymi osadami od eocenu po pliocen. Strop 

utwor6w trzeciorzqdowych wystqpuje na glqbokoSci 80 - 97 m. Reprezentowany jest on przez iwiry 

kwarcowe, piaski glaukonitowe i mulki oligocenu, piaski i mulki z wkladkami wqgli brunatnych miocenu 

(miqiszoSC okdo 37 m) oraz r6tnobanvne ily i mulki pliocenu (miq2szoSC okdo 35 m - Zegrze). Strop 

osadow pliocenu wykazuje dute deniwelacje. 

Czwartorzqd osiqga na tym obszarze miqzszoSC okdo 100 m. Najstarsze osady tego okresu to piaski i mulki 

zastoiskowe stadialu starszego zlodowacenia pdudniowopolskiego. Strop ich lezy na wysokoSci 47,O m 

n.p.m. Nad nimi wystqpuje cienka warstwa bruku morenowego oraz glina zwalowa tego zlodowacen~a. Na 

pdudnie od Serocka na glinie letq piaski rzeczne interglacjalu wielkiego. Na terenach oSciennych wykazujq 

one wyrafnq cyklicznoSC sedymentacji (4 cykle). 

Na calym niernal obszarze wystqpujq ~ty i mulki zastoiskowe stadialu przedmaksymainego (najstarszego) 

zlodowacenia Srodkowopolskiego. W Serocku osiqgajq one miqiszosC 12,5 m w p&nocnej czqsci gminy. 

W stropie ich wystqpujq piaski i miejscami iwiry miqdzymorenowe. Na calym obszarze wystqpuje glina 

zwalowa stadialu maksymalnego (wychodnie jej znajdujq sie w krawqdzi tarasu kdo Izbicy). Jest to glina 

piaszczysta, szara, zwarta z wkladkami bruku w czqSci stropowej, co Swiadczy o jej dlugotrwalym 

rozmywaniu. MiqtszoSC jej jest zmienna, i waha siq od 2,O do 9,O m. 

W krawqdzi na prawym brzegu Narwi odslaniajq sip piaski ze iwirem, rzeczne i 

wodnolodowcowe. MiqiszoSC tych osad6w jest znaczna i waha siq od 10 do 13 m WSrod tych piaskow 

spotyka siq warstwy zlepiehc6w i piaskbw czwartorzqdowych (okolice Izbicy).Ze stadidem mazowiecko- 

podlaskim zwiqzane jest osadzenie piaskow pylastych, mulkdw i ilbw warwowych. Odsianiajq siq one 

w krawedzi Narwi (z wyjqtkiem okolic Skubianki),~ okolicy Wierzbicy i Ludwinowa. Sq to tiuste, 

czekoladowe, warstwowane osady, glbwnie ity o miqiszosci od 1,5 do 3,2 m. Glina zwabwa tego stadialu 

odslania slq w wielu miejscach na powierzchni (Dqbe, Serock, krawqdz Nanvi). Jest to glina brqzowa lub 

iMo-brqzowa, twardoplastyczna, z soczewkami piasku i ilu warwowego. MiqiszoSC jej wynosi 3,5 -10,5 m. 

W okolicy Serocka, od Wierzbicy po Debniki, oraz na pdnoc od Jachranki, Skubianki i Dqbego wystqpujq 

piaski, Miry  oraz glazowiska ze twirami moren czdowych (stadialu mazowiecko-podlaskiego). Sq one silnie 

zwietrzale i odwapnione, material uloiony jest bezladnie, dopier0 warstwy glqbsze zawierajq material 

przesegregowany. MiqzszoSC ich wynosi od 1,s do 6,O rn. Piaski wodnolodowcowe wystqpujq w forrnie 

sandrbw i zajmujq doSC znaczne obszary na zach6d od Serocka. Na powierzchni sq w wielu miejscach 

przewiane. Sq to piaski Srednio i drobnoziarniste, miejscami z domieszkq materialu grubszego. Osadow 

zwiqzanych i interglacjaiem emskim na tym terenie nie ma. 

Eluwia piaszczyste na glinie zwalowej, a miejscami na utworach zastoiskowych wystqpujq wokd formy 

czdowo morenowej Serocka i Dqbinek. Sq to piaski rbznoziarniste z duiq ilosciq piaskbw pylastych, 

z glazikami i iwirami, szare, szaro-bezowe, w dolnej czqSci lekko zorsztynizowane. MiqzszoSC waha siq od 

0,6 do 2,5 m. Wydmy i piaski eoliczne zajmujq niewielkie i rozrzucone obszary wystqpowania piaskow 

sandrowych. Sq to piaski drobno i Srednoziarniste, iWe,  matowe i sypkie. Miqiszosci ich sq niewielkie. 

Piaski i mulki rzeczne wypdniajq doliny. Sq to szare i zielonoszare piaski z duiq domieszkq czeSci 



organicznych. MiqtszosC ich waha siq od 0,5 do 2,O m. W rejonie Moczydla wystqpujq piaski i mulki jeziorne, 

silnie humusowe. Wypelniajq one istniejqce zaglqbienie. Torfy wystqpujq na terenie gminy rzadko. Niewielkie 

ich iloSci towarzyszq namubm kdo Moczydla, oraz na zachbd od Serocka. 

1.5 Surowce rnineralne 

Teren gminy obfituje w kruszywa naturalne, wystqpujq tu rbwniei zloia surowcow ilastych. 

Kruszywo naturalne: 

Wystqpowanie kruszywa zwiqzane jest z rozleglymi i plaskimi strefami czdowo morenowymi wystgpujqcymi 

kdo Serocka i Dgbinek. Nalety nadmieniC, i e  kruszywo naturalne grube tworzy w tych strefach ,,czapkiM 

o do66 ograniczonym zasiqgu, pod niml zaS wystqpuje zazwyczaj kruszywo drobne. Kruszywo naturalne 

wydobywa siq rdwniei z dna Zalewu Zegrzyhskiego. 

Zloia o zasobach udokumentowanych: 

Zlote ,,D?binkiU udokumentowane jest w kat. Cl+C2. Zasoby kruszywa naturalnego w kat. C1 wynoszq 

10733,5 tys. ton, w kat.C2 wynoszq 13682,4 tys. ton. 

Zasoby te objqte byly koncesjami na eksploatacjq: teren gbrniczy Dgbinki Ill i Dqbinki IV. 

Zloie ,,Zalew Zegrzyhski" pdoione jest na dnie Zalewu Zegrzyhskiego, czqsciowo w granicach gminy 

Nieporqt. Zloie jest udokumentowane w kat. Ci, eksploatowane przez Warszawskie Zaklady Eksploatacji 

Kruszywa. Zloie stanowiq tu dwie warstwy piaskbw rozdzielone warstwq piaskbw ze iwirem. Kruszywa 

przydatne sq do produkcji plukanych piaskbw i iwirow, piaskbw do betonow, do zapraw i wypraw. Zasoby 

kruszywa wynoszq 5508,O tys. ton. Zlote jest eksploatowane. 

Zloza o zasobach zarejestrowanych: 

Do 1992 r. wydobywano kruszywo naturalne grube (miry i piaski ze zwirem) w Swigcienicy. Kruszywo to 

bylo eksploatowane przez WZDiM - Warszawa, jego zasoby wynosily 197,86 tys. ton. Byb przydatne do 

produkcji mas bitumicznych, mieszanek drobnych, do betonbw, piaskbw odmiany II i Ill gat.l,2. 

Obszary prognostyczne znajdujq siq kdo Stanislawowa Zegrzyhskiego w strefie wystqpowania utworbw 

czdowomorenowych oraz kdo Jachranki Nowej. Spodziewane jest tu wystqpowanie piaskbw i piaskbw ze 

mirem o przypuszczalnych zasobach w rejonie Stanislawowa - 400 tys. m3, w rejonie Jachranki - 
1500 tys. m3. 

Poza tym w wielu miejscach pobierano znaczne iloSci kruszywa, glbwnie piasku. W rejonie Serocka istnieje 

siedem takich wyrobisk, takze piasek eksploatowano kdo miejscowoSci Marynino, Borowa Gbra i Zalesie 

Borowe. Wyrobiska te sq w przewazajqcej czqSci j u i  zarzucone, zapeliniete, zarastajqce drzewami. 

W latach siedemdziesiqtych byly prowadzone prace poszukiwawcze, gWwnie na obszarze Zalewu 

Zegrzyhskiego. Uzyskano wyniki negatywne, nawiercono jedynie cienkie wkladki piaszczysto-iwirowe 

zalegajqce wSr6d utworbw piaszczystych. Negatywne wyniki uzyskano rbwniei na tarasie zalewowym 

w okolicy lachy. Nawiercono tu piaski o roinej granulacji i pospdkq na glqbokosci 7,l-11,2 m, lecz 

o ograniczonym zasiqgu. 

Nalety zaznaczyt, i e  zloia ,,Dqbinki " sq czqSciowo kolizyjne. Ich eksploatacja prowadzi do duiych zmian 

w krajobrazie. Zloia te majq okreSlony kierunek rekultywacji po zakonczeniu eksploatacji: rekreacyjny. 



1.6 Warunki wodne 

1.6.1 Wody powierzchniowe 

Teren gminy Serock odwadniany jest przez rzekq Narew oraz wpadajqcy do niej na wysokosci Serocka - 

Bug. Obie rzeki spiqtrzone zostaly w 1963 r. przez zaporq ziemnq w Dqbem, tworzqc Zalew Zegrzynski 

(zwany takze Jeziorem Zegrzyfiskim). Zajmuje ono powierzchniq 3030 ha i ciqgnie siq na dlugosci 41 km. 

Maksymalna jego szerokoSC wynosi 3,5 km, a glqbokoSC 8,O m. Wody Zalewu majq zlq jakoSC, pod 

wzglqdem fizyko-chemicznym sq pozaklasowe, pod wzglqdem bakteriologicznym nalezq do II i Ill klasy 

czystoSci. 

Zly stan w6d Zalewu wynika przede wszystkirn z nieuporzqdkowanej gospodarki Sciekowej w rejonie tego 

zbiornika, wiele oSrodk6w wypoczynkowych pdozonych nad brzegiem Zalewu odprowadza do niego 

nieoczyszczone lub wstqpnie podczyszczone Scieki. 

Zalew Zegrzynski wykorzystywany jest w spos6b r6znoraki: jako zbiornik retencyjny, przeciwpowodziowy, 

energetyczny (elektrownia wodna w Dqbem o mocy 20 MW) oraz do cel6w ieglugowych i rekreacyjnych. 

Do Zalewu uchodzi rzeka Bug, na jej tarasie zalewowym tworzq siq liczne starorzecza i podmoklosci. 

Poza wymienionymi, brak na terenie gminy wiekszych naturalnych zbiornikow wodnych; na pdnoc od 

Wierzbicy w rejonie wsi Wierzbica wpada do Narwi mala rzeczka - Klusdwka, w rejonie Moczydla znajduje 

siq jeziorko Chojno. 

1.6.1 .I Zagroienie powodziowe 

Na terenie gminy Serock nie ma terenbw bezpoSredniego zagrozenia powodziq. W pdnocnej czqsci gminy, 

miejscowoSC Cupel, wystqpuje potencjalne zagrozenie powodziq. Obecnie opracowane dokumenty 

Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej nie wskazujq granicy tych obszardw, dlatego na planszy 

Studium nie sq wskazane. 

1.6.2 Wody podziemne 

Pod wzgledem hydrogeologicznym gmina Serock nalezy do makroregionu Wschodni Niz Polski. Obejmuje 

on swym zasiqgiem pdnocno-wschodniq Polskq, po dolinq Wisly i tulawy na zachodzie, i dolne odcinki 

Wieprza i Pilicy na pdudniu. 

Makroregion ten dzieli siq na kilka regionow; teren omawianej gminy nalezy do regionu pdnocno- 

mazowieckiego. Obejmuje on pdnocnq czqSC niecki mazowieckiej, zamkniqtq od poludnia i zachodu 

dolinami Bugu, dolnej Narwi i Wisly, stanowiqcymi system drenaiowy wszystkich piqter wodonosnych w6d 

zwyklych. 

W regionie tym mozna wydzielit trzy piqtra wodonoSne: 

A. Pietro wodonosne gdrnej kredy, tworzqce niekiedy wsp6lny kompleks wodonosny z gezami i piaskami 

paleocenu, jest stosunkowo slabo rozpoznane. GlqbokoSC jego wystepowania wzrasta od kilkudziesiqciu 

metrdw w dolinie Wisly do ponad 200 m na pdnocnym skraju tej jednostki. Przewodnosc wodna systemu 

kredowego jest na og6l niewielka (200 - 300 m2ld). W wielu miejscach, szczeg6lnie w centralnej czqsci 

regionu, utwory kredowe nie zawierajq wod zwyklych, lecz sq to wody o podwyzszonej mineralizacji. 



B Piqtro wodonoSne trzeciorzqdu tworzy dwa poziomy wodonoSne: miocefiski 

i oligocefiski, oddzielone od piqtra czwartorzqdowego miqzszym kompleksem bardzo 

slabo przepuszczalnych ilow i mulkow pliocenu. 

Poziom miocefiski tworzq piaski drobnoziarniste i pylaste z przewarstwieniami mulkbw i wqgla brunatnego 

o miqzszoSci 20 - 30 m. Powierzchnia piezometryczna tego poziomu lety na rzqdnej 150 - 160 m n.p.m. 

Wody zawarte w tych osadach charakteryzujq siq stopniem mineralizacji rzqdu 0,4 - 0,5 gll oraz 

ibltobrunatnym zabarwieniem. Studnie ujmujqce ten poziom majq wydajnoSC w granicach 30 - 60 m31h, 

jednakte ze wzglqdu trudnq do likwidacji barwq wody sq rzadko uzytkowane. 

Poziom oligoceriski tworzq piaski drobnoziarniste glaukonitowe. Jest on czqsto izolowany od wytej 

zalegajqcego poziomu miocefiskiego seriq ilbw i mulkow. Wody tego poziomu charakteryzujq siq 

mineralizacjq rzqdu 0,3 - 0,s gll oraz dobrq i slabq jakoSciq. WydajnoSC studzien jest bardzo zr6tnicowana 

od 30 do 100 m Ih, wskaknik przewodnosci waha siq zaS od50-100m7d. 

C. Piqtro wodonoSne czwartorzqdu wystqpuje na calym omawianym obszarze w strukturach wodonosnych 

Srdd morenowych i pod morenowych. Piqtro to odgrywa zasadniczq role w gospodarce wodnej z uwagi na 

dostqpnoS6 wbd tego piqtra, dutq pojemnoSC zbiornikdw wdd podziemnych i dobrq odnawialnoSC zasobbw. 

W obrqbie tego piqtra wyrotnia siq 2 -3, rzadziej 4 poziomy wodonoSne. Najglqbszy poziom zawarty jest 

w piaskach i twirach rzecznych peryglacjalu i interglacjalu kromerskiego oraz osadach wodnolodowcowych 

przykrytych glinami i mulkami zlodowacenia pdudniowopolskiego. Poziom ten ma ograniczony zasiqg 

i wystqpuje w gldwnych rynnach i wciqciach erozyjnych - kopalnych dolinach. 

Wyzej wystqpuje i dominuje 40 - 80 m gruboSci kompleks piaszczysto - iwirowy, wiekowo przypisany 

interglacjalowi mazowieckiemu i zlodowaceniu Srodkowopolskiemu. Kompleks ten moie stanowic jeden 

poziom, bqdZ lokalnie przewarstwiony glinami lub mulkami tworzy 2-3 mniejsze poziomy. W ostatnim 

przypadku wody poszczeg6lnych poziomdw sq najczqSciej w zwiqzku hydraulicznym, a najwyiszy z nich - 
przypowierzchniowy jest zwiqzany hydraulicznie z wodami Narwi, Bugu i innych mniejszych ciekow. 

Pierwszy poziom wodonoSny w znacznej swojej czqSci jest odsloniqty, nieizolowany od powierzchni 

utworami slabo przepuszczalnymi. Zwierciadlo wody w zaletnosci od morfologii i wyniesienia powierzchni 

terenu wystqpuje na rbznych glqbokoSciach, w dolinach Bugu i Narwi plytko do 1,O m ppt., na pozostalych 

obszarach od 2,O do 8,O m ppt. 

Osady budujqce czwartorzqdowe poziomy wodonoSne charakteryzujq siq dobrymi parametrami 

hydrogeologicznym, wydatek studni w zaletnoSci od konstrukcji otworu moze przekraczat 200 m /h. 

Zbiornik GZWP (dolina rzeki Srodkowej Wisly) jak wytej wspomniano obejmuje swym zasiqgiem czqSC 

terenu gminy. Zbiornik ten ma 2085 km2 powierzchni calkowitej, szacunkowe jego zasoby dyspozycyjne 

wynoszq 1000 tys. m Id, a modul zasob6w dyspozycyjnych 5,55 llskm , Srednia glqbokosC ujqcia 60 m. 

Gmina Serock nalezy do obszarbw zasobnych w wody podziemne. Suma zasob6w dyspozycyjnych wynosi 

18100 mid, suma zasobow eksploatacyjnych ujqC wynosi 32606 m Id, natomiast lqczny pob6r w6d na 

terenie gminy wynosi 4325 m Id (dane za rok 1996). Czyli stopiefi wykorzystania zasob6w (stosunek poboru 

do zasobbw dyspozycyjnych) wynosi 23,99 %. Swiadczy to o znacznych rezerwach w6d podziemnych na 

omawianym obszarze. 

W 1996 roku na terenie gminy bylo zlokalizowanych 43 ujec wod podziemnych, w sklad ktbrych wchodzilo 

72 studnie. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujqc wynosily 1358,6 m31h. 



Utytkowanie w6d podziemnych ksztaltowalo siq nastqpujqco: 

- gospodarka komunalna 14 ujqC, 190 m3/h suma zasob6w eksploatacyjnych ujqk,I 4% zasob6w 

eksploatacyjnych, oSrodki wypoczynkowe 31 ujqC, 414,6 m /h suma zasob6w eksploatacyjnych ujqc, 

31% zasobbw eksploatacyjnych, 

- przemysl bez ujqC, rolnictwo i obsluga rolnictwa 17 ujqC, 585 m3/h suma zasobdw eksploatacyjnych 

ujqc, 43% zasob6w eksploatacyjnych, inne 12 uj@, 169 m3/h suma zasob6w eksploatacyjnych 

ujqc, 12% zasob6w eksploatacyjnych. 

Analizujqc wartoSci poszczeg6lnych wskaznik6w i porownujqc je z wartosciami dopuszczalnymi dla w6d do 

picia nalety stwierdzik, i e  stan jakoSci w6d podziemnych ze studni wierconych odpowiada na ogd normie 

do picia. Z analizowanych wskaznik6w jedynie azot amonowy oraz telazo i mangan miejscami przekraczajq 

ww. normq. Nalety zwr6ciC uwagq, i e  znaczne wartosci w wodach podziemnych ielaza i manganu nie sq 

wynikiem zanieczyszczenia antropogenicznego, wystqpujq one w wodach naturalnych. Szczeg6lnie ich 

wysokie stqtenie stwierdza siq w Srodowisku osad6w aluwialnych bogatych w te pierwiastki i dodatkowo 

bogatych w substancje i kwasy humusowe powodujqce niewytrqcanie siq ielaza w warstwach 

wodonotnych. Podwytszone a czqsto ponadnormatywne stqtenie azotu amonowego obserwuje siq na 

terenach zabudowanych, gdzie warstwa wodonoSna jest pozbawiona izolacji od powierzchni. 

Obok strefowoSci stqteh w poziomie obserwuje siq take  strefowoSC w pionie. Wody w g6rnej partii 

wodonoSnej majq stqtenie azotu amonowego wyisze niz w czqSciach glqbszych. Fakty te Swiadczq 

o migracji zanieczyszczeli z powierzchni terenu. 

Zagrotenie jakoSci w6d zaleiy z jednej strony od presji antropogenicznej, kt6rej nasilenie wiqie siq 

z rodzajem zagospodarowania terenu i jego rozwojem, z drugiej zaS strony od moiliwoSci przenikania 

zanieczyszczeh do w6d podziemnych. 

Znaczna czqSC gminy Serock lety w obszarze o slabym stopniu zurbanizowania, ale poziom wodonoSny nie 

jest tu izolowany warstwq nieprzepuszczalnq od powierzchni terenu. W pnypadku intensywnego 

zagospodarowania tego terenu nalety podjqk zdecydowane dzialania prowadzqce do ochrony utytkowego 

poziomu w6d gruntowych. 

Nalety zaznaczyC, Ze na terenie gminy, w rejonie wsi Wierzbica, znajduje siq obszar, na ktdrym brak 

utytkowego poziomu wodonoSnego. Warstwy wodonoSne w omawianym obszarze majq malq miqiszoSC 

i niewielkie rozprzestrzenienie. Ich mala zasobnoSC w wodq nie pozwala na budowq ujqc o wydatkach 

wiqkszych nit 5 m3lh. 

1.7 Ocena warunkow geologiczno-iniynierskich 

Ocena warunkbw geologiczno-inZynieryjnych zostala przedstawiona na mapie opracowania 

ekofizjograficznego bqdqcej zabcznikiem do Studium. 

Plansza ta przedstawia: 

tereny naraione na zjawisko osuwisk (spadki powyiej 5 stopni) 

tereny o niekorzystnych warunkach posadowienia 

syntetyczne (tabelaryczne) zestawienie rodzaju utwor6w ze wzglqdu na rodzaj, wiek, genezq, 

charakterystykq surowcowq, charakterystykq hydrogeologicznq oraz charakterystykq geologiczno- 



iniynierskq (warunki posadowienia). 

Wyr6iniono nastqpujqce typy terenow: 

Obszary o korzystnych warunkach do zabudowy katdego typu obiektow budowlanych. 

A1 - obszary prawie plaskie o nachyleniu poniiej 5%, w podloiu wystqpujq piaski lodowcowe o zmiennej 

granulacji, zagqszczone o dopuszczalnych obciqieniach 2,O - 4,O kglcm2, wody powierzchniowe 

wystqpujq glqbiej n i i  4,O m.p.t., lokalnie w strefach przydolinowych 4,O - 2,O m.p.t. 

Obszary o mniej korzystnych warunkach do zabudowy dogodne do lokalizacji wszystkich typow obiektbw po 

wykonaniu odpowiednich zabezpieczeh obiektbw kubaturowych. 

A2A - obszary plaskie o nachyleniu ponitej 5%, w podlotu wystqpujq piaszczyste rezidua glin zwalowych. 

Osady nieprzepuszczalne wystqpujq na glqbokoSci 2,O - 3,O m.p.t., w okresach intensywnych opadow 

i roztop6w moiliwoSC wystqpienia plytkich w6d przypowierzchniowych w rejonie posadowienia obiektow 

budowlanych, wskazane przeciwwilgotnoSciowe zabezpieczenie fundamentow. 

A2B - Obszary plaskie o nachyleniu do 5%, w podbiu wystqpujq gliny zwalowe twardoplastyczne 

i plastyczne o dopuszczalnych obciqieniach 1,5 - 2,5 kglcm2, na zmiennych glqbokosciach mogq 

wystqpowat wody SrMglinowe, wskazane plytkie posadowienie obiektow oraz odpowiednie 

zabezpieczenie wykopow i piwnic przed wodami gruntowymi. 

Obszary o trudnych warunkach do zabudowy - motliwe posadowienie obiektbw o mniejszych kubaturach po 

wykonaniu badah geologiczno - iniynierskich. 

A3A - obszary o znacznym nachyleniu - 8 - 12% - zbocza i skarpy, w podloiu wystqpujq utwory 

zroznicowane litologicznie od utworbw spoistych plastycznych i miqkkoplastycznych do luznych 

piaskow, dopuszczalne obciqtenia do 1,5 kglm2, poziom w6d gruntowych od 1,O - 4,O m.p.t. 

wzaletnoSci od dolin rzecznych, motliwoSC wystqpienia na tych terenach ruchow masowych, 

lokalizacja zabudowy wylqcznie do wykonaniu szczegdowych badaC geologiczno - iniynierskich - 
preferowane zagospodarowanie terendw zieleniq. 

A3B - Obszary zmiennych nachyleniach od obszar6w plaskich po obszary o nachyleniach do 12%, 

w podlotu wystqpujq drobne, luzne paski eoliczne o znaczne miqtszoSci, wody gruntowe zalegajq 

glqboko powytej 4,O m.p.t., z uwagi na charakter utworow obiekty budowlane nie powinny byc 

posadowione bezpoSrednio w tych osadach. Preferowane zagospodarowanie - dolesienia. 

A3C - obszary plaskie o nachyleniu do 5%, w podlotu wystqpujq ily i mulki zastoiskowe, okresowo lub stale 

na glebokosci do 2,O m.p.t. wystqpujq przypowierzchniowe wody zawieszone, ze wzglqdu na 

wystqpowanie w podloiu gruntdw o zmiennych parametrach geotechnicznych i zmiennym uwilgoceniu 

posadowienie zabudowy moiliwe po wykonaniu badah geologiczno - iniynierskich. 

A4 - obszary o korzystnych warunkach gruntowo - wodnych i rzezbie terenu do posadowienia zabudowy, ze 

wzglqdu na zaleganie gleb chronionych klas lllb i llla (kompleks tytni bardzo dobry i pszenny dobry - 
najiyzniejsze gleby w gminie) wskazane do zachowania funkcji rolniczej, posadowienie zabudowy 

motliwe wylqcznie po uzyskaniu zgody na zmianq przeznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych pelniqce wazne funkcje Srodowiskotworcze warunkujqce 
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utrzymanie rownowagi ekologicznej w Srodowisku, wskazana maksymalna ochrona przed degradacjq, 

z mozliwosciq wykorzystania do celow rekreacji. Ekosystemy leSne - obszary stanowiqce trudno odnawialne 

i aktywne biologicznie zasoby, pelniqce watnq role Srodowiskotworczq (ekologiczne, hydrogeologiczne, 

glebochronne, klimatyczne, krajobrazowe), wskazane do ochrony zmianq charakteru utytkowania, wplywem 

szkodliwych zanieczyszczeh, zmianq aktualnych warunk6w wodnych. 

BIA - lasy przydatne do cel6w rekreacji ze wglqdu na warunki drzewostanowo - siedliskowe (drzewostany 

powytej 401, duta dostqpnoSC, korzystne warunki klimatyczno - zdrowotne, umiarkowana odpornosk na 

antropopresjq), dominujq siedliska boru Swietego i suchego z drzewostanami gbwnie sosnowymi 

i dqbowymi, lokalnie brzozowymi, Swierkowymi i modrzewiowymi. 

BIB - lasy o przeciqtnej przydatnoSci do rekreacji ze wzglqdu na warunki drzewostanowe (drzewostany 

20 - 40 lat, utrudniona dostepnoSC i niska odpornoSC na antropopresjq), motliwa penetracja piesza 

i rowerowa po wyznaczon ych trasach, warunki siedliskowe jak wyiej. 

BIC - lasy nieprzydatne do celdw rekreacji ze wzglqdu na niekorzystny klimat wnqtrza lasu (siedliska mokre i 

wilgotne), dominujq olszowe, wierzbowe, osikowe oraz lokalnie brzozowe. 

BID - lasy wystqpujqce w strefie przykrawqdziowej wysoczyzny pdniqce funkcje ochronne przed erozjq 

i ruchami masowymi, lasy o zmiennych siedliskach i drzewostanach, ze wzglqdu na ich znaczenie 

penetracja motliwa wylqcznie po wyznaczonych trasach. 

B1 E - lasy nieprzydatne do cel6w rekreacji ze wzglqdu na ich malq powierzchniq, posiadajqce ograniczone 

znaczenie w systemie przyrodniczym gminy (lasy plombowe), wskazane do zachowania ze wzglqdu na 

walory krajobrazowe, dopuszczalna zmiana pod warunkiem zachowania IeSnego charakteru dzialek 

budowlanych. 

Ekosysterny wodne, bagienne, Iqkowe i polne w obrebie taras6w zalewowych, dolinek erozyjno - 
denudacyjnych i obniieh terenu, obszary o dobrze wyksztalconych mechanizmach rdwnowagi ekologicznej, 

pelniqce wainq funkcjq Srodowiskotw6rczq (ekologiczne, klimatyczne, hydrogeologiczne, krajobrazowe), 

wskazane do ochrony przed zmianq utytkowania, zmianq stosunk6w wodnych zanieczyszczeniem wbd 

powierzchniowych. 

B2A - obszary glbwnych dolin rzeczn ych i obniieh bezod ptywowych, wypehione gruntami prochniczn ym 

i bezodplywowymi o miqtszoSci ponad 2,O m.p. t. wskazane do zachowania jako tereny otwarte 

w dotychczasowym sposobie zagospodarowania. 

B2B - obszary bocznych dolinek erozyjno - denudacyjnych oraz zaglqbieh, wypelnione gruntami 

prdchnicznym i bezodplywowymi o miqtszoSci ponad 2,O m.p.t. oraz gruntami deluwialnymi, 

zwierciadlo wody w okresach intensywnych opadow i roztopow ponitej 1,O m.p.t., pelniqce funkcjq 

lokalnych korytarzy powiqzah przyrodniczych, w obrqbie dolin bocznych niewskazana lokalizacja barier 

poprzecznych utrudniajqcych migracjq flory i fauny oraz utrudniajqcych grawitacyjny sptyw mas 

powietrza (korytarze przewietrzajqce). 

B2C - obszary bagienno - tqkowe letqce w bezpoSrednim sqsiedztwie glownych dolin rzecznych, wskazane 

ograniczenie zmiany ich dotychczasowego utytkowania. 

Ekosystemy wodne, bagienne, Iqkowe i polne w obrqbie tarasow zalewowych, dolinek erozyjno - 
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denudacyjnych i obniten terenu, obszary o dobrze wyksztalconych mechanizmach rbwnowagi ekologicznej, 

petniqce wainq funkcjq Srodowiskow6rczq (ekologiczne, klimatyczne, hydrogeologiczne, krajobrazowe), 

wskazane do ochrony przed zmianq utytkowania, zmianq stosunk6w wodnych zanieczyszczeniem wod 

powierzchniowych. 

8 3  - obszar krawqdzi wysoczyzny - ze wzglqdu na poiotenie w bezposrednim sqsiedztwie korytarza 

ekologicznego o znaczeniu ponadregionalnyrn wskazany do ochrony, niewskazana jest lokalizacja 

obiekt6w uciqtliwych i chemizacja rolnictwa, wskazane jest maksymalny udzial zieleni 

w zagospodarowaniu terenbw. 

WS - wody powierzchniowe. 

Obszary przeksztalcone antropogenicznie nie wykazujqce szczegolnej uciqtliwobci dla Srodowiska. 

Z1 - tereny zabudowy o charakterze podmiejskim (jednorodzinna i zagrodowa) charakteryzujqce siq 

znacznym udzialem zieleni towarzyszqcej (urzqdzonej, ozdobnej, ogrod6w przydomowych oraz 

wydepczynowej) 

22 - tereny ekstensywnej zabudowy z dominacjq funkcji rekreacji indywidualnej i zorganizowanej, 

charakteryzujqce siq znacznym udzialem roSlinnoSci towarzyszqcej, glownie urzqdzonej i ozdobnej, 

z udzialem zachowanych siedlisk IeSnych. 

23 - tereny intensywnej zabudowy rniejskiej, tereny najsilniej przeksztalcone antropogenicznie, o tereny 

o znacznyrn ograniczeniu powierzchni biologicznie czynnej. 

ZC - cmentarze o charakterze historycznym z zachowanym cennym starodrzewiem. 

Obszary silnie przeksztalcone antropogenicznie mogqce wykazywaC niekorzystne oddzialywanie na 

srodowisko lub stwarzaC uciqzliwoSci dla Srodowiska. 

24 - tereny produkcyjno - uslugowe. 

E; K; 0 - tereny urzqdzeri infrastruktury technicznej - gpz, oczyszczalnia Sciekdw, skladowisko odpadbw. 

ZE - obszary poeksploatacyjne. 

1.8 Warun ki glebowe 

Gmina Serock ma charakter rolniczy. Uzytki rolne zajmujq 63,7% jej powierzchni, w tym uzytki zielone 5,9%, 

a grunty orne zajmujq 57,8% powierzchni gminy. 

WSrod grunt6w ornych przewatajq gleby brunatne wylugowane i pseudobielicowe, wytworzone z glin 

i piaskbw naglinowych, zajmujq one okdo 32,7% powierzchni grunt6w ornych. Naleiq do gleb Srednio 

zasobnych w skladniki pokarmowe, strukturalnych o dobrym i srednim stopniu kultury rolnej. ZawartoSC 

prbchnicy w poziomie akumulacyjnym wynosi 0,7 - 1,8%), odczyn kwaSny (pH 5,O - 6,O). Z reguly gleby te 

posiadajq wlaSciwe stosunki powietrzno - wodne. 

Gleby brunatne wylugowane i pseudobielicowe wytworzone z piaskbw slabo gliniastych zajmujq okdo 61,4% 

powierzchni grunt6w ornych. Sq to gleby slabe strukturalne lub bezstrukturalne, o slabyrn wzglqdnie Srednim 

stopniu kultury rolnej. 



Czarne ziernie wytworzone z glin i piask6w naglinowych zajrnujq okdo 33% powierzchni. Naleiq one do 

gleb najbardziej zasobnych w skladniki pokarmowe, strukturalnych, o dobrej i Sredniej kulturze rolnej. 

ZawartoSC pr6chnicy waha siq od 1,6 - 3,0%, odczyn od slabo kwaSnego do alkalicznego (pH 5,5-7,O). 

Czarne ziernie, kt6re zostaly zrneliorowane, posiadajq wlaSciwe stosunki powietrzno - wodne, pozostale 

natorniast sq okresowo podrnokle. Czarne ziernie zdegradowane i niedoksztalcone wytworzone z piaskbw 

slabo gliniastych naleiq do gleb rnniej zasobnych w skhdniki pokarrnowe, o slabej i Sredniej kulturze rolnej. 

Znaczna ich czqSC jest okresowo podrnokla. 

Piaski rnurszaste zajrnujq okdo 0,9% powierzchni. Sq to znacznie rnniej zasobne w skladniki pokarrnowe 

w por6wnaniu z czarnyrni ziemiarni, z uwagi na lufny sklad mechaniczny, o slabej I Sredniej kulturze rolnej. 

Pdoione sq one w obniieniach terenu i z reguly sq podmokle. 

Wedlug gleboznawczej klasyfikacji grunt6w na terenie grniny przewaiajq gleby slabej jakosci zaliczone do 

klasy V i VI. Udzial tych gleb w stosunku do ogolnej powierzchni gruntow ornych wynosi 62,7%. 

Nastqpnq grupq stanowiq gleby Sredniej jakoSci zaliczone do klasy IVa i IVb, kt6re zajrnujq 31,3% 

powierzchni grunt6w ornych. 

Gleby dobre zaliczone do Ilia - lllb klasy zajmujq 2,0% powierzchni grunt6w ornych. 

Z punktu widzenia podzialu gleb wedlug rolniczej przydatnoSci wSr6d gruntow ornych wydzielono na terenie 

gminy 8 kompleks6w: 

Kornpleks pszenny dobry 

Gleby kompleksu pszennego dobrego zajrnujq 67,6 ha, tj. 1,1% powierzchni gruntow ornych. Wystqpujq on 

w postaci niewielkich plat6w w rejonie wsi Dqbe, Izbica, Wierzbica, ZaMocie i rniasta Serocka. Do 

powytszego kornpleksu zaliczono gleby brunatne wylugowane oraz czarne ziernie zdegradowane. 

Kompleks pszenny wadliwy 

Gleby tego kornpleksu zajrnujq powierzchniq 1,l ha i wystqpujq w postaci jednego konturu we wsi Izbica. 

Jest to gleba brunatna wylugowana, pdoiona na zboczu o nachyleniu powyzej lo0, w zwiqzku z czyrn jest 

naratona na procesy erozyjne. 

Kornpleks tytnio - ziernniaczany bardzo dobry 

Gleby kornpleksu iytnio - ziernniaczanego bardzo dobrego zajmujq 344,6 ha, co stanowi 6,6% powierzchni 

gruntdw ornych. Gleby te wystqpujq doSC powszechnie na terenie gminy. Do powyzszego kompleksu zostaly 

zaliczone gleby pseudobielicowe, gleby brunatne wylugowane oraz czarne ziernie zdegradowane. 

Kornpleks iytnio - ziernniaczany dobry 

Gleby tego kornpleksu zajmujq powierzchniq 1675,6 ha, tj. 27,2%0 powierzchni grunt6w ornych. Wiqksze 

zwarte obszary tego kornpleksu wystqpujq we wsi Dqbe, Izbica, Jachranka, Karolino, Marynino i Skubianka. 

Do powyiszego kompleksu zaliczono gleby pseudobielicowe, gleby brunatne wylugowane oraz czarne 

ziernie zdegradowane. 

Kompleks iytnio - ziernniaczany slaby 

Gleby kompleksu tytnio - ziemniaczanego slabego zajmujq powierzchniq 2034,2 ha, tj. 34,1% powierzchni 

gruntdw ornych. Gleby tego kompleksu wystqpujq na calyrn obszarze grniny. Najwiqksze zwarte 

powierzchnie tych gleb znajdujq siq w rejonie wsi Jachranka, Ludwinowo Zegrzynskie i miasta Serocka. Do 

powyiszego kornpleksu zostaly zaliczone gleby brunatne wylugowane i piaski murszaste. 

Kornpleks Zytnio - lubinowy 



Gleby kompleksu iytnio - lubinowego zajmujq 1719,8 ha, co stanowi 28,0% powierzchni gruntow ornych. 

Wiqksze, zwarte obszary tego kompleksu wystqpujq we wsi lacha, Dqbniki, Stanislawowo, Marynino 

i w rejonie Serocka. Do tego kompleksu zaliczono gleby brunatne wylugowane. 

Kompleks zbotowo - pastewny mocny 

Gleby kompleksu zboiowo - pastewnego mocnego zajmujq powierzchniq 130,9 ha, tj. 2,1% powierzchni 

gruntdw ornych. Gleby te wystqpujq w rejonie wsi Borowa Gdra, Ludwinowo Zegrzyhskie, Marynino, Szadki, 

Wierzbica i miasta Serocka. Do tego kompleksu zaliczone zostaly czarne ziemie zdegradowane. 

Kompleks zbotowo - pastewny slaby 

Gleby tego kompleksu zajmujq powierzchniq 110,5 ha, co stanowi 1,8% powierzchni gruntow ornych. 

Najwiqksze powierzchnie tych gleb spotyka siq w rejonie Lud winowa Zegrzyhskiego, Szadek i Serocka. Do 

tego kompleksu zaliczono czarne ziemie zdegradowane i niedokszta#cone. 

Jak wspomniano wytej, utytki zielone stanowiq 59% powierzchni utytkdw rolnych gminy. Wystqpujq one 

g16wnie w dolinie Bugo-Narwi oraz w obniieniach terenu na czarnych ziemiach, na madach i torfach oraz 

glebach murszowo-mineralnych. Wedlug przydatnoSci rolniczej uzytki zielone naleiq do kompleksu 

Sredniego - 22 i do kompleksu stabego i najslabszego 32. 

Kompleks utytkdw zielonych Srednich 

Uiytki zielone tego kompleksu zajmujq 330,4 ha, co stanowi 57,2% powierzchni utytkow zielonych gminy. 

Wystqpujq one na czarnych ziemiach, na torfach, na madach, na piaskach murszastych. Omawiane uiytki 

charakteryzujq siq wlabciwymi stosunkami wodno-powietrznymi. W poroScie tych uzytkdw przewazajq trawy 

i rosliny motylkowe stanowiqce okdo 60% calego porostu, pozostaly porost to zida i chwasty. 

Kompleks uzytkdw zielonych slabych 

Uiytki zielone tego kompleksu zajmujq powierzchniq 247,3 ha. Uiytki zielone tego kompleksu wystqpujq 

gldwnie na madach oraz piaskach murszastych, torfach i glebach mulowo-torfowych. Na tych terenach 

okresowo i stale podmoklych w poroScie roSlinnym przewaiajq turzyce, duty udzial jest zit4 i chwastdw. 

1.9 Klimat 

Srednie roczne temperatury powietrza na obszarze powiatu wahajq siq od 7,4 "C do 8,l "C. Najcieplejszy 

miesiqcem jest lipiec z Srednimi temperaturami od 17,5 do 18,2 "C. Najzimniejszym styczeh o Sredniej 

poniiej - 3°C. 

Opady roczne sq z reguly nitsze od Sredniej dla kraju osiqgajqc od 550 do ponad 600 mm na rok (628 mm 

na posterunku meteorologicznym w Swidrze). Okres wegetacyjny wyznaczany przez liczbq dni ze Sredniq 

temperaturq dobowq nie nitszq nit 5°C trwa Srednio okdo 215 - 220 dni, okres bezprzymrozkowy - od 

167 do 185 dni. 

Podstawowe znaczenie dla ksztaowania siq warunkdw topoklimatycznych ma wymiana energii zachodzqca 

na powierzchni granicznej miqdzy atmosferq a podlozem. 

Zrdtnicowanie topoklimatyczne terenu objawia siq najsilniej w warunkach pogody radiacyjnej -bezchmurnej 

lub z mdym zachmurzeniem, i bezwietrznej. 

WartoSci skladowych bilansu cieplnego, a co za tym idzie rdinorodnoS6 warunkdw topoklimatycznych zaletq 

od: rzeiby terenu, rodzaju podlota, jego pokrycia i uwilgotnienia, odsloniqcia horyzontu itd. Czynniki 
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wymienione na pierwszym miejscu odgrywajq najistotniejszq role spoSr6d cech charakterystycznych 

podloia, prowadzq do wyodrqbnienia typow klimatbw - form wypuklych, piaskich i wklqslych 

Znaczny udziat w modyfikacji naturalnych warunkbw klimatycznych obszaru ma wprowadzenie na nich 

zabudowy, rodzaj zagospodarowania przestrzeni. Takie dominujqcq funkcjq w ksztaltowaniu klimatu 

przejmujq duie powierzchnie lesne. 

Omawiany teren charakteryzuje siq stosunkowo urozmaiconq rzefbq, moina tu wyr6tniC formy wklqsle, 

wypukle i przejSciowe charakteryzujqce sig nieco odmiennymi warunkami topoklimatycznymi. 

To~oklimat zboczv wvsoczvznv morenowej 

Sq to obszary z niewielkim stopniem niebezpieczehstwa przymrozkow lokalnych pochodzenia radiacyjnego 

lub radiacyjno-adwekcyjnego. W zalelnoSci od ekspozycji zboczy charakteryzujq siq zrbinicowanymi 

wartosciami calkowitego promieniowania donecznego. Najwiqksze wartosci wystqpujq na wyniesionych 

ponad dna dolin zboczach o wystawie pdudniowej (SE - SW), o nachyleniu powyiej 50. Przeciqtnie odnoszq 

siq do wszystkich zboczy, z wyjqtkiem S i N o wystawach powyiej 50, oraz zboczy S i N o niewielkim 

nachyleniu. 

Warunki klimatyczne zboczy naletq generalnie do najkorzystniejszych. Gbrne partie zboczy o duiym 

nachyleniu i strefy krawgdziowe cechuje wybitna aktywnosc dynamiczna powietrza. Dobowy przebieg 

temperatury wyrotnia siq malymi amplitudami. Nie wystepujq ani uciqzliwe upaly an1 radiacyjne przymrozki, 

sq to obszary o najwigkszej wietrznosci. 

Strefy krawgdziowe wysoczyzny i gdrne czgsci stoku odznaczajq siq duiq bodfcowoSciq klimatu 

odczuwalnego, szczegdlnie przy pogodach wietrznych. Najbardziej komfortowe warunki bioklimatyczne 

panujq na stokach dobrze naslonecznionych o niezbyt silnej wentylacji - tam lokallzowanie zabudowy niskiej, 

jednorodzinnej jest korzystne. 

To~oklimat terenow wvsoczvzny 

Wiqksza czqSC wysoczyzny jest terenem zurbanizowanym, o dutej koncentracji mieszkancbw, niskim 

wskainiku zieleni, rozwiniqtej infrastrukturze transportu drogowego i kolejowego. Tereny ptzylegle do zwartej 

zabudowy miejsk~ej majq charakter rolniczy, o inaczej oddzialywajqcych na klimat cechach fizycznych 

podloia i jego pokrycia. 

Ze wzglqdu na formg terenu cecha wiodqca jest slabsza nit w poprzednim typie wymiana ciepla migdzy 

powierzchniq czynnq a atmosferq wskutek turbulencji. Istniejq tu bardziej sprzyjajqce warunki do zalegania 

zimnego powietrza. Panujq przecigtne warunki solarne i korzystne warunki termiczne. Najcieplejsze sq 

tereny na glebach zwartych i Srednio zwartych, na ogd umiarkowanie wilgotnych. Sq to tereny o niewielkim 

zagroteniu przymrozkami lokalnymi. Zr6inicowanie powierzchni czynnej w obszarze zabudowanym wp(ywa 

korzystnie na wystqpowanie nocnej turbulencji oraz ograniczenie wystqpowania i trwania inwersji 

temperatury powietrza. 

Obszar zwartej zabudowy miejskiej wyrbtnia siq odrqbnymi cechami klimatu. Szczegblny w@yw ma 

r6tnorodnoSC miejskiej powietzchni biologicznie czynnej i ciepto wyzwalane sztucznie do atmosfery przy 

procesach spalania. Obserwuje siq tu mniejsze spadki temperatury nocq i zmniejszenie motliwoSci 

zalegania zanieczyszczefi powietrza w warstwie przypowierzchniowej. Cechuje siq wytszymi temperaturami 

minimalnymi, mniejszq liczbq dni przymrozkowych n i i  teren otwarty. W ciqgu dnia wiqksza jest nad miastem 



konwekcja, czqSciej tworzq siq chmury i opady. Wzmotone parowanie i wytsza temperatura, takie splyw 

wody opadowej po sztucznych powierzchniach powodujq jednak obnizenie wilgotnobci powietrza. Zabudowa 

w lstotny spos6b modyfikuje kierunek i prqdkoSC wiatru. 

To~oklimat form dolinnvch 

Teren ten obejrnuje stosunkowo niewielkq powierzchniq, we wschodniej czqsci rniasta. Dna dolin cechujq siq 

przeciqtnymi warunkami solarnymi i najmniej korzystnymi warunkami temicznymi. Sq to obszary o wysokirn 

poz~omie w6d gruntowych, miejscami podmokle, w znacznej czqSci poroSniqte roSl~nnoSciq lqkowq, 

zaroSlami i czqsto wilgotnymi lasami. Stanowiq duiq powierzchniq parujqcq w dzielr. Przy dobrym 

nawietrzaniu dolin rzecznych stwarza to niekorzystne warunki termiczne. Obszary te sq ,,chlodniejsze", 

w okresie wegetacyjnym wystepujq wytsze minima dobowe temperatury. Tereny te sq najbardziej narazone 

na wystqpowanie przymrozkbw i tworzenie siq zastoisk zimnego powietrza. WilgotnoSC powietrza jest doSC 

znaczna. Nocne spadki temperatury i towarzyszqcy im wzrost wilgotnoSci sprzyjajq czqstemu powstawaniu 

mgid radiacyjnych. 

To~oklimat obszarow zalesionvch 

Lasy ksztaltujq warunki klimatyczne i regulujq bilans wodny. Zwarta powierzchnia leSna powoduje 

lagodzenie dobowych i rocznych ekstrem6w temperatury powietrza. WilgotnoSC powietrza jest na og6l 

wyzsza, szczeg6lnie w drzewostanie iglastym. Spada prqdkobC wiatrbw. Wzmotona konwekcja nad 

powierzchniq czynnq lasu wplywa na wzrost opaddw atmosferycznych. 

Najwiqksze wartoSci bioklimatyczne majq dojrzab drzewostany sosnowe i dqbowe oraz stare drqgowiny na 

suchych siedliskach. W drzewostanach mkdych, o dutej zwartoSci, duie obciqzenie dla organizmu stanowiq 

upalne, bezwietrzne dni, stany przegrzania. Mato korzystne oddzialywanie bioklirnatyczne cechuje zespdy 

lasow wilgotnych, zadrzewielr legowych, zaroSli wierzbowych. 

Wielkoprzestrzenne zbiorowiska IeSne sq cennymi obszarami zasilania i regeneracji powietrza. 

Zespdy roSlinnoSci w obszarze zabudowanym wplywajq bardzo korzystnie na kontrastowanie warunktnrv 

klimatycznych. Generalnie cechujq siq nitszq temperaturq. Popraw~ajq jakoSC powietrza. 

Towoklimat miasta Serocka 

KsztaRuje sie w wyniku oddzialywania czynnikow urbanizacyjnych. Modyfikujqco wplywa: intensywna emisja 

zanieczyszczeh do atmosfery, emisja ciepla odpadowego lub traconego w procesach technologicznych 

i grzewczych, zakl6cenie naturalnej rownowagi termiczno-wilgotnoSciowej i radiacyjnej na skutek dutego 

udzialu sztucznego podlota i ma+ej iloSci zieleni, oslabienie wymiany powietrza przy zwartej zabudowie 

i zwiekszonyrn tarciu zrdinicowanego podloza. Mozna stw~erdziC, ze rodzaj zabudowy w rnieScie decyduje 

oprzeciqtnych wartoSciach promieniowania bezpoSredniego i korzystnych warunkach termiczno- 

wilgotnobciowych. W ciqgu doby i w okresie zimy wystqpujq wytsze temperatury minimalne nit na obszarze 

otwartym. Zabudowa sprzyja rozwojowi lokalnej wymiany pionowej i poziomej powietrza, szczeg6lnie 

w nocy, zmniejsza niebezpieczelrstwo wystqpowania lokalnych przymrozkow radlacyjnych. Zielen 

przydomowa optymalizuje warunki wilgotnoSciowe i zmniejsza mozliwobC wystqpowania niekorzystnych 

stan6w przegrzania organizmu w lecie. Malo intensywna zabudowa Serocka nie zmniejsza dobrych z natury 

warunkow przewietrzania, wystqpujqcych w strefie krawqdziowej. 



1.10 Szata roslinna 
1.10.1 RoslinnoSC potencjalna 

Potencjalnq roSlinnoSciq, dla tego terenu sq trzy typy zbiorowisk: 

z kompleksu lasbw dqbowo-grabowych (grqd6w): 

subkontynentalne grqdy lipowo-dqbowo-grabowe b6r mieszany w odmianach bogatej ubogiej 

w zaletnosci od iyznoSci gleb [Tilio-Carpinetum (sarmacitum)], 

z kompleksu zbiorowisk w typie boru sosnowego 

bory sosnowe 

z kompleksu lqgowego i bagiennego 

roslinnoSC lqgowa niezabagnionych nitowych siedlisk aluwialnych, gldwnie dolin rzeczn 

wierzbowo-topolowe i jesionowo -wiqzowe [Salici-Populetum, Ficario-Ulmetum et all.] 

1.10.2 RoSlinnoSC rzeczywista 

I 
Dominujqcym typem siedliskowym lasu na obszarze gminy Serock (drzewostany 40 - 50 letnie) 

borowe, ktbre w zaletnoSci od warunkdw wodnych przyjmujq postac suchych borow, bor6 

i wilgotnych lub borbw bagiennych. Jak wspomniano wyiej, dominujqcym gatunkiem drzewa 

sosna pospolita. Najstarsze sosny spotykane na terenie gminy majq powytej 150 lat, ich wyso 

do 30 m, a pierSnica do 50 cm. Pospolity na terenie gminy jest r6wniet dqb bezszypulkowy. 

dqby w wieku 180 lat, o wysokoSci 30 m i pierSnicy 60 cm. Jako czqsta domieszka wytej 

drzew wystqpuje brzoza brodawko wata. Spotykane sq brzozy w wieku 120 lat, a nieliczn 

nawet w wieku 160 lat. Niekt6re z tych drzew osiqgajq wysokoSC powyiej 30 m, a piersnica do 45 c 

lnne wylej wspomniane gatunki wystqpujq tylko jako pojedyncze domieszki i nie odgrywaj 

roli w budowie drzewostan6w lesnych. Jedynie Swierk pospolity tworzy grupy i kqpy, 

znaczenie przy zrdinicowaniu fitosocjologicznym zbiorowisk lebnych. 

WSr6d krzew6w dominujqce gatunki to kruszyna, jarzqbina i jalowiec, mniej liczne gatunki 

tarnina. 

RoslinnoSC tuna IeSnego jest bardzo bogata w gatunki. Z gatunk6w chronionych i rzadkich 

gminy spotkak liliq zlotoglbw, zubr6wkq, miodownika melisowego, dziurawiec skqpolistn 

gatunki mch6w. 

Nalety dodaC, t e  w obrqbie duzych dolin rzecznych (Bugu i Narwi) wystqpujq zaroSla loz 

olchowo - brzozowe w kompleksie z szuwarem turzycowym oraz zbiorowiska wikliny nadrz 

pnqczy i wysokich bylin znoszqcych zalew. Oba te zbiorowiska majq duiq wart 

i krajobrazowq i wraz z calym ekosystemem dolinnym powinny byc chronione. 

W lasach licznie reprezentowana jest fauna m. in. losie, dziki, jelenie, sarny, lisy, zaj 

norniki. Na terenie gminy spotyka sie wiele gatunk6w ptakbw (w tym chronionych): kuropa 

siwa, myszd6w, jastrzqb, sowy, dudek, zimorodek, bocian bialy, batanty, iuraw, dziqcioly itd. 



1 . I 0 3  Uwarunkowania rozwoju rolnictwa 

Rolnictwo w gminie Serock charakteryzuje sit$ zr6tnicowanymi, na og6l slabymi warunkami przyrodniczo- 

glebowymi, wysoce niekorzystnq strukturq agrarnq i nadmiernym zatrudnieniem, a takie silnq recesjq 

produkcji rolniczej oraz nasileniem niekorzystnych zjawisk w rolnictwie i jego otoczeniu. Wielkosc 

gospodarstw rolnych ilustruje poniisze zestawienie opracowane na podstawie spisu rolnego z 2003 r: 

og6tem 
do 1 ha dqcznie 
powyzej 1 do mniej niz 2 ha 
od 2 do mniej niz 5 ha 
od 5 do mniej niz 7 ha 
od 7 do mniej niz 10 ha 
od 10 do mniej niz 15 ha 
od 15 do mniej niz 20 ha 
od 20 do mniej n i i  50 ha 
od 50 do mniej niz 100 ha 
100 ha i wiqcej 

Dominuje sektor indywidualny. 

Gospodarstwa rolne (951) obejmujq 635745 ar6w. 

Powytej wymienione czynniki oraz niedofinansowanie gospodarstw jest zapewne powodem slabszych 

wynikbw w zakresie uprawy zb6z oraz przeciqtnych w uprawie ziemniaka i warzyw. Bardziej zadowalajqce 

wyniki gmina odnotowuje w hodowli bydia. Obsiuga weterynaryjna, doradztwo rolnicze, uslugi z zakresu 

melioracji i urzqdzeh wodnych sq pdnione przez rejonowe oddziaiy w+abciwych instytucji wojewbdzkich. 

1 .I 1 Tereny zieleni 

Obecna w krajobrazie zielen lasow o funkcjach izolacyjnych powinna zostaC bezwzglednie zachowana 

i objeta planem gospodarki drzewostanem uwzglqdniajqcym specyfikq wystqpujqcych tu zespd6w. 

Wzglqdy estetyczne i potrzeba harrnonijnego ksztaitowania krajobrazu decydujq o potrzebie zachowania 

i pielegnacji wszystkich form zieleni wystqpujqcych na terenie gminy. 

Watnym zadaniem, w kontekScie perspektyw turystycznego i rekreacyjnego rozwoju tego obszaru, jest 

ksztaitowanie zieleni w sqsiedztwie drog publicznych o dutym natqieniu ruchu, wzdlut szlakow 

turystycznych, w otoczeniu zabudowy now0 powstajqcej oraz zabudowy adaptowanej na cele turystyczne. 

Zgodnie z zasadq zr6wnowaionego rozwoju, wszystkie tereny zieleni powinny tworzyC zamkniqty system 

powiqzall przestrzennych. Utworzenie takiego systemu wymaga odpowiednich dyspozycji planistycznych. 

1.12 Fauna 

Na terenie gminy wystqpujq gatunki zwierzqt charakterystyczne dla zespdr5w lesnych, zbiorowisk wodnych 

i przywodnych oraz gatunki charakterystyczne dla gospodarstw rolnych. Najbardziej interesujqce gatunki 



fauny wystqpujq w terenach przybrzetnych Bugu i Narwi, - sq to m.in. losie, jelenie, dziki, bors 

bociany czarne, cietrzewie. czaple. 

1 . I3  Struktura ekologiczna 

Delimitacja teren6w gminy przeprowadzona w celu okreSlenia ich przydatnoSci ekologicznej po wolila na 

wyodrqbnienie nastqpujqcych kategorii obszar6w: 
- przyrodnicze obszary wqzlowe - najmniej przeksztalcone w wyniku antropopresji tereny , cennych 

brzegowq Bugu i Narwi 

1 
walorach florystyczno-faunistycznych i duzej bior6inorodnoSci. Obejmujq kompleks las6w araz strefq 

- tereny zabudowy siedliskowej, na ktdrych zachowana jest aktywnoSC biologiczna, 
- tereny komunikacyjne (drogi o nawierzchni utwardzonej), z ktdrych aktywnoSC biologicz a zostala 

praktycznie wyeliminowana. Tereny te stanowiq barierq ekologicznq. 

sanitarnego gleb, wdd i powietrza. 

I 
Charakterystyczna dla tych struktur jest duta otwartoSC na antropopresjq powodujqcq pogorsz d nie stanu 

l 

1.14 Walory przyrodniczo-krajobrazowe 

1.15 Ochrona Qrodowiska przyrodniczego 

Gmina Serock odznacza siq wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, do kt6rych na~ezb zaliczyC 

Na terenie gminy Serock wystqpuje dute zrdznicowanie cech Srodowiska przyrodniczego, ktdre o walory 

zostaly uznane i potwierdzone wprowadzeniem szczeg6lnych form ochrony o znaczeniu ponadlok nym. i 

urozmaicona rzefbq terenu, bogatq florq i faunq, ktdre zadecydowaly o objqciu przewazajqcego 

prawnq ochronq przyrody w formie krajobrazu chronionego. Najcenniejsze pod wzglqdem 

i krajobrazowym obszary objqte zostaly ochrona prawnq w formie obszardw Natura 2000 oraz 

Najcenniejsze przyrodniczo sq zwarte kompleksy leSne w pdnocnej czqSci gminy. Motna t~ 

wiqkszoSC spoSr6d rodzimych gatunkbw drzew i krzew6w. Lasy te sq r6wniet ostojq dla wielu 

zwierzqt. 

Atrakcjq krajobrazowq jest w rnalym stopniu przeksztalcone Srodowisko naturalne. 

1.15.1 Obszar chronionego krajobrazu 

obszaru 

przy-odniczym 

rezerwatow. 

spotkaC 

gatunkdw 

Obszary te slutq ochronie kompleksdw rolno-IeSnych, zapewniajq zachowanie walordw przyr dniczych, 

krajobrazowych i turystyczno-wypoczynkowych terenu. Na podstawie rozporzqdzenia ojewody 

Mazowieckiego utworzony zostal Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujqcy prz watajqcy 

obszar gminy (Rozporzqdzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r.). W rozp rzqdzeniu 

ustanowione tez zostaly nakazy, zakazy i ograniczenia obowiqzujqce na terenie WOChK. Wymieni mozna: 

Na terenie Obszaru wprowadza siq nastqpujqce ustalenia dotyczqce: i 
I. czynnej ochrony ekosystem6w IeSnych: 

1. utrzymanie ciqgloSci i trwatoSci ekosystemdw IeSnych poprzez niedopuszczanie do ich na 



uiytkowania, 

I. wspieranie procesbw sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia 

o skladzie i strukturze odpowiadajqcej siedlisku, na obszarach, gdzie nie sq motliwe odnowienia 

naturalne -uiywanie do odnowien gatunk6w miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunkow 

obcych rodzimej florze czy tez modyfikowanych genetycznie, 

2. zwiqkszanie udzidu gatunkdw domieszkowych i biocenotycznych, tworzenie ukladow ekotonowych 

z tych gatunkbw, 

3. pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojow, drzew dziuplastych oraz czqsci drzew 

obumarlych a i  do calkowitego ich rozkladu, 

4. zwiqkszanie istniejqcego stopnia pokrycia teren6w drzewostanami, w szczeg6lnosci na terenach 

porolnych, na obszarze, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to moiliwe, 

sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksbw lesnych o racjonalnej granicy polno-lesnej, tworzenie 

i utrzymywanie lesnych korytarzy ekologicznych ze szczegblnym uwzglqdnieniem motliwoSci migracji 

dutych ssakow, 

5. utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyiszanie poziomu w6d gruntowych, w szczeg6lno8ci na 

siedliskach wilgotnych i bagiennych: w borach bagiennych, olsach i lqgach, budowa zbiornikdw malej 

retencji jako zbiornikdw wielofunkcyjnych, w szczegc5lnobci podwyiszajqcych roinorodnosc biologicznq 

w lasach, 

6. zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliionym do naturalnego istniejqcych srodlesnych ciekow, 

mokradel, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych, niedopuszczanie do ich 

nadmiernego wykorzystania dla cel6w produkcji roslinnej lub sukcesji, 

7. zwalczanie szkodnik6w owadzich i patogenow grzybowych, a takie ograniczanie szk6d {owieckich 

poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie metod chemicznego 

zwalczania dopuszcza siq tylko przy braku innych alternatywnych metod, 

stopniowe usuwanie gatunkdw obcego pochodzenia, z wyjqtkiem zalecenia ich stosowanie 

w ramach przyjqtych zasad hodowli lasu, 

ochrona stanowisk chronionych gatunkdw roSlin, zwierzqt i grzybow, w przypadkach stwierdzenia 

obiekt6w i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roslin, zwierzqt, 

grzyb6w oraz pozostabsci natu rai nych ekosystemow) wnioskowanie do wlaSciwego organu o ich 

ochronq, 

ksztaitowanie wlabciwej struktury populacji zwierzqt, roslin i grzybow stanowiqcych komponent 

ekosystemu IeSnego, 

opracowanie i wdratanie programow czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunk6w 

rzadkich, zagroionych, 

wykorzystanie lasow dla cel6w rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone 

szlaki turystyczne oraz istniejqce i nowe Scietki edukacyjno-przyrodnicze wyposaione w elementy 

infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem, 

hodowli bydla opartej o naturalny wypas metodq pastwiskowq oraz zalecanie ochrony i hodowli 

lokalnych starych odmian drzew i krzewdw owocowych oraz ras zwierzqt; promowanie agroturystyki 

i rolnictwa ekologicznego, 



rnaksymalne ograniczanie zmiany utytk6w zielonych na grunty orne, niedopuszczanie do 

przeorywania uzytk6w zielonych, propagowanie powrotu do utytkowania Iqkowego grunt6w 

wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdlut row6w i lokalnych obnizen terenowych, 

prowadzenie zabiegdw agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlajqcych je 

gatunk6w fauny, w szczeg6lnoSci ptak6w (odpowiednie terminy, czqstotliwoSC i techniki koszenia), 

w tym powr6t do tradycyjnego utytkowania (koszenie rqczne) oraz op6fnianie pierwszego pokosu 

po 15 lipca, a w przypadku lqk wilgotnych koszenie we wrzeSniu z pozostawieniem pojedynczych 

stogdw siana na ich obrzeZach do kofica lata, 

preferowanie ochrony roSlin metodami biologicznym~, 

ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewien, zakrzewieh, park6w wiejskich, oraz ksztaitowanie 

zr6znicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochrong istniejqcych oraz formowanie nowych 

zadrzewien Sr6dpolnych i przydroinych, 

zachowanie Srodpolnych torfowisk, zabagniefi, podmokloSci oraz oczek wodnych, 

zachowanie zbiorowisk wydmowych, Sr6dpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk, 

melioracje odwadniajqce, w tym regulowanie odplywu wody z sieci rowbw, dopuszczalne tylko 

w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, z bezwzglqdnym zachowaniem w stanie nienaruszonym 

teren6w podmoklych, w tym torfowisk i obszar6w wodno-Motnych oraz obszarow ir6dliskowych 

ciek6w, 

elirninowanie nielegalnego eksploatowania surowc6w mineralnych oraz rekultywacja teren6w po 

wyrobiskowy - w szczeg6lnych przypadkach, gdy w wyrobisku uksztaitowaly siq wlaSciwe 

biocenozy wzbogacajqce lokalnq r6znorodnosC biolog~cznq zalecane jest podejrnowanie dzialan 

ochronnych w celu ich zachowania, 

wnioskowanie do wlaSciwego organu ochrony przyrody o objqcie ochronq prawnq stanowisk 

gatunk6w chronionych i rzadkich roSlin, zwierzqt i grzybdw, take ekosystem6w i krajobraz6w 

watnych do zachowania w postaci rezerwat6w przyrody, zespd6w przyrodniczo-krajobrazowych 

i uzytkow ekologicznych, opracowanie i wdratanie program6w reintrodukcji, introdukcji oraz czynnej 

ochrony gatunkdw rzadkich i zagrotonych zwiqzanych z nieleSnym ekosystemami Iqdowymi, 

utrzymywanie i w razie koniecznoSci odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych, 

prowadzenie racjonalnej gospodarki lowieckiej, w szczegdlnokci poprzez dostosowanie liczebnokci 

populacji zwierzqt lownych zwiqzanych z ekosystemami otwartymi do warunk6w Srodowiskowych, 

rnelioracje nawadniajqce, zalecane w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej 

gospodarki rolnej obnitenia poziomu w6d gruntowych; 

II. czynnej ochrony ekosystem6w wodnych: 

- zachowanie i ochrona zbiornik6w w6d powierzchniowych wraz z pasem roSlinnoSci okalajqcej, poza 

rowami melioracyjnymi, 

- wyznaczenie lokalizacji nowych wabw przeciwpowodziowych o rzeczywistq koniecznoSC ochrony 

czlowieka i jego rnienia przed powodziq - w miarq motliwoSci waly nalety lokalizowac jak najdalej od 

koryta rzeki, wykorzystujqc naturalnq rzeibg terenu, 

- tworzenie stref buforowych wok& zbiornik6w wodnych w postaci pas6w zadrzewien i zakrzewien, celem 

ograniczenia splywu substancji biogennych i zwiqkszenia bior6tnorodnoSci biologicznej, 



prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbqdnym dla rzeczywistej 

ochrony przeciwpowodziowej, 

zachowanie i wspomaganie naturalnego przepywu w6d w zbiornikach wodnych na obszarach 

miqdzywalu - zalecane jest stopniowe przywracanie naturalnych proces6w ksztaltowania i sukcesji 

starorzeczy poprzez wykorzystanie naturalnych wylewow, 

ograniczanie zabudowy na krawqdziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciqgloSci przyrodniczo- 

krajobrazowej oraz ochrony krawqdzi taras6w rzecznych przed ruchami osuwiskowymi, 

rozpoznanie okresowych dr6g migracji zwierzqt, ktbrych rozwdj zwiqzany jest bezpoSrednio ze 

Srodowiskiem wodnym {w szczeg6lnoSci ptazow) oraz podejmowanie dzialah w celu ich ochrony, 

wznoszenie nowych budowli piqtrzqcych na ciekach, rowach i kanalach (retencja korytowa) winno by6 

poprzedzone analizq bilansu wodnego zlewni, 

zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach, poprzez budowq przeptawek na istniejqcych i nowych 

budowlach piqtrzqcych, 

utrzymanie i wprowadzanie zakrzewier? i szuwar6w wokdl zbiornikdw wodnych, w szczeg6lnoSci 

starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczajqcej dostqp do linii brzegowej, utrzymanie lub 

tworzenie pas6w zakrzewieh i zadrzewieh wzdlut ciek6w jako naturalnej obudowy biologicznej 

ograniczajqcej sptyw zanieczyszczen z p61 uprawnych, 

ograniczenie dzialan powodujqcych obniienie zwierciadla w6d podziemnych, w szczegblnoSci budowy 

urzqdzer? drenarskich i rowdw odwadniajqcych na gruntach ornych, lqkach I pastwiskach w dolinach 

rzecznych oraz na krawqdzi taras6w zalewowych i wysoczyzn, 

wnioskowanie do wlabciwego organu ochrony przyrody o objqcie ochronq prawnq zachowanych w stanie 

zbliionym do naturalnego fragment6w ekosystem6w wodnych oraz stanowisk gatunkow chronionych 

i rzadkich wlaSciwych dla ekosystem6w hydrogenicznych, 

pracowanie i wdroienie programdw reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagrotonych 

gatunk6w zwierzqt, roSlin i grzyb6w bezposrednio zwiqzanych z ekosystemami wodnymi, 

zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem 

zachowania dr6g migracji gatunk6w zwiqzanych z wodq, 

zwiqkszanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki malej retencji winny dodatkowo wzbogacaC 

r6tnorodnoSC biologicznq terenu, uwzglqdniajqc starorzecza i lokalne obnitenia terenu, w miarq 

motliwoSci technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszar6w fr6dliskowych 

o duiych zdolnosciach retencyjnych, w miare mozliwoSci nalety zachowywaC lub odtwarzaC siedliska 

hydrogeniczne majqce dutq role w utrzymaniu lokalnej r6tnorodnoSci biologicznej, 

rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we 

wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w mySl przepisow o rybactwie 

SrMlqdowym, gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagac ochronq 

gatunkdw krytycznie zagrotonych i zagrotonych oraz promowaC gatunki o pochodzeniu lokalnym 

prowadzqc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb, wlaSciwej dla danego typu wod, 

utrzymanie i odtwarzanie meandrdw na wybranych odcinkach ciekow; w razie motliwoSci wprowadzanie 

wtbrnego zabagnienia teren6w. 
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W strefie szczegolnej ochrony ekologicznej obszaru zakazuje siq: 

zabijania dziko wystepujqcych zwierzqt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieh i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, zioionej ikry, z wyjqtkiem amatorskiego pdowu ryb oraz wykonywania 

czynnoSci zwiqzanych z racjonalnq gospodarkq rolnq, IeSnq, rybackq i iowieckq; 

realizacji przedsiqwziqt mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko 

likwidowania i niszczenia zadrzewieh Sr6dpolnych, przydroznych i nadwodnych, jeieli nie wynikajq 

one z potrzeby ochrony ptzeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeristwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy urzqdzeh wodnych; 

wydobywania do cel6w gospodarczych skai, w tym torfu, oraz skamienialosci, w tyrn kopalnych 

szczqtk6w roSlin i zwierzqt, a takte mineral6w i bursztynu; 

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajqcych rzeZbq terenu, z wyjqtkiem prac zwiqzanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowq, 

odbudowq, naprawq lub remontem urzqdzeh wodnych; 

dokonywania zmian stosunkow wodnych, jeieli sluiq innym celom ni t  ochrona przyrody lub 

zr6wnowatone wykorzystanie uiytk6w rolnych i IeSnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszarow wodno-blotnych; 

a lokalizowania obiektbw budowlanych w pasie szerokoSci IOOm od linii brzegow rzek, jezior i innych 

zbiornik6w wodnych, z wyjqtkiem urzqdzeri wodnych oraz obiektdw slutqcych prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej; w przypadku m. st. Warszawy w odniesieniu do 

lokalizowania obiektdw budowlanych zakaz ten obowiqzuje w odlegioSci mniejszej niz 10m oraz 

ogrodzeh w odlegiosci mniejszej nit 5m od linii brzegbw rzek, jezior i innych zbiornikbw wodnych, 

z wyjqtkiem urzqdzeh wodnych oraz obiekt6w slutqcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki 

rolnej, IeSnej lub rybackiej. 

W strefie zwykiej Obszaru zakazuje siq: 

zabijania dziko wystepujqcych zwierzqt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieri i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, zloionej ikry, z wyjqtkiem amatorskiego pdowu ryb oraz wykonywania 

czynnoSci zwiqzanych z racjonalnq gospodarkq rolnq, lesnq, rybackq i iowieckq; 

realizacji przedsiqwziqC mogqcych znaczqco oddziaiywat na Srodowisko w rozumieniu 

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska; 

likwidowania i niszczenia zadrzewieh Sr6dpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajq 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczelistwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy urzqdzeh wodnych; 

wydobywania do cel6w gospodarczych skai, w tym torfu, oraz skamieniaioSci, w tym kopalnych 

szczqtkbw roSlin i zwierzqt, a t a k e  mineral6w i bursztynu; 



wykonywania prac ziemnych twale znieksztalcajqcych rzefbq terenu, z wyjqtkiem prac zwiqzanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowq, 

odbudowq, naprawq lub remontem urzqdzefi wodnych; 

dokonywania zmian stosunkdw wodnych, jeieli slutq innym celom n i i  ochrona przyrody lub 

zrdwnowazone wykorzystanie uiytkdw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

likwidowania naturalnych zbiornikbw wodnych, starorzeczy i obszarow wodno-Motnych; 

lokalizowania obiekt6w budowlanych w pasie szerokoSci 20m od linii brzegow rzek, jezior i innych 

zbiornik6w wodnych, z wyjqtkiem urzqdzen wodnych oraz obiekt6w sluiqcych prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, IeSnej lub rybackiej; w przypadku m. st. Warszawy w odniesieniu do 

lokalizowania obiektdw budowlanych zakaz ten obowiqzuje w odleglosci mniejszej n i i  10m oraz 

ogrodzeh w odlegloSci mniejszej nit 5m od linii brzeg6w rzek, jezior i 

innych zbiornikow wodnych, z wyjqtkiem urzqdzen wodnych oraz obiektow sluiqcych prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, IeSnej lub rybackiej. 

zakazy, o kt6rych mowa w ust. 1, nie dotyczq ustalen wynikajqcych z obowiqzujqcych w dniu 

wejscia w tycie rozporzqdzenia miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy. 

W strefie ochrony urbanistycznej Obszaru zakazuje siq: 

zabijania dziko wystqpujqcych zwierzqt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, doionej ikry, z wyjqtkiem amatorskiego pdowu ryb oraz wykonywania 

czynnoSci zwiqzanych z racjonalnq gospodarkq rolnq, lesnq, rybackq i lowieckq; 

b realizacji przedsiqwziqC mogqcych znaczqco oddzialywaC na Srodowisko w rozumieniu 

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska; 

likwidowania i niszczenia zadrzewien SrMpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajq 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczehstwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontbw lub naprawy urzqdzeh wodnych; 

wydobywania do celdw gospodarczych skat w tym torfu, oraz skamienialobci, w tym kopalnych 

szczqtkbw roSlin i zwierzqt, a takie minerd6w i bursztynu; 

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajqcych rzeZbq terenu, z wyjqtkiem prac zwiqzanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowq, 

odbudowq, naprawq lub remontem urzqdzen wodnych; 

dokonywania zmian stosunk6w wodnych, jezeli slutq innym celom n i i  ochrona przyrody lub 

zrdwnowatone wykorzystanie uiytk6w rolnych i IeSnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszarow wodno-blotnych; 

a lokalizowania obiekt6w budowlanych w pasie szerokosci 20m od linii brzeg6w rzek, jezior i innych 
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zbiornik6w wodnych, z wyjqtkiem urzqdzeh wodnych oraz obiekt6w stuzqcych prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, IeSnej lub rybackiej; w przypadku m. st. Warszawy w odniesieniu do 

lokalizowania obiektdw budowlanych zakaz ten obowiqzuje w odlegloSci mniejszej niz 10m oraz 

ogrodzefi w odlegloSci mniejszej n i i  5m od linii brzegdw rzek, jezior i innych zbiornikdw wodnych, 

zwyjqtkiem urzqdzefi wodnych oraz obiektdw sluiqcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki 

rolnej, IeSnej lub rybackiej. 

1 . I 5 4  Rezerwaty przyrody 

Rezerwaty przyrody chroniq unikatowq florq i faunq, dobrze zachowane zbiorowiska roSlinne, biotypy 

wodne, rzeczne i jeziorowe oraz formy geomorfologiczne. Na terenie gminy Serock utworzono zarzqdzeniem 

Ministra LeSnictwa i Przemyslu Drzewnego z dnia 16 pazdziernika 1979 r. rezerwat przyrody ,,ZegrzeW 

obejmujqcy las o powierzchni 64,29 ha w zarzqdzie Warszawskiego Zespdu Lesnego. Lasy rezerwatu sq 

pozostaloSciq po Puszczy Supeckiej. Teren rezerwatu jest mato zrdznicowany pod wzglqdem florystycznym. 

Panujqcym tu zespdem roslinnym jest suborealny bdr mieszany, fragmentarycznie wystqpuje tu takie 

zuboiala forma Swietlistej dqbrowy. Najstarsze drzewostany w rezerwacie osiqgajq wiek 160 -180 lat, 

drzewa rosnqce w rezerwacie odrotniajq siq od sqsiednich nie tylko wiekiem, lecz takze swoim naturalnym 

wyglqdem, przypominajqcym fragment puszczy. 

Drugi rezerwat znajdujqcy siq na terenie gminy to utworzony zarzqdzeniem Ministra Lesnictwa i Przemyslu 

Drzewnego z dnia 21 lipca 1997 r. rezerwat leSny .Wqwdz Szaniawskiego", pdoiony obok wsi Jadwisin. 

Zajmuje on powierzchnig 11,5 ha, ochronie tu podlega starodrzew z przewagq debu szypulkowego 

o charakterze grqdu z pomnikowymi okazami dqbdw i sosen, oraz urozmaicona rzeiba terenu. W rezerwacie 

znajdujq siq ruiny spalonego dworku Jerzego Szaniawskiego, otoczone resztkami starodrzewu parkowego. 

Utworzono rdwniei rezerwat ,,JadwisinW, stanowiqcy uroczysko lesne w pobliiu Serocka, o powierzchni 

100 ha. Na jego terenie znajduje siq XIX-wieczny neoklasycystyczny patac naletqcy w przeszloSci do 

Radziwdldw. Wystqpujq tu siedliska grqd6w i lasdw mieszanych z pomnikowymi dqbami szyputkowymi 

i sosnaml pospolitymi. 

(Zarzqdzenie Ministra Srodowiska Zasobdw Naturalnych dnia 14.06.1996r.) 

1.15.5 Pomniki przyrody 

Lista pomnik6w przyrody na obszarze Gminy Serock: 
. . . . .. 

oznaczenie nr lmiejscowos~ I usytuowanie 
orzeczenia I 

I 

1 - 2 
I 

3 
. . .  - I  . . .. . 

k57 18erock'- '. na granicy miasta, obok osrodka 
1512 z 1974r . I wypoczynkowego URM, po pdudniowej stronie 

opis 

sosna pospolita 

drogi lqczqcej szosq Warszawa-Puttusk z 
I I 

I . . I . ~Srodkiem . wypoczynkowym 
(328 Nr 174 z 76 r. 1t3erock Ina terenie rbzerwatu,, po poiudniowej stronie drogi 5 dqbdw 
I I 

. . -. , - 'biegnqcej I .  . wzdtut ogrodzenia URM kzyputkowych 



I 342 Nr188z76r. , Dqbe 

' 580 Nr 426 z 77r. Dqbe 
I 

. . 
253 I Jadwisin 
508 z 1974r. 

I I 

256 , Jadwisin 
51 1 z 1974r. I 

Karolino 

jak wyiej 

'na zielehcu, pomiqdzy ul. Wyzwolenia i 
harszawskq 
1 
ul. Radzymihska 11, na niezabudowanej 
lzadrzewionej dzialce na skarpie (p. Danuta 
I Falkowska) 
1 na terenie oSrodka MOSiZN, w parku, na 
1 skraju skarpy Narwi 

I obok budynku mieszkalnego p. 
I Franciszka tqczyhskiego 
lwyspa na Narwi pomiqdzy wsiami 
I Gqsiorowo i Wierrbica 
'.~qsiorowska Wyspa" o powierzchni 1,O ha 

I we wsi, przy drodze do oSrodka PTTK, w 

1 Srodku osiedla 
na skraju osiedla, przy drodze prowadzqcej do 
odrodka PTTK po jej p6mocnej stronie 
I na terenie lnstytutu DoSwiadczalnego Ziemniaka, 
lw alei biegnqcej prostopadle do drogi gldwnej 
~lqczqcej tq drogq z OSrodkiem URM 

2 sosny zwyczajne 

1 na terenie lnstytutu DoSwiadczalnego 
IZiemniaka, na skraju lasu na skarpie 
w rezerwacie przyrody ,,Wqwdz 

I Szaniawskiego" obok drogi Jadwisin - 
odrodek PTTK, na stokach jaru 

, obok zabudowair p. Henryka Ciurqja 

I na pol'u ornym p. Henryka Ciurqja 

' na dziafce IeSnej p. Michala 
I Krzyczkowskiego 
I 

'na polu ornym d. p. Jdzefa Zalewskiego 

glaz narzutowy 
granitognejs 
2 jesiony wyniosle 

I 3 dqby 
I szypulkowe 
wiSnia ptasia 

I 

ostoja i miejsce I 
legowe licznych I 
gatunkdw ptakdw I1 

I (obowiqzuje zakaz 
I wstgpu) 
sosna pospolita 

I 
jesion wyniosly 

I I 
I 

4 lipy drobnolistne 

2 sosny zwyczajne 

2 sosny zwyczajne 
12 dqb6w I 

szypulkowych 1 
zwanych ,,Dqbami I 

Szaniawskiego" 

I lipa drobnolistna 
1 zwana ,,KarolinaU I 

12 deby 
I 

I 
szypulkowe I 
2 sosny zwyczajne, 
dqb szypulkowy 

I 

I dqb szypulkowy 

1 

I 
w odlegloSci 150 m od drogi Karolino-Borowa dqb s z ~ ~ u l k o ~  

Gdra, na granicy dzialek rolnych p. S. 
'Czarneckiego i p. A. Dqbrowskiej 
1 na skraju dzialki IeSnej p. H. Gierka, 
okdo 150 m od drogi 

, - 

Idqb szypulkowy 



1018 Karolino Iprzy zabudowaniach p. E. Kalinowskiego, na 

I skraju lasu w poblitu szosy Warszawa -Serock 
I 

I ; 1016 lacha ; na dzialce rekreacyjnej p. K. Aniszewskiego 
1 -  . I .  

I 675 Nr 521 z 78r. 1 Wola ( obok zabytkowego kokcida, na cmentarzu 
I 

Kielpihska I ko(icielnym 
674 Nr 520 z 78 r Wola I na granicy ogrodu, przy plebani 

I 
I 1 Kielpiriska 
I I 1 
1 _ I ! 
'441 Nr 287 z 76 r. /Zegrze ~w parku przy oSrodku PAP 

I 

:442 Nr 288 z 76 r. IZegrze J w parku przy oSrodku PAP 
I 

, 
I 

: 443 Nr 289 z 76 r. I~egrze (w  parku przy oSrodku PAP 
I 

I 
I - ; Zegrze I przy skrzyiowaniu drog Warszawa-Ostrdqka - 

I 
I 1 Dqbe 
I I 

I 

Jadwisin : przy wjetdzie do rezematu ,,Wqw6z 
1 1 
I I Szaniawskiego" po pld. stronie drogi Iqczqcej 

I , szos? Warszawa-Puttusk z Jadwisinem 
I , . 
I Zegrze 
I 

I na skarpie Zalewu Zegrzyriskiego po 

1 ( wschodniej stronie przeprawy mostowej 
Karolino na m-iediy pomiqdzy polami ornyrni p. St. 

I Kowalskiego : Kania N O W ~  prry gMwnej drodze biegnqcej przez wiei, obok 

I cmentarza poniemieckiego 

glaz narzutowy, 
granit r6zowy - 
rapakiwi 
2 lipy drobnolistne 

8 dqbow 
szypulkowych 

I dqb szypulkowy 
zwany ,,Debem 
Granicznym" 

6 dqbow 
szypulkowych 
lipa drobnolistna 
choruje - do 
usuniqcia 
2 tywotniki 
zachodnie (jeden do 
usuniqcia) 
4 lipy drobnolistne 
(jedna do usuniqcia) 

gtaz narzutowy 
granitoid szary 
roznoziamisty 
dqb szypulkowy 

3 deby 
szyputkowe 
dqb szypulkowy 

1.15.6 Zespa przyrodniczo-krajobrazowy ,,DqbeW 

Zespdami przyrodniczo-krajobrazowymi sq fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zaslugujqce na 

ochronq ze wzglqdu na ich walory widokowe lub estetyczne. Rozporzqdzeniem Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 18 lipca 2008 r. utworzony zostai Zesp6i przyrodniczo-krajobrazowy ,,Dqben o powierzchni 2,5 ha. 

Zostai on utworzony w szczeg6lnoSci ze wzg lqd u na zachowanie grqdu zboczowego (Tilio Carpine-tum 

campanuletosum Sok. 1962) porastajqcego Skarpq nad Nawiq oraz zachowanie stanowiska klonu polnego 

(Acer campestre). 

W celu ochrony zespdu wprowadza siq nastqpujqce zakazy: 

niszczenia, uszkadzania tub przeksztalcania obszaru; 

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajqcych rzefbq terenu, z wyjqtkiem prac zwiqzanych 

zzabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budowq, odbudowq, utrzymywaniem, remontem lub 

naprawq urzqdzeri wodnych; 



uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

dokonywania zmian stosunkdw wodnych, jeieli zmiany te nie slutq ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce lesnej lub wodnej; 

likwidowania, zasypywania i przeksztalcania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy oraz obszardw 

wodno-Motnych; 

wylewania gnojowicy; 

zmiany sposobu utytkowania ziemi; 

wydobywania do celdw gospodarczych skai, w tym torfu, oraz skamienialosci, w tym kopalnych 

szczqtkdw roSlin i zwierzqt, a t a k e  mineraldw i bursztynu; 

umySlnego zabijania dziko wystepujqcych zwierzqt, niszczenia nor, legowisk zwierzqcych oraz tarlisk 

i zloionej ikry, z wyjqtkiem amatorskiego pdowu ryb oraz wykonywania czynnosci zwiqzanych 

z racjonalnq gospodarkq lesnq i lowieckq; 

umieszczania tablic reklarnowych. 

1.15.7 Obszary NATURA 2000 

Na terenie gminy Serock wyznaczono nastqpujqce obszary: 

1. Ostoja Nadbuianska SO0 (Specjalne Obszary Ochrony) PLH140011 

2. Dolina Dolnego Bugu OSO (Obszary Specjalnej Ochrony) PLB140001 

3. Puszcza Biala OSO (Obszary Specjalnej Ochrony) PLB140007 

4. Swietliste Dabrowy i Grady w Jablonnej SO0 (Specjalne Obszary Ochrony) PLH 140045 

Celem utworzenia ekologicznej sieci NATURA 2000 jest ochrona rdinorodnosci biologicznej na terenie 

wszystkich krajdw Unii Europejskiej. W sklad sieci wchodzq obszary specjalnej ochrony ptakow i specjalne 

obszary ochrony siedlisk. Minister srodowiska po zasiqgniqciu opinii gmin okresla list9 tych obszarow. 

Kaidy obszar sieci NATURA 2000 wymaga indywidualnego traktowania. Opracowane zostanq plany 

ochrony obszardw, w ktdrych okreSlone bqdq istniejqce i potencjalne zagroienia, warunki zachowania bqdi  

przywrdcenia walordw przyrodniczych, najkorzystniejsze sposoby rozwiqzywania konfliktbw przyroda - 
czlowiek, sposoby realizacji planu ochrony. 

Ochrona Srodowiska w obszarach NATURA 2000 polega na utrzymaniu typ6w siedlisk przyrodniczych w tzw. 

wlasciwym stanie ochrony. Na specjalnych obszarach ochrony siedlisk nie bqdqcych parkami narodowymi 

i rezerwatami, dopuszczalne bqdzie utytkowanie gospodarcze, chociai z uwagi na typy siedlisk, bqdqcych 

podstawq wyznaczenia obszaru, bqdq obowiqzywak pewne ograniczenia. Obowiqzuje zasada, ze 

uiytkowanie nie moie spowodowac zmniejszenia powierzchni siedliska oraz zaburzenia jego struktury 

i funkcji. 

Na realizacjq tych dzialan Unia Europejska przeznacza znaczne srodki finansowe, ktdre dostepne bedq 

przez fundusz LIFE. Pozostale koszty zwiqzane z funkcjonowaniem obszardw sieci NATURA 2000 

pochodzik bqdq z budtetu panstwa i funduszy celowych. 

Utworzenie (czqsto poprzedzone waloryzacjq) w Polsce Europejskiej Sieci Obszarow Chronionych NATURA 

2000 jest jednym z Sredniookresowych (do 201 0 r.) cel6w polityki ekologicznej Pahstwa. 
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1.16 Zagroienia srodowiska przyrodniczego 

1.16.1 Zanieczyszczenia powietrza atrnosferycznego 

G16wnym zrbdlem zanieczyszczeh powietrza atmosferycznego sq produkty uboczne spalania paliw 

w pojazdach silnikowych oraz haias. 

lstotnym ir6dlem zanieczyszczenia powietrza jest istniejqca gospodarka cieplownicza - spalanie paliw 

stalych w energetyce cieplnej i gospodarstwie domowym. 

1.16.2 Zanieczyszczenia wod podziemnych 

Analizujqc wartoSci poszczegdlnych wskaZnikow i porbwnujqc je z wartoSclami dopuszczalnymi dla w6d do 

picia naleiy stwierdzit, t e  stan jakosci wbd podziemnych ze studni wierconych odpowiada na og64 normie 

do picia. Z analizowanych wskafnik6w jedynie azot amonowy oraz ielazo i mangan miejscami przekraczajq 

ww. normq. Naleiy zwr6ciC uwagq, t e  znaczne wartoSci w wodach podziemnych ielaza i manganu nie sq 

wynikiem zanieczyszczenia antropogenicznego, wystqpujq one w wodach naturalnych. Szczegolnie ich 

wysokie stqzenie stwierdza siq w Srodowisku osad6w aluwialnych bogatych w te pierwiastki i dodatkowo 

bogatych w substancje i kwasy humusowe powodujqce niewytrqcanie siq zelaza w warstwach 

wodonobnych. Podwyiszone a czqsto ponadnormatywne steienie azotu amonowego obserwuje siq na 

terenach zabudowanych, gdzie warstwa wodonoSna jest pozbawiona izolacji od powierzchni. 

1.16.3 Zanieczyszczenia wod powierzchniowych oraz zagroienie zmian stosunkow wodnych. 

Ogniska zanieczyszczen Srodowiska - w tym w6d powierzchniowych i podziemnych mogq mieC charakter 

punktowy i obszarowy. Do punktowych ognisk zanieczyszczen wbd powierzchniowych i podzlemnych naleiq 

m. in.: 

obiekty przemyslowe i us!ugowe emitujqce do gruntu, w6d i powietrza substancje zagraiajqce 

Srodowisku 

miejsca skladowania, przechowywania, dystrybucji oraz transportu substancji i odpadow 

(skiadowisko odpadbw, stacja dystrybucji paliw piynnych, oczyszczalnia Sciekbw, bezodplywowe 

zbiorniki Sciek6w socjalno - bytowych). 

Zanieczyszczenia w~elkoobszarowe, zwiqzane sq gl6wnie ze stosowaniem nawozow mineralnych i Srodkow 

ochrony roSlin w gospodarce rolnej, ze Sciekami deszczowymi splywajqcymi z powierzchni utwardzonych 

i zabudowanych (np: dr6g, plac6w i stacji paliw) oraz splywajqcymi z p61, szczeg6lnie w okresach po 

nawoieniu grunt6w rolnych. 

Prowadzenie robot polegajqcych na regulacji w6d oraz budowie wai6w przeciwpowodziowych, a takie robbt 

melioracyjnych, odwodnien budowlanych, oraz innych robbt ziemnych mogq potencjalnie zmieniaC stosunki 

wodne. 

1.16.4 Zniszczenie gleb i szaty ro61innej 

Wzrastajqca penetracja terenu uiytkowanego przez IudnoSC miejscowq oraz turystow przyczynia siq do 



szybkiej dewastacji cennej roSlinnoSci wystqpujqcej na terenach lesnych oraz w rezerwatach. 

II UWARUNKOWANIA SPOLECZNO-KULTUROWE 

1. ~rodowisko kulturowe 

Teren gminy Serock lezy w centrum historycznego Mazowsza. Najstarsze wzmiankowanie odnosi sie do 

dw6ch oSrodk6w, ktbre w historii odegraly szczegolnie istotnq role na tym terenie, wynikajqcq przede 

wszystkim z wainej strategicznie lokalizacji - Serocka oraz Zegrza. I tak najbardziej wartosciowymi 

obiektami w gminie sq zalozenia urbanistyczne miasta Serocka oraz liczne zespdy palacowo-dworskie. 

Charakterystyczne takze dla tego obszaru sq budowle obronne i wojskowe. 

1 .I Zasady ochrony konserwatorskiej 

W celu w4aSciwej ochrony zabytk6w wpisano do rejestru i ewidencji Wojewodzkiego Urzqdu Ochrony 

Zabytkow obiekty wedlug aktualnego stanu. Obiekty okreSlone znajdujqce siq w ewidencji Wojew6dzkiego 

Urzqdu Ochrony Zabytkow sq obiektami wykazujqcymi znaczqce walory zabytkowe i powinny stanowic 

podstawe zalozenia gminnej ewidencji zabytkow, prowadzonej w formie zbioru kart adresowych zabytkow 

nieruchomych z terenu gminy, objqtych wojewodzkq ewidencjq zabytkow. Ponizsze zestawienie przedstawia 

wszystkie te obiekty w podziale na wsie, w tym obiekty wpisane do rejestru zabytkow i podlegajq pdnej 

ochronie konserwatorskiej. Pozostale obiekty powinny zostac objqte ochronq w miejscowych planach 

zagospodarowania. 

Lista obiektow wpisanych do rejestru Wojewodzkiego Urzqdu Ochrony Zabytkbw: 

Ip. miejscowoSc I Nr rejestru data wpisu 
I 

, obiekt 
, .  . - 

1' Serock A-77911 130168 
I gr6d wczesnosredniowieczny 
,,OgrodziskoU lub ,,BarbarkaN 
nr stanowiska archeologicznego: 518711 

. . 

2 Jadwisin zespd palacowo-parkowy 10391305 20.12.1961 
palac 

3 :Serock ul. Farna 
Izesp64 koScida parafialnego 
p.w. NajSwiqtszej Marii Panny 

4 ' serock ul. ~arszawska 
, cmentarz parafialny rzymskokatolicki 

5 :~erock  Rynek 1 
budynek mieszkalny murowany z 1 pd. XIX w. 

6 Serock Rynek 5 
: budynek mieszkalny z oficynq, murowany 
z 2 p d .  XIX w. 

7 serock Rynek 14 
I budynek mieszkalny murowany z XIXIXX w. 

8 Serock Rynek 16 
I budynek mieszkalny murowany z pocz. XX w. 
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ISerock ul. Sw. Wojciecha 1 I ' budynek mieszkalny drewniany z 2 pd. XIX w. 
. . 

1 10 ~ e r o c k  ul. Puttuska 13,17 

i 
I 

' budynek mieszkalny, dawny zajazd pocztowy - 
oficyna, murowany z 1 pd. XIX -- w. 

1 1 
I Serock ul. Pultuska 15 
budynek mieszkalny, dawny zajazd pocztowy - 
bud. zajazdu, rnurowany z 1 pol. XIX w. 

I - 1 (1 847?) 
-. . . - - - - - 

12 'zegrzynek zesp& dworsko-parkowy 
pozostalosci dworu - - - - - - - 

7 3  'wola KkApihska 
koSci6l parafialny rzymskokatolicki 

1 p.w Swiqtego Antoniego .. .. Padewskiego 

I cmentarz parafialny rzymskokatolicki ---- 1 15 'nawierzchnia brukowa rynku -- I .  _-- - . - .- 

Obiekty wpisane do ewidencji zabytkbw prowadzonej obecnie przez Gmine: 

- 
Ip. miejscowo~6 ' 

- . . - . . . 
1 , Dqbe 

- 

I obiekt material datowanie 
1 . . . - .  - -- - 

fort 
. . 

' 190411 905 r. 
i park dworsko-parkowy 1 pot. XIX w 

dawna siedziba administratora 
majqtku, park w zespole dworsko- 
park przy d. podchorii6wce carskiej -. . 
zespbi palacowo-parkowy 
zespd fort6w i 

I 1883 r. i 

-- - 

- 
- 4 1 ~adwisin 

5 Zegrze 
6 Zegrze 

- - 
zesp6t koszarowy . . -  
pozostaloSci twierdzy i 
wal6w ziemnych 
zesp& dworsko-parkowy . . 

I 10 ' Borowa G6ra zesp& dworsko-parkowy 
1 1 ' ~arolino 5 1 dom mieszkalny drewniany 

1- 12 Nowa  WieS idorhi mieszkalne drewniane 

10,12 i 14 .- - 
13 Borowa - astronomiczne I I 

I Jadwisin 
14 .~ ierzbi& ! Cegielnia - k6hin 

15 1 ~erock  budynek mieszkalny 1 pd. M w. 
I 
I Brukowa 15 

murowany 

-1 I Farna 3 - - 1 



17 Serock 
Swiqtego 
Wojciecha 7 

18 Serock 
I KoSciuszki 3 

19 Serock 1 KoSciuszki 12 
20 Serock 

I KoSciuszki 13 
21 Serock 

I 
KoSciuszki 

'13a 
21 Serock 

KoSciuszki 14 
23 Serock 

KoSciuszki 16 
24 Serock 

KoSciuszki 17 

25 , Serock 
'Niska 1 

26 Serock 
Niska 19 

27 Serock 
/ Piaskowa 2 

28 ' Serock 
Piaskowa 6 

29 Serock 
Pultuska 35 

30 Serock 
Puttuska 36 

31 Serock 
Pultuska 42 

32 Serock 
Pultuska 44 

. . 

33 I Serock 
, Pultuska50 ... . 

I 34 " ~e rock  
Retmahska 4 

35 ' Serock 
1 Retrnafiska 10 

36 Serock 
Retmahska 17 

37 Serock 
Retmariska 20 I - 

38 'Serock 
I Retrnahska 51 

plebania 

' budynek mieszkalny 

budynek mieszkalny 

I budynek mieszkalny 
I 

budynek mieszkalny 

budynek mieszkalny 

I budynek mieszkalny 

1 budynek mieszkalny 

1 
I budynek mieszkalny 

budynek mieszkalny 

budynek 
' mieszkalny 
budynek 
mieszkalny 

1 remiza stratacka 

I budynek 1 mieszkalny 
I budynek 
mieszkalny 

I budynek mieszkalny 

i budynek 
rnieszkalny 
budynek 

, mieszkalny 
1 budynek mieszkalny 

budynek rnieszkalny 

budynek 
1 mieszkalny 
budynek 

I mieszkalny 

murowana XINXX w. 

! rnurowany pocz. xx w. 

rnurowany XINXX w. 

murowany 

murowany 

murowany 

murowany 

I / murowany 

drewniany 
I 

drewniany 

drewniany 

murowana 

murowany 

1 
I rnurowany 

I murowany 

murowany 

drewniany 
obmurow. 
drewniany 

1 drewniany ~ 
gliniany 

1 gliniany 

pocz. XX w. 

XlXlXX w 

XIX/XX w. 

1 pot. XX w. 
rozbudbw. 
koniec XIX w. 

lata 40-50 XX w. 

1 pol. XIX w. 

pocz. XX w. 

XINXX w. 

' 2  pd. XIX w 

pocz. XX w. 

1 pd. XX w. 

pocz. XX w. 

1 pocz. XX w. 

lata 30-te XX w. 

lata 30-te XX w. 
I 
1 



I 39 Serock 
I I Retrnafiska 53 
I 40 iserock 

1 Retmahska 57 . .. 

1 41 I Serock 
I ~Rynek 9 
I 42 [Serock 

Rynek 15 ' I . .  
I 43 ,Serock 

I 
Wqska 4 

44 ' ~ e i o c k  
I Wolskiego 6 

, 45 Serock 

I iPu(tuska68 

/ budynek mieszkalny 
I 

i budynek mieszkalny 

l budynek mieszkalny 
I 

I budynek mieszkalny 

i budyn'ek mieszkalny 

j ... 
budynek mieszkalny 

1 

(szkda podstawowa i gimnazjum 

I 

' drewniany 
I 

' drewniany 

1 drewniany 

I drewniany 
1 obmurow. 
I murowany 

murowany 

1 murowane 
I 

I pocz. XX w. 
I 

12 Cw. XX w. 

2 pd. XIX w. 

I 
,I pol. XXw. i 
1 

1 pot. XX w. 

1 I pd. XIX w 

I lata 30-te XX w. 

Lista zabytkow ewidencyjnych ujqtych w tabeli moie bye w pewnym stopniu nieaktualna z uwagi na 

zniszczenia spowodowane gldwnie up!ywem czasu. Aktualizacja obiektow znajdujqcych siq w ewidencji jest 

obowiqzkiem Gminy. 

Obszar gminy zostal. czeSciowo rozpoznany przez archeologiczne badania powierzchniowe, pozwolilo to 

wyznaczenie szeregu stanowisk archeolog icznych. 

Wykaz stanowisk archeologicznych znajdujqcych siq w ewidencji Mazowieckiego Wojewodzkiego 

Konserwatora Zabytkdw w Warszawie: 

I mi'ejscowo~~ 

, Gqsiorowo 

I 

I ~ o w a  WieS 

nr AZP- I datowanie 
! I 

I 12 stanowisk I mbdsza epoka kamienia, epoka brqzu i wczesna epoka zelaza, 
150-6711 9(5) 1 3500-400 p.n e. oraz okres wczesnoSredniowieczny i 
I ISredniowieczny XI w., XII-XIV w 
151-6616(16) I 

1 5 18617(18) I 
1 

' I stanowisko jepoka zelaza 400-125 p.n.e I 
13 ktanowiska 5047136, wczesna epoka kamienia i epoka brqzu 3500450 p.n.e. oraz i 
5047137, 5047138 okres wczesnoSredniowieczny i Sredniowieczny XII-XIV w 

.,(21) 
I 

13 stanowiska / wczesna epoka brqzu 1450-1 200 p.n.e.. wczesna epoka 
I 
I 

1 lielaza 650-400 p.n.e. oraz okres wczesnosredniowieczny XII- , 

I I XIV w. 
/ 3 stanowiska I mlodsza epoka kamienia i wczesna epoka brqzu 
I 12500-1450 p.n.e 

15 stanowisk 51-6713, I rniodsza epoka kamienia i wczesna epoka brqzu 3500-1450 1 
151-6714 (32,33) I p.n.e., wczesna epoka telaza 650-400 p n.e oraz okres 
1 1 wczesnoSredn~owieczny i Sredniowieczny XI-XV w. I 
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Wierzbica 17 stanowisk 

1 50-6711,5016712, 
' 50-6715, 50-6717, 
150-6711 2,5016711 3, 
50-6711 5,50-67/16 

, (36,41,42,44,46) 
ZaMocie 4 stanowiska 

I !50-65/1 (52) 

Zalesie ' 50-66127, 50-66128 

I Borowe l(54) 
Swiqcienica , I stanowisko 
Wola Smolana I I stanowisko 

mkdsza epoka kamienia i epoka brqzu 3500-650 p.n.e., 
, epoka ielaza I w. p.n.e. - Ill w. n.e. oraz okres 
wczesnoSredniowieczny, Sredniowieczny i nowotytny XII- 
I XVIXVI I w . 

mbdsza epoka kamienia i wczesna epoka brqzu 2500-650 
, p.n.e. oraz okres wczesnoSredniowieczny i Sredniowieczny XIII- 
XIVIXV w. 

i 

, wczesna epoka brqzu 1450-1200 p.n.e. 

,m+odsza epoka kamienia i wczesna epoka brqzu 2500- 
' 1450 p.n.e. 

SzczegcYowe wytyczne i granice stref ochrony konserwatorskiej dla zabytkdw archeologicznych bqdq 

ustalane na etapie sporzqdzania miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego. IloSC stanowisk 

oraz zasiqgi stref ochrony konserwatorskiej na skutek nowych odkryC, ustaleh lub uzupdnienia ewidencji, 

mogq w nastqpnych latach ulec zmianie. 

Dla wlaSciwej ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego wyznaczono strefq ochrony biernej. Strefa 

wprowadza zakaz dewastacji terenu poprzez wybiorkq piasku i analogiczne formy zmiany uksztaltowania 

terenu. Wszelka dzialalnoSC inwestycyjna w obrqbie strefy podlega uzgodnieniu ze Mazowieckim 

Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytk6w na etapie planowania, projektowania i wykonawstwa. 

2. Uiytkowanie terenu 

W strukturze uzytkowania grunt6w znaczqcq role odgrywajq grunty rolne oraz lasy. 

Struktura uiytkowania grunt6w na obszarze objqtym opracowaniem Studium przedstawia siq nastqpujqco: 

I Grunty orne 

Sady 

tqki 

Pastwiska 

Lasy 

Pozostab 
Dane GUS, 2005 r 

Powienchnia [ha] 
.- 4 

Procent 

454 

7,1 

3,3 

3 2  

20,8 

20,l 

3. Demografia 

Gminq Serock zamieszkiwaly w kohcu 2007r: 11252 osoby. Srednia gqstoSc zaludnienia - 97 osbblkm2 

(przy wskafniku gqstoSci zaludnienia: dla wojewodztwa mazowieckiego - 143 osobyl km2). Wskainik ten 

ksztaltuje siq na poziomie zblitonym do sqsiednich gmin Nieporqt i Wieliszew. 
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rok 1997 1998 '1999 !2000 I 2001 
2002 2003 2004 I2005 2006 

I 
Liczba 9780 9877 10306 10445 10528 ; 10688 10726 10831 10964 11 103 

I ludn. 1 1 

Wsie i osiedle gminy Serock i liczba mieszkahcbw (1 1 .01.2008 rok) 

Sdectwo Liczba mieszkanc6w 
Boleslawowo 93 
Borowa Gbra 556 
Cupel 47 
Dqbe 403 
Dqbinki 78 
Dosin 335 
Gqsiorowo 149 
Guty 97 
lzbica 293 
Jachn 657 (stan na dzbn 30.06.2015 wynosi 789) 
Jadwisin 639 
Kania Nowa 11 1 
Kania Polska 72 
Karolino 229 
Ludwinowo Dqbskie 89 
Ludwinowo Zegtzyhskie 267 
lacha 138 
Marynino 203 
Nowa WieS 64 
Skubian ka 293 
Stan islawowo 150 
Stasi Las 489 
Szadki 119 (120 stan 31 grudnia 201 1) 
Swiqcienica 28 
Wietzbica 51 0 
Wola Kietpihska 72 
Wola Smolana 151 
ZaMocie 159 
Zalesie Borowe 4 1 
Osiedle Zegrze 1139 
Serock 3579 

Razem 

3.1 Rynek pracy, zatrudnienie 

Rolnictwo w gminie charakteryzuje siq nastqpujqcymi cechami: 

stosunkowo duiym udzialem gospodarstw rolnych indywidualnych Sredniej wielkoSci i duzych, wysokim 

udzialem uiytkbw rolnych w powierzchni miasta liczonej bez wbd - 72%, i stosunkowo duzej, powierzchni 

przeciqtnego gospodarstwa rolnego - okdo 5 ha, stosunkowo duiym odsetkiem gospodarstw o znacznym 

udziale dochod6w pochodzqcych z produkcji rolnej (48%), stosunkowo duiym udzialem gospodarstw 

produkujqcych wylqcznie lub glbwnie na rynek (okdo 55%), stosunkowo malym udzidem gospodarstw 

wysokodochodowych (1 8%). 
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Srednia wielkoSc gospodarstw w MieScie i Gminie wynosi 4,16 ha. Rolnictwo, zar6wno na terenach wiejskich 

jak i w mieScie, jest podobne bardziej do rolnictwa obszardw przylegajqcych: powiatbw pultuskiego, 

nasielskiego, wyszkowskiego, niz do tzw. rolnictwa aglomeracyjnego, charakterystycznego dla wiqkszosci 

gmin dawnego wojew6dztwa warszawskiego. Utrzymanie takiego rolnictwa jako zr6dla dochodow 

utrzymania dla polowy mieszkahc6w gminy mote jednak szybko napotkac barierq konkurencji (koszty mogq 

okazaC siq bardzo wysokie ze wzglqdu na koniecznosC osiqgniqcia wysokich norm w zakresie ochrony 

Srodowiska). Motna siq jednak IiczyC ze wzrostem popytu na niekt6re produkty rolne, przede wszystkim 

Swiete owoce, warzywa, w miarq wzrostu liczby korzystajqcych z rekreacji pobytowej (przede wszystkim 

os6b korzystajqcych z og61nie dostqpnych oSrodk6w wypoczynkowych i turystycznych, oraz osob 

korzystajqcych z pokoi na wynajem w domach przy gospodarstwach rolnych). To sklania do ochrony 

znacznej czqSci malych gospodarstw rolnych i ziemi rolniczej, szczeg6lnie w rejonach koncentracji rekreacji 

pobytowej i weekendowej. 

W ciqgu ostatnich kilku lat nastqpil wzrost iloSci podmiotdw gospodarczych na terenie gminy i wedlug danych 

Gl6wnego Urzqdu Statystycznego liczba jednostek zarejestrowanych w systemie Regon wynosi 917 (stan na 

koniec 2006 r.). CzqSC mieszkahc6w dojetdia do pracy do Warszawy i Legionowa. Pozostali w gminie 

utrzymujq siq z handlu, uslug i pracy w administracji samorzqdowej. Na terenie gminy dziala instytut 

badawczy: lnstytut Hodowli i Aklimatyzacji RoSlin Oddzial w Jadwisinie. 

Struktura miejsc pracy (z uwzglqdnieniem pracujqcych wylqcznie w rolnictwie oraz pracujqcych w firmach 

piqcioosobowych i mniejszych) przedstawia siq nastqpujqco (dane uSrednione za lata 1995- 2001): 

rolnictwo 45% 

przemysl i budownictwo 23 % 

uslugi rynkowe 16% 

uslugi nieryn kowe 16% 

4. Komunikacja 

Zagadnienia komunikacyjne w mieScie i w gminie Serock stanowiq jeden z istotniejszych elementow 

zagospodarowania przestrzennego, ze wzglqdu na specyfike obszaru, ktorego wiodqcq funkcjq jest 

turystyka i rekreacja. Niemniej istotne jest r6wniez zaspokojenie mozliwoSci realizacji potrzeb 

komunikacyjnych innych funkcji miasta i gminy. Podstawowq determinantq w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy jest bardzo obecnie kolizyjna droga krajowa nr 61 Warszawa - Ostrdqka, 

przebiegajqca przez Srodek miasta i prowadzqca zar6wno ruch tranzytowy jak i ruch rekreacyjny 

samochod6w osobowych. 

Przebieg obwodnicy uwzglqdniony jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

w niniejszym Studium, jak r6wniet w studiach i planach rozwoju sieci drogowej GDDKiA. Otwarto dla ruchu 

nowy most w Zegrzu. Realizacja tej inwestycji spowodowala poprawq warunkow drogowych 

i bezpieczefistwa ruchu na drodze nr 61, oraz zmniejszenie negatywnego oddzialywania transportu 

drogowego na Srodowisko. Obwodnica bqdzie pdqczona z istniejqcq sieciq drog kdowych przez dwa 

skrzytowania z drogq krajowq nr 62 w Serocku i w Wierzbicy. Trasa na dotychczasowym przebiegu drogi 

nr 61 w obszarze miasta Serocka bqdzie pdniC funkcje gl6wnej ulicy miasta, z zastosowaniem zasad ruchu 

uspokojonego. 
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Usytuowanie na jednyrn ze szlak6w drogowych promieniScie wychodzqcych z Warszawy (droga krajowa 

nr 61 Warszawa - Ostrdqka) oraz pdoienie w atrakcyjnym turystycznie regionie sprawia, i e  przez miasto 

Serock przechodzq duie natqtenia ruchu wynoszqce wg badan GDDKiA Sredniodobowo rocznie 

ok. 9200 pld, przy czym wzrost ruchu w okresie weekend6w jest wyiszy niz w dni robocze o okdo 20%. 

Szczegdlna kumulacja ruchu nastqpuje w sobotnie przedpoludnie i w niedzielne popdudnie (kierunek 

z Warszawy i do Warszawy). 

Duze natqienia ruchu na odcinku drogi w granicach miasta spowodowane sq nakladaniem siq na szlak drogi 

krajowej nr 61 ruchu z drogi krajowej nr 62. Jest to Sredniodobowo rocznie ruch ok. 1000 pld. Ruch z drogi 

krajowej nr 62 wylqcza siq z drogi nr 61 ponownie w drogq nr 62 w miejscowoSci Wierzbica, i przejeidia 

przez most na Narwi. 

Duia koncentracja ruchu i wjazdy boczne na drodze nr 61 powodujq wzrost zagroienia bezpieczehstwa 

ruchu drogowego. Obecnie Jadwisin jest najbardziej niebezpiecznyrn miejscem, a takie "czarnyrn punktem" 

sieci drogowej. 

Wszystkie istniejqce drogi (poza odcinkiem drogi krajowej nr 61 od mostu w Zegrzu sq jednojezdniowe. 

Obecnie realizowana jest obwodnica rniasta Serocka w klasie drogi ekspresowej. 

Miasto i gmina pozbawione sq moiliwoSci obslugi transportern szynowyrn, co powoduje, ze caloSC obslugi 

komunikacyjnej musi by6 wykonywana transportem drogowyrn prowadzonym uk4adem drogowym 

o ograniczonej przepustowoSci. Stanowi to wyraine ograniczenie rozwoju miasta, zwlaszcza funkcji 

rekreacji i turystyki. 

Dwa rnosty na Narwi: w Wierzbicy w ciqgu drogi nr 62 i Zegrzu w ciqgu drogi nr 61, ze wzglqdu na ich 

znacznq przepustowos6, nie stanowiq ograniczenia rozwoju przestrzennego w powiqzaniach 

rniqdzygrninnych. 

W podstawowyrn ukjadzie drogowo - ulicznyrn w obszarze miasta wszystkie drogi i ulice obslugujqce ruch 

wewnqtrzny stanowiq jednoczeSnie ciqgi dr6g krajowych, powiatowych i gminnych G46wnq oS 

kornunikacyjnq rniasta i gminy stanowiq ciqgi drogi krajowe nr 61 i 62. 

Na podstawowy uklad drogowy rniasta i gminy skladajq siq nastqpujqce ciqgi komunikacyjne 

o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym: 

Kategoria 

i nr drogi 

przebieg klasa ' szerokoSC 

drogil jezdni 

szerokosC 

w liniach 

1 ulicv , . rozaraniczai acvch 
1 2 3 4 5 

. _ j  
krajowa nr 61 Warszawa - 0str+ka . I GP 1 14.0 31,5-50,O 

I 

, 2x7,O I krajoia nr 62 / Zakroczyrn - ~e rock  - wyszkbw - I G ! 6.0-7,O 25,O-15,5 

I 
i 

toch6w 1 wojew6dzka nr 622 Nasielsk - Szadki G 
I 



1 wojew6dzka nr 632 I Nasielsk - Legionowo 

powiatowa 

nr l801W 
powiatowa 

nr 1802W 
powiatowa 

nr 1803W 
powiatowa 

nr 1 804W 
powiatowa 

nr 1805W 
powiatowa 

nr 1806W 
powiatowa 

nr 1807W 
powiatowa 

nr 1808W 
powiatowa 

Ludwinowo Debskie - Zabtocie 

Debe - Jachranka - Zegrze 

Jachranka - Wola Kielpihska 

' ~zadk i  - Jadwisin 

I P&ki - Moczydlo (Nasielska) 
I 

I przez wieS Marynino 

I przez wieS Karolino 

I tacha - Gqsiorowo 

I 

Nowa WieS - Kania 

Wzrost obciqzenia sieci drogowo - ulicznej gminy Serock jest spowodowany rdwniei dynamicznym 

wzrostem motoryzacji, ktdry szacuje siq na 216 s.o/1000 mieszkafic6w, co jest ponitej Sredniej krajowej 

wynoszqcej ok. 250 s.o/1000 Mk, i ponizej Sredniej dla dawnego wojewodztwa warszawskiego 

(ok. 300 s.o./1000 Mk). Na podstawie dotychczasowych tendencji dynamicznego rozwoju motoryzacji 

w ostatnich latach motna oczekiwaC, t e  docelowo - do roku 2015 - poziom motoryzacji wzroSnie do okdo 

400 s.o.11000 Mk, co spowoduje wzrost natqteh ruchu na drogach i ulicach oraz wymagac bedzie 

nowych inwestycji drogowych i modernizacji istniejqcych ciqg6w drogowo - ulicznych. 

Na znacznej czeSci ukladu drogowo - ulicznego nawierzchnie drdg gminnych sq w dobrym stanie 

technicznym. Nie ma potrzeby ich modernizacji lub ulepszania nawierzchni. 

Poniiej przedstawiono zestawienie drdg gminnych. Zawiera ono nowq i starq numeracje dr6g, zgodnie 

z Rozporzqdzeniem Zarzqdu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 12 wrzeSnia 2006 r. 

Ludwinowo Debskie - Debe (dr. wojew6dzka nr 621 do gosp. na dziatce 1 we wsi 
Ludwinowo Debskie - dr. od gr. pomiedzy posesjami 10 i 11 Ludwinowo Debskie w 
kierunku dr. krajowej nr 62 od dr. krajowej nr 62 do dr. powiatowej nrl802W we wsi 

18040 1 W 0125001 Dqbe) 

180402 W 01 25002 Guty - Boleslawowo (dr. powiatowa nr 1801 W - dr. krajowa nr 62) 

180403 W 01 25003 Boleslawowo - Stanislawowo (dr. gminna nr 180402W - dr. powiatowa nr 1801 W) 
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180404W 

180405 W 

180406W 

180407W 

180408W 

180410W 

18041 1 W 
180412W 

180413 W 

180414W 

180415W 
18041 6W 
1804 17W 

180418W 

180419W 

,180420W 

180421 W 

180422W 

180423 W 

180424W 

180425 W 

180426W 
180427W 

180428W 

180429W 

180430W 

0125004 

0125005 

01 25006 

0125007 

0125008 

0125010 

0125011 
0125012 

012501 3 

0125014 

0125015 
0125016 
012501 7 

0125018 

0125019 

0125020 

0125021 

0125022 

01 25023 

0125024 

0125025 

01 25026 
01 25027 

0125028 

0125029 

0125030 

Wola Smolana - Guty (od dr. gminnej nr180450W przez lasy NadleSnictwa Jablonna 
do skrzyzowania z dr. grninnq nr 180410W i nr 180405W) 
Wola Srnolana (Pblki) - ZaMocie ( dr. wojewodzka nr 622 - gr. gminy Serock w kier 
wsi Popowo Borowe) 
Zalesie Borowe - ZaMocie (od skrzytowania dr. grninnych nr 180407W i nr 180408W 
we wsi ZaMocie) 

Zabiocie (dr. wojewodzka nr 622 - gr. grniny Serock kierunek na Powielin 

Zablocie - Jaskdkowo (od skrzyzowania dr. gminnych nr 180406W i nr 180407W we 
wsi ZaMocie do gr. gminy Serock w kier. wsi Jaskdowo) 
Zalesie Borowe - Wola Smolana (dr. powiatowa nr 1821W do skrzytowania z dr. 
grninnq nr 180404W) 

Wola Kielpihska - Wola Smolana (dr. krajowa nr 62 - dr. grninna nr 180451 W) 
Szadki (dr. krajowa nr 62 - dr. gminna nrl80412W) 

Debiki - Marynino -(dr. powiatowa nr 1805W - gr. gminy Serock -Pobylkowo Mab) 

Wierzb~ca (Sadpol) - (dr. krajowa nr 61-gr. gminy Serock-Gory Pobylkowskie) 

Wierzbica - Pornylkowo (dr. krajowa nr 61-gr gmlny Serock - Pobylkowo Male) 
Wierzbica (dr.krajowej nr61 przez wieS Wierzbica) 
tacha-ul.Serocka i Zegrzyhska 

Jadwisin (dr. krajowa nr 61 do brzegu Zalewu Zegrz. - (ul. Szan~awskiego) 
Borowa Gora - Jadwisin (od dr. krajowej nr 61 do brzegu Zalewu Zegrz.- 
(ul. Szkolna)) 

Jarachanka - Stasi Las (dr. powiatowa nr 1803W do skrzytowania z dr. powiatowq 
nr 1804W - dr. krajowa nr 61 - ul.Dluga) 
Stasi Las - Karolino (dr. powiatowa nr1807W - skrzytowanie dr. powiatowa nr 1804W 
z dr. gminnq nr 180420W) 

Karolino - Stasi Las (dr. gminna nr 180421 W - do dr. krajowej nr 61) 

Jarachanka Stara - Borowa G6ra (dr. powiatowa nr 1803W do dr. krajowej nr 61 ) 
Skubianka (dr. powiatowa nr 1802W do kompleksu dziatek rekreacyjnych 
w Skubiance) 

Jachranka - Jachranka Nowa (dr. powiatowa nr1803W - dr. gminna nr 180447W) 

Jachranka - Wola Kidpihska (dr. gminna nr 180425W - dr. pow~atowa nr 1803W) 
lzbica - (dr. krajowa nr 62 - dr. gminna nr 180428W) 
Debe - lzbica (od dr. powiatowej nr 1802W przez wieS Izbica, Dqbe do dr. powiatowa 
nr 1802W) 

Debe - (dr. powiatowa nr 1802W - dr. wojewbdzka nr 621 we wsi Debe 

Kania Nowa - Cupel (od sklepu na skrzytowania w Kani Nowej do Cupla) 



18043 1 W 

180432W 

180433 W 

180434W 

180435W 

180436W 

180437W 

180438W 

180439W 

180440W 

18044 1 W 

180442W 

180443W 

180444W 

180445 W 

180446W 

180447W 

180448W 
180449W 

180450W 

18045 1 W 
180452 W 
180453 W 
1 80454 W 
180456W 

0 12503 1 

0125032 

0 125033 

0125034 

0125035 

0 125036 

0 125037 

0125038 

0 125039 

0125040 

0125041 

0 125042 

0125043 

0125044 

0 125045 

0125046 

0 125047 

0125048 
0125049 

01 102(pow.) 
1 125030 

01 102(pow.) 
1 12503 1 

bn 
bn 
bn 

0125056 

Cupel przez wieS(do dr.gminnej nr180430W przez wieS Cupel w kierunku starorzecza 
Bugu 
Cupel w kierunku dzialek (do dr. gminnej nr 180430W w kierunku dzialek 
rekreacyjnych) 
Nowa WieS - Kania Polska (Bindugi) (dr. powiatowa nr 1809W w Nowej Wsi do 
dr. powiatowej nr 1809W) 

lacha od dr. krajowej nr 62 (przy hydroforni)(dr. krajowa nr 62 - dr. powiatowa 
nr 1808W) 

lacha przy Lesie (dr. krajowa nr 62 - dr gminna nr 180434W we wsi tacha) 

tacha - Gqsiorowo (dr. gminna nr 180437W - dr. powiatowa nr 1808W) 

tacha - gr. gminy Serock (k.Huta Podgbrna) (dr. krajowa nr 62 gr. gminy Serock 
(k.Huta Podg6rna) 
lacha - Gqsiorowo (przy Dipservice) (dr. powiatowa nr 1808W - do OSrodka 
DIPSERVICE) 

Kania Nowa - Kania Polska (dr. powiatowa nr 1809W - dr, powiatowa nr 1809W) 

Stasi Las - Ludwrnowo Zegrzyfiskie (dr. powiatowa nr 1804W - do skrzyzowania dr. 
powiatowej nr1807W i dr. grninnej nr 180421W) 

Wola Kietpihska (za bylym RSP Szadki)(dr.gminna nr180425W-Wola Kietpifiska) 

lzbica - Boleslawowo (gr. gminy Dqbe za Izbicq) (dr. powiatowa nr 1802W- 
dr. wojewbdzka nr 623) 

Skubianka - Dosin - Jachranka (dr. powiatowa nr 1802W - skrzyzowanie 
dr. powiatowej nr 1803W i dr. gminnej nr 180445W) 

Jadwisin - Borowa Gbra (za obser astr) (dr. krajowa nr 61 - dr. gminna nr 180419W) 

Ludwinowo Zegrzyhskie - Skubianka (cmentarz) - (dr. krajowa nr 62 - skrzyzowanie 
dr. powiatowa nr 1803W i dr. gminna nr180420W) 
Stanislawowo Zegrzyriskie - Boles4awowo (dr. gminna nr 180402W - dr. powiatowa nr 
1801 W) 

Jachranka Nowa - dr. krajowa nr 62 (dr. krajowa nr 62 - dr. powlatowa nr 1802W) 

Gqsiorowo - Tusin (dr. powiatowa nr 1808W we wsi Gqsiorowo do7usin" 
Zegrze (grobelka) 
Wola Smolana - Guty od drogi powiatowej nr 1801W do granicy lasu NadleSnictwa 
JaMonna 

(Guty) - Wola Smolana od granicy lasu NadleSnictwa JaMonna do skrzytowania drog 
gminnych nr 18041 OW i 180450W (byla powiatowa) 
lacha - ul. Koszykowa 
b c h a  - ul. Kwiatowa 
tacha - ul. Bugowa 
Karolino - (dz.nr 5216, dz. nr; 5314) 



180457W 

180458 W 

180459W 

180460W 

18046 1 W 

1 80462 W 

180463 W 

180464 W 

180465 W 

180466W 

180467W 

180468W 

1 80469 W 

1 80470 W 

180471 W 

180472W 

180473 W 

1 80474 W 

180475 W 

1 80476 W 

180477W 

1 80478 W 

180479 W 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

25 

26 

miasto Serock 

miasto Serock 

rniasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

rniasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 



180480W 

18048 1 W 

180482W 

180483 W 

180484W 

180485 W 

1 80486W 

180487W 

180488 W 

1 80489 W 

1 80490 W 

180491 W 

1 80492 W 

180493 W 

1 80494W 

180495 W 

180496W 

180497W 

180498W 

180499W 

180701 W 

180702W 

180703 W 

27 

28 

29 

3 0 

3 1 

32 

3 3 

34 

35 

3 6 

37 

38 

39 

40 

4 1 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 



Obsluga publicznq komunikacjq miasta i gminy odbywa siq: komunikacjq autobusowq obslugiwanq przez 

PKS i przewofnik6w prywatnych, kt6rzy oferujq zrdinicowany standard obslugi. 

1 80704W 

180705 W 

1 80706 W 

3 80707W 

180708W 

180709W 

180710W 

18071 1W 

180712W 

180713W 

180714W 

180715W 
180716W 

18071 7W 
.180718W 
180719W 
180720W 

Mimo, t e  przez teren gminy Serock ptzechodzi szlak wodny Warszawa - Pultusk (rzeka Narew i Zalew 

Zegrzyhski), to brzegi sq skbo przystosowane do obslugi jednostek piywajqcych. Przystanie jachtowe 

usytuowane sq w: Jachrance, Jadwisinie, Serocku, lasze i Wierzbicy. Brzeg jest bardzo slabo dostqpny. 

Poza nielicznymi dojazdami prostopadlymi, linia brzegowa wzdlui Narwi i Zalewu Zegrzyhskiego jest 

praktycznie niedostqpna publicznie 

5. lnfrastruktura techniczna 
5.1 Zaopatrzenie w wodq 

lstniejqca na terenie gminy sieC wodociqgowa swoim zasiqgiem obejmuje wszystkie miejscowosci, przez co 

50 

5 1 

5 2 

5 3 

54 

55 

56 

5 7 

58 

59 

60 

6 1 
62 

125052 
125053 
125054 
125055 

dostqpnoSC uslug wynosi ponad 90% dla odbiorc6w indywidualnych - stalych mieszkaric6w. 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 

miasto Serock 
miasto Serock 
Skubianka - Ludwinowo Zegtzyhskie - Borowa G6ra (dz. nr 196 w Borowej G6rze, dz. 
nr 5616 w Ludwinowie Zegrzyhsk~m, dz. nr 49511,49411,49311,49011,48313,48211 
w Skubiance) 
Jachranka(dz.nr35019,34111,34211,352/1) 
Nowa WieS (dz. nr 112) 
Jachranka (dz. nr 36811 3,37215,37216,378) 

Dodatkowo sieC wodociqgowa rozbudowywana jest w obszarach wystqpowania budownictwa letniskowego, 

co jest odpowiedziq wladz gminy na potrzeby wlaScicieli domow letniskowych, kt6rzy w domach tych 



mieszkajq przez znacznq czqSC roku. JednoczeSnie sieC wodociqgowa jest rozbudowywana w obszarach 

nowej zabudowy. 

PoniewaZ wSr6d serockich miejscowoSci sq takie, w kt6rych wiqcej jest budynkow letniskowych n i i  

mieszkalnych, np. we wsi lacha, Kania Polska, Kania Nowa, Nowa Wies, co powoduje, i e  rozbudowa 

infrastruktury technicznej w tych obszarach pochtania znacznq czgsC Srodk6w finansowych gminy. 

MugoSC czynnej sieci wodociqgowej na terenie gminy na koniec 2007r.wynosila 187,6 km oraz 

2 615 przylqczy. Dostep do sieci wodociqgowej mialo 94 % mieszkahcow miasta oraz 89% mieszkahc6w 

wsi. 

Stan techniczny istniejqcej infrastruktury wodociqgowej jest w wiqkszoSci dobry. Na terenie gminy istniejq 

trzy nowoczesne, w pelni zautomatyzowane stacje wodociqgowe, a kolejne zostanq przebudowane 

w latach 2008-2010 w celu zapewnienia najwyiszych standarddw jakoSci pracy i wydajnosci. Istniejqca siec 

wodociqgowa wymaga czqSciowej przebudowy ze wzglqdu na zbyt male srednice oraz rodzaj materialdw 
----------------------- 

z jakich jest wykonana i stan techniczny. 

5.2 Odprowadzanie sciek6w 

Jako podstawowq zasadq prowadzenia gospodarki wodno-sciekowej przyjqto system kanalizacji obrzeiy 

Zalewu Zegrzyhskiego, obejmujqcy gminy Nieporqt, Wieliszew, Radzymin i Serock. Kanalizacja opaskowa 

nie jest w pdni zrealizowana. 

Odprowadzenie Sciek6w odbywa sie w systemie grawitacyjno-pompowym do oczyszczalni ,,Orzechowo". 

Odprowadzenie Sciekow odbywa siq poprzez nastepujqce urzqdzenia podstawowe: 

a kolektor gldwny ,,A" o Srednicy 0,80 m od oczyszczalni do Zegrza 

a kolektor A1 o Srednicy 0,60 m w ulicach Pdtuskiej i Warszawskiej jako glbwny 

a odbiornik sieci drugorzqdnej w Serocku, 

a pompownia gl6wna P I  ,,JachrankaN, 

a pompownia gl6wna P3 w Serocku przy ulicy Retmahskiej, 

a przew6d ttoczny z pompowni P3 pdoiony w ciqgu ulicy Retmahska, Brukowa, 

11 - Listopada do ulicy Pultuskiej, z wtqczeniem do kolektora A l .  

26,6 km grawitacyjnej (MPWIK) 

12,6 km tlocznej (MPWIK) 

Przez teren gminy wzdlui Zalewu Zegrzyhskiego w ramach opaski kanalizacyjnej Zalewu Zegrzyhskiego 

przebiega g46wny kolektor Sciekowy o dlugosci ok. 25 km, ktdry odprowadza scieki do istniejqcej 

oczyszczalni Sciek6w ,,Dqben w Orzechowie o docelowej przepustowoSci 8 250 m3idobq. 

Poza tym istnieje ok. 22 km kanalizacji drugorzqdowej i ok. 1040 przykanalikow obejmujqcych 50% terenow 

o zwartej zabudowie i oSrodk6w szkoleniowo - wypoczynkowych w miescie Serock i Zegrze. Kanalizacja 

doprowadzona jest r6wniei do miejscowoSci pdoionych w poblitu kolektora gl6wnego. 
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Dostqp do sieci kanalizacyjnej na koniec 2007r. mido 76% mieszkancbw miasta Serock oraz 

53% mieszkahcdw wsi, w tyrn mieszkancbw budynkow wielorodzinnych osiedla powojskowego Zegrze. 

W trosce o ochronq Srodowiska od 2006r. gmina wspiera finansowo mieszkarScbw w budowie 

przydomowych oczyszczalni Sciekdw. Zadanie to cieszy siq coraz wiqkszym zainteresowaniem zarbwno 

wSrdd osbb, ktdre dotychczas korzystaly z szamb, jak rbwniei osbb budujqcych w obrqbie luinej zabudowy 

oddalonych od sieci kanalizacyjnej. 

Kanalizacja deszczowa - istniejqcy kanal deszczowy w ulicach Pultuskiej i Warszawskiej o Srednicy 0,30 m 

do 0,50 m, odprowadzajqcy wody opadowe do Narwi. Przewiduje siq objqcie sieciq kanalizacji deszczowej 

tereny od ulicy Warszawskiej i Pultuskiej do projektowanej obwodnicy, odprowadzenie wbd poprzez 

projektowanq oczyszczalniq do Narwi. Odprowadzenie wdd opadowych z pozostalego terenu - do gruntu. 

Obecnie nad Narwiq funkcjonujq cztery oSrodki wypoczynkowe, wyposaione w sieC deszczowq bez 

oczyszczania. 

Realizacja zabudowy w granicach strefy ochrony poSredniej ujqcia wody Wodociqgu Pt4nocnego 

uwarunkowana jest wlqczeniem do kanalizacji obrzety Zalewu. 

Uwarunkowaniem urbanizacji miasta i gminy jest budowa drugorzqdnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

budowa oczyszczalni wdd deszczowych. Przewiduje siq objqcie zasiqgiem dzialania kanalizacji wszystkich 

terendw istniejqcej i projektowanej urbanizacji. 

5.3 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadow 

Odpady usuwane sq na skladowisko odpadbw komunalnych w Dqbem. Powierzchnia skladowiska: 1,2 ha, 

3 
pojemnoSC 80.000 m . Przewiduje siq, i e  skladowisko bqdzie przydatne tylko do roku 201 0 . Wprowadzano 

selektywnq zbibrkq, segregacjq odpaddw komunalnych, w tym niebezpiecznych. 

5.4 Cmentarnictwo 

Na terenie gminy znajdujq siq dwa cmentarze w miejscowoSciach: Skubianka, Serock. Nie planuje siq 

budowy nowych. 

5.5 Elektroenergetyka 

Zaopatrzenie w energiq elektrycznq odbywa siq z kablowo-napowietrznej sieci zasilajqco rozdzielczej 

Sredniego napiqcia 15 kV ze stacji elektroenergetycznej 110115 kV ,,Serock przy ul. Zakroczymskiej. 

GWwnym frbdlem zasilania jest linia jednotorowa napowietrzna 110 kV relacji Elektrownia Wodna ,,Debem - 
,,Serock" - .Pultusk", zasilajqca stacjq ,,Serock". Nie ma potrzeby budowy nowych stacji i linii przesylowych 

o napiqciach 110 kV i wytszych. Niezbqdna jest rozbudowa sieci zasilajqco - rozdzielczej 15 kV. Rozbudowy 

i modernizacji wymaga sieC elektroenergetyczna w pdlnocno-zachodniej czqsci gminy, ze wzglqdu na 

przeznaczenie znacznej czqbci gruntbw rolnych na cele budowlane na tym obszarze. 



5.6 Zaopatnenie w gaz 

tr6dlem zaopatrzenia w gaz jest gazociqg wysokiego cisnienia 2 x 500 mm, odgalqzienia Rembelszczyzna - 
Wloclawek - Gdansk. Przy gazociqgu w Dqbem znajduje siq stacja redukcyjno-pomiarowa 

lo o przepustowosci 3000 m3lh. Ze stacji wyprowadzona jest rnagistrala o srednicy 200 mm dla 

zaopatrzenia w gaz gminy Porniechowek i gminy Serock. Przewiduje siq, ze miasto i gmina bqdq 

zgazyfikowane w calosci, o ile bqdq spelnione kryteria ekonomicznej oplacalnosci gazyfikacji. Redukcja 

cisnienia ze sredniego na niskie w indywidualnych wqzlach redukcyjno - pomiarowych na zewnqtrz 

budynk6w. lstnieje techniczna mozliwoSC rozbudowy stacji w Dqbem w celu zwiqkszenia przepustowosci, dla 

potrzeb calej gminy i miasta Serocka oraz gminy Pomiechbwek. 

SieC gazowa Sredniego cisnienia jest ukladana w ulicach i pasach drogowych. Przy wiqkszych poborach 

gazu (osrodki wypoczynkowe) bqdq lokalizowane male stacje redukcyjno - pomiarowe 11"; strefy 

kontrolowane i strefy zagrozenia wybuchem okreblajq odrqbne przepisy. 

Gmina Serock posiada rozwiniqtq sieC gazowq i zaopatrywana jest w gaz z sieci wysokiego cisnienia 

2 * 500 mm zlokalizowanej w bliskiej odleglosci od granic gminy. 

Na koniec 2006r. do sieci gazowej podlqczonych bylo 1784 gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy 

Serock , w tym 843 gospodarstwa w mieScie i liczba ta stale siq powiqksza. 

Mieszkahcy korzystajqcy z instalacji gazowej w miescie stanowili 52,8 % og&u mieszkancbw miasta a na wsi 

odpowiednio 12%. Wysoka cena gazu jest jedynq barierq wiqkszego zainteresowania rozbudowq sieci 

gazowej. 

5.7 Zaopatnenie w ciepto 

Zaopatrzenie w cieplo odbywa siq poprzez przydomowe kotlownie. W tym zakresie powinno siq dqzyC do 

wykorzystywania ekologicznych surowcow energetycznych i eliminowania paliw stalych. 

Ill UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE i STRATEGICZNE 

1. Narodowy Plan Rozwoju 2004- 2006 

Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki 

opartej na wiedzy i przedsiqbiorczosci, zdolnej do dlugofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniajqcej 

wzrost zatrudnienia oraz poprawq spojnobci spdecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Uniq Europejskq. 

Osiqgniqcie tego celu odbywa siq przez realizacjq celow czqstkowych. Rozwoj Gminy zgodny jest 

z nastqpujqcymi celami czqstkowymi Narodowego Planu Rozwoju: 

Trzeci cel czastkowv: wlqczenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej, 

glbwnie poprzez podjqcie, nie majqcego precedensu, programu inwestycyjnego (drogi, koleje, porty, sieci 

informatyczne, zwiqkszenie zastosowania informacyjnych systemow wyposaienia administracji publicznej) 

skierowanego na wlqczenie Polski w system gospodarki europejskiej. 

Czwartv cel czastkowv: intensyfikacja procesu zwiqkszenia w strukturze gospodarki udzialu sektorow 

o wysokiej wartosci dodanej, rozwdj technologii spdeczenstwa informacyjnego, w szczeg6lnosci poprzez 

kontynuowanie proces6w restrukturyzacyjnych i wspomaganie najbardziej efektywnego zatrudnienia, m.in. 
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poprzez ograniczanie zatrudnienia w rolnictwie i wzrost zatrudnienia w uslugach, w tym w szczeg6lnoSci 

w uslugach rynkowych. 

Piatv cel czastkowv: wspomaganie udzialu w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich 

regiondw i grup spdecznych w Polsce, poprzez przeciwdzialania dalszemu poglqbianiu siq zrdtnicowah 

przestrzennych i spdecznych. Wiq2e siq to zardwno z koniecznoSciq koordynacji dziatah rozwojowych na 

poziomie regionalnym, prowadzeniem przez pahstwo aktywnej i kompleksowej polityki regionalnej, jak 

i wspomagania integracji zawodowej i spdecznej grup zagroionych marginalizacjq. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa wskazuje zachowanie ponadlokalnego charakteru 

drogi krajowej nr 61 wraz z rezerwq na obejScie miasta Serock oraz drogi krajowej nr 62, a takze wnosi 

zachowanie ponadlokalnego charakteru drdg wojew6dzkich nr 622 oraz nr 632. Ponadto na obszarze miasta 

i gminy Serock znajdujq siq tereny wskazywane przez administracjq rzqdowq jako obszary predysponowane 

do objqcia ochronq celem utworzenia NadwiSlafiskiego Parku Krajobrazowego. 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Prawie caly obszar miasta i gminy Serock jest objqty miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, uchwalonymi w latach 2001 - 2004. Plany zachowujq aktualnoSC. Sq to nastqpujqce plany: 

Gmina Serock: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy ZaMocie, Swiqcienicq, Zalesie Borowe, 

Guty - sekcja A 

Uchwala Nr 557/LV11/2001 z dnia 30 lipca 2001 r. 

Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 196 poz. 3357 z 19.09.2001 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Stanistawowo, Dqbe, Ludwinowo 

Dqbskie, Boleslawowo - sekcja B 

Uchwala Nr 558/LV11/2001 z dnia 30 lipca 2001 r. 

Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 196 poz. 3358 z 19.09.2001 

3) Miejscowy plan zagospodarowania pmestnennego obejmujqcy Jachrankp, Izbicg, Dosin, Skubiankg - 
sekcja C 

Uchwda Nr 43% V1/1/2014 z dnia 3 1 marca 201 4 r. 

Dz. UR. Wojew6dztwa Mazowieckiego poz. 51 67 z 27.05.2014r. 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Borowa Gorq - sekcja C 

(z wylqczeniem dziatki nr 72) 

Uchwaia Nr 243/XXX11/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.. 

Dz. Urz. Wojew6dztwa Mazowieckiego Nr 40 poz. 1004 z 17.02.2005 r. 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Wolq Smolana, Szadki, Wola 

Kielpihska - sekcja D 

Uchwaia Nr 559/LV11/2001 z dnia 30 lipca 2001 r. 
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Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 196 poz. 3359 z 19.09.2001 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Ludwinowo Zegrzynskie, Stasl 

Las, Dqbinki, Marynino, Karolino - sekcja E 

Uchwaia Nr 136/XV111/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. 

Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 29 poz. 891 z 12.02.2004 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Jadwisin - sekcja F 

Uchwaia Nr137lXV11112003 z dnia 12 grudnia 2003 r. 

Dz. Urz. Wojew6dztwa Mazowieckiego Nr 29 poz. 892 z 12.02.2004 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Wierzbice - sekcja G 

Uchwaia Nr 138lXV11112003 z dnia 12 grudnia 2003 r. 

Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 29 poz. 893 z 12.02.2004 

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Kaniq Nowq, Kaniq Polska, Gqsiorowo, 

tach? - sekcja H (z wylqczeniem obrqbu Nowa WieS) 

Uchwala Nr 630/LXV11/2002 z dnia 1 lutego 2002 r. 

Dz. Urz. Wojew6dztwa Mazowieckiego Nr 90 poz. 1880 z 07.04.2002 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Nowq WieS - sekcja H (z wylqczeniem 

dzialek nr 51 3, 51 111, 508 oraz czqSci dzialki nr 12 - droga) 

Uchwaia Nr 694lU00(11/2002 z dnia 7 pazdziernika 2002 r. 

Dz. Urz. Wojew6dztwa Mazowieckiego Nr 31 1 poz. 8216 z 04.12.2002 

Miasto Serock: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Serock obrqb 01, 02, 03,04,05, 10, 11. 12 

- obszar A 

Uchwala Nr 163/XX11/2004 z dnia 3 wrzesnia 2004 r. 

Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 119 poz. 2992 z 20.05.2004 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Serock obrqb 06,07,08 - obszar B 

Uchwala Nr 555lLV112001 z dnia 30 lipca 2001 r. 

Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 196 pot. 3356 z 19.09.2001 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Serock obrqb 16, 17, 18 - obszar D 

Uchwala Nr 612lLXIVl2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. 

Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 31 poz. 725 z 04.02.2002 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Serock obrqb 13, 14, 15- obszar C 

Uchwala Nr 134/XV111/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. 

Dz. Urz. Wojew6dztwa Mazowieckiego Nr 29 poz. 889 z 12.02.2004 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy Serock obrqb 20 

Uchwala Nr 135/XV11112003 z dnia 12.12.2003 r. 

Dz. Urz. Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 29 poz. 890 z 12.02.2004 
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1. Zasady i zakres ustalen studium 

Jako podstawowe kryterium ksztaltowania kierunkbw zagospodarowania przestrzennego gminy uznano 

stworzenie w Gminie Serock warunkbw przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych umoiliwiajqcych 

zbudowanie sp6jnej przestrzeni o zdefiniowanym koSCcu strukturalnym, z wyrainym strefowaniem zespoMw 

gl6wnych funkcji. W oparciu o to kryterium umoiliwiajqce wprowadzenie ladu przestrzennego w strukturze 

przestrzennej miasta, wskazano obszary predysponowane do wykreowania watnych przestrzeni publicznych 

(oSrodki gminne, tereny rozwojowe) i okreSlono zasady ich wzajemnego komunikacyjnego powiqzania 

i udostqpniania. 

Jako podstawowq zasadq tworzenia ladu przestrzennego na terenach zabudowanych o dobrym stanie 

technicznym przyjqto podejmowanie sukcesywnych przedsiqwziqt adaptacyjnych do nowych potrzeb 

i modernizacyjnych, bez radykalnych przeksztalcefi ,,dutej skali". Dla obszar6w zagospodarowanych 

wadliwie lub ekstensywnie przyjqto zasadq efektywnej aktywizacji przez radykalne przeksztatcenia oraz 

realizacjq nowych zalozeh programowo-przestrzennych. 

Uznano, t e  racjonalnoSC struktury przestrzennej miasta powinna wynikaC z dzialan porzqdkujqcych, 

modernizacyjnych i rozwojowych moiliwych do zrealizowania nie tylko w skali gminy ale i z wykorzystaniem 

budietu Pafistwa oraz znaczqcych inwestycji prywatnych. Totei w studium wskazano obszary rozwoju 

funkcji o istotnym znaczeniu dla obslugi miasta, oraz obszary mogqce przyjqt funkcje i program o znaczeniu 

regionalnym i krajowym. 

Najistotniejsze atuty gminy to: 

znaczne, w tym wolne, zasoby pracy (mobilne zawodowo a zarazem podatne na zmlany koniunkturalne), 

pdoienie gminy w strefie korzystnej dla otywienia kontakt6w (qsiedzhnro Warszawy) 

zasoby przyrodnicze, gl6wnie lasy, tereny wodne, atrakcyjne dla rozwoju turystyki 

i rekreacji w zwiqzku z jej rosnqcym znaczeniem w iyciu spdeczelistwa 

(a w szczegdlnoSci IudnoSci sgiednich miast). 

Bariery, obok powatnych trudnoSci kapitabwych tak wewnqtrznych jak i zewnqtrznych to : 

relatywnie niski poziom SwiadomoSci spdecznej o bezwzglqdnej potrzebie zasadniczych przemian 

w gospodarowaniu, wywdywanych dzialaniem praw rynku (gldwnie w rolnictwie) w tym np. w sferze rynku 

pracy, koniecznoSci ponoszenia r6inego rodzaju ryzyka - giownie finansowego, ustawicznego ksztakenia, rtp., 

brak wiqkszych kompleks6w terendw przygotowanych technicznie i scalonych w4snoSciowo - przez co 

Btwiejszych do pozyskania dla r62nego typu aktywnoSci (oferty), w tyrn dzia4lnoSci inwestycyjnej samotzqdu, 

r6tnego rodzaju wymogi ochrony Srodowiska, co na niektbrych obszarach ogranicza ich intensywny rozwdj. 

2. Cele rozwoju gminy 

Za nadrzqdny, zasadniczy cel rozwoju i przeksztalcen struktury przestrzennej Gminy Serock uznano 

wykreowanie gminy na znaczqcy osrodek turystyczny. Nowa wizja gminy ma przyciqgnqt do niego 

inwestorow strategicznych, rozw6j ruchu turystycznego pobytowego oraz naptyw nowych mieszkanc6w. 

Cele strategiczne to: 

a zwiqkszenie atrakcyjnoSci Serocka dla lokalizacji rotnych form dzialalnoSci gospodarczej, szeroko 



rozumianych uslug, 

stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla obecnych i przyszlych mleszkahcbw gminy, 

rozw6j ruchu turystycznego 

zachowanie walorbw przyrodniczych i krajobrazowych gminy 

Dla osiqgniqcia wlw cel6w konieczna jest realizacja nastqpujqcych celdw operacyjnych: 

usprawnienie gminnego systemu transportu i powiqzanie go z ukladem zewnetrznym poprzez 

przebudowg istnlejqcych i budowe projektowanych drbg 

udostqpnienie terenbw dla lokalizacji nowych terenbw dzialalnoSci gospodarczej 

uksztaltowanie przestrzeni publicznych, w tym uksztaltowanie funkcjonalnego centrum gminy 

poprzez rozbudowe nowych terenow budowlanych w mieScie Serock, 

stworzenie w rejonach najbardziej atrakcyjnych nowych zespdbw mieszkaniowo - turystycznych, 

zapewniajqcych wysokie standardy zagospodarowania przestrzeni oraz wysokie nasycenie uslugami 

z zakresu turystyki, rekreacji i sportu, _ _ -------- --------- 

-- tmkrs tqpn in lena jbardz~e~ atrakcyjnych pod wzglqdem przyrodniczym i krajobrazowym rejonbw 

gminy poprzez rozwbj systemu Sciezek rowerowych i zespdu parkingbw, 

rozbudowa systemow infrastruktury technicznej (dozbrojenie terenbw), 

utrzymanie i podkreSlenie walordw przyrodniczych gminy . 

3. Kierunki rozwoju pnestrzennego gminy 

Serock w obecnych granicach administracyjnych stanowi samodzielny organizm terytorialny, 

o wyksztalconych strefach funkcjonalno - przestrzennych, w ktdrym jednakze brakuje wyraznego podzialu 

na jednostki funkcjonalno - przestrzenne z wyrbinionq dominujqcq funkcjq. Wydaje siq, i e  przyczyny tego 

zjawiska tkwiq w dw6ch sferach: opr6cz biernej ochrony wartoSci przyrodniczych i kulturowych, w gminie 

obserwuje sie tez malo skoordynowanq dziaIalnoS6 inwestycyjnq, opartq glbwnie na dorainym uruchamianiu 

pojedynczych terenbw w gminie. Konieczna jest zatem rekompozycja struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy pod kqtem nadania jej rozpoznawalnych cech, harmonii krajobrazowej, ciqgbsci przestrzennej 

i charakteru miejskoSci. 

Zmiana studium nie spowoduje istotnych zmian w strukturze pnestnennej calej gminy oraz w pneznaczeniu 

terenbw. Teren objety zmianq jest czeSciowo zabudowany i zalesiony. Zmiana dotyczy rozszenenia funkcji 

zawartej w obowiqzujqcym miejscowym planie zagospodarowania terenu oraz zmiany wskafnik6wi 
--------------- 

------- 

paramettdw zabudowy. Z uwagi na powytsze nie dokonuje siq bilansu terenu, o ktdrym mowa w art 10 ~ s t .  

5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestnennym. 

4. Uklad funkcjonalno-przestrzenny, ustalenia 

Studium wyznacza na obszane strefy funkcjonalno-przestrzenne: 

Zasiegi poszczegolnych terenbw nalezy traktowac orientacyjnie jako wytyczne do miejscowych planbw 

zagospodarowania przestrzennego. Zasiqgi te mogq by6 korygowane w trybie opracowania planow 

miejscowych i nie wymagajq zmiany Studium. Zaleca siq takze zachowanie wszystkich istniejqcych terendw 

zieleni wysokiej, takte tych nie wskazanych na rysunku. 
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OBSZAR MIEJSKI: 

STREFA A 

Strefa Centrum administracyjno - handlowo - us4ugowa o zwartej, Sredniointensywnej zabudowie 

w pierzejach ulic i plac6w. Zaleca siq zachowanie istniejqcej zieleni wysokiej. 

Obiekty dominujqce: 

administracji publicznej, handlu, biur i bankbw, kultury, rozrywki, uslug dla IudnoSci, obszary przestrzeni 

publicznych 

Dopuszcza siq: 

domy mieszkalne z uslugowo-handlowq powierzchniq w parterach, zabudowq mieszkaniowq intensywnq, 

zielefi urzqdzonq 

Wykluczenia: 

obiekty produkcyjne, handlu hurtowego, uslug uciqiliwych, 

nowa zabudowa mieszkaniowa pomiqdzy ulicq Retmahskq, brzegiem rzeki Narew a ulicq Piaskowq na 

pdudniu. Istniejqce obiekty budowlane zachowujq prawo odbudowy i rozbudowy. 

Wskainiki dla nowoprojektowanej zabudowy: 

Maksymalna wysokoSC zabudowy: 18 m 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20%. 

Minimalna powierzchnia nowotworzonej dzialki: do ustalenia w miejscowym planie. 

STREFA B 

Strefa mieszkaniowo-uslugowa o Sredniej intensywnoSci, z dominacjq obiektbw mieszkaniowych 

w zespdach (zabudowa wielorodzinna do 4 kondygnacji i jednorodzinna) i samodzielnych obiekt6w uslug 

publicznych i komercyjnych. Zaleca siq zachowanie istniejqcej zieleni wysokiej. 

Dopuszcza sit+: 

obiekty handlu, uslug publicznych, rekreacji, ogr6dki dzialkowe, sportu, kultury. 

Wykluczenia: 

obiekty produkcyjne, uslug uciqiliwych (z wyjqtkiem stacji paliw), handlu hurtowego, baz, skladow, 

magazyn6w. 

Wskainiki dla nowoprojektowanej zabudowy: 

Maksymalna wysokoSC zabudowy: 18 m 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 25% 

Minimalna powierzchnia nowotworzonej dzialki: do ustalenia w miejscowym planie 

STREFA C 



Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa z dominacjq obiektow i urzqdzeh ogolnodostepnych: hoteli, moteli, 

obiektbw handlu detalicznego, gastronomii, rozrywki, kultury, sportu, rekreacji, w kt6rej jako uzupeinienie 

dopuszcza siq: obiekty mieszkalne i pensjonatowe oraz uiytecznoSci publicznej. 

Dopuszcza siq: 

Uzupetniajqcq zabudowe jednorodzinnq. 

Wskainiki dla nowoprojektowanej zabudowy: 

Maksymalna wysokoSC zabudowy: 16 m 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30% 

Minimalna powierzchnia nowotworzonej dziaiki: do ustalenia w miejscowym planie 

STREFA D 

Strefa dziaialnobci gospodarczej. Punktowo rozmieszczone obszary dla obiektow produkcyjnych, handlu 
_ _ --------- ---- 

--------- - 

fiartmeg~PremioS1a7lls3iig uclqil~wych, magazynow, baz, skiadow; miejsca dla lokowania obiektow 

terenochionnych i generujqcych duze ruchy ciqzkiego transportu samochodowego oraz obiektow 

wymagajqcych duiych stref chroniqcych otoczenia przed uciqiliwoSciq. 

W strefie tej dopuszcza siq jako uzupelnienie: 

obiekty mieszkaniowe zwiqzane funkcjonalnie z programem podstawowym, hotele, motele, uslugi 

komercyjne nieuciqiliwe, zajazdy, obiekty handlu i gastronomii, obiekty rozrywki, kultury, sportu. 

Wykluczenia: 

zespoly zabudowy mieszkaniowej, 

chronione obiekty uslug publicznych (edukacji, zdrowia, opieki spotecznej). 

Wskainiki dla nowoprojektowanej zabudowy: 

Maksymalna wysokoSc zabudowy: 16 m 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna:20% 

Minimalna powierzchnia nowotworzonej dzialki: do ustalenia w miejscowym planie. 

STREFA PODMIEJSKA (strefa zabudowy o sredniej i niskiej intensywnosci) 

----- 
++REFMI ------------ 

Strefa o dominacji obiektow i urzqdzeh ogblnodostepnych: hotele, motele, domy turysty, otwarte obiekty 

sportowe i rekreacyjne, obiekty gastronomii, kultury, rozrywki, handlu detalicznego. 

W strefie jako uzupelnienie dopuszcza siq: 

zabudowq mieszkaniowq zwiqzanq funkcjonalnie z programem 

podstawowym, 

innq zabudowq mieszkaniowq ekstensywnq jednorodzinnq, 

nieuciqiliwe usiugi i rzernioslo. 

Wyklucza siq: 

obiekty chronionych ustug publicznych, 



obiekty produkcyjne, handlu hurtowego, baz, skiadow, magazynow, rzemiosla i uslug uciqiliwych oraz 

wielkopowierzchniowe (powyiej 2000 m powierzchni uzytkowej) obiekty handlowe, inne uzytkowanie 

generujqce duzy ruch ciqikiego transportu samochodowego) 

Wskaf niki dla nowoprojektowanej zabudowy: 

Maksymalna wysokoSC zabudowy: 12 m 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna:30°h 

Minimalna powierzchnia nowotworzonej dziatki: do ustalenia w miejscowym planie 

STREFA 1.2 

Strefa otwartych terenow rekreacyjno - wypoczynkowych z wykorzystaniem czqSci domow jednorodzinnych 

lub czqSci dzialek pod takimi domami dla obiekt6w rekreacyjnych. 

Dopuszcza siq: 

zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq ekstensywnq, 

zabudowq rekreacji indywidualnej 

obiekty handlu detalicznego i gastronomii, 

og6lnodostqpne obiekty sportu, kultury, rekreacji, rozrywki, 

obiekty nieuciq2liwych ustug komercyjnych i nieuciqzliwego rzemiosla, 

obiekty uslug publicznych. 

Wykluczenia: 

obiekty produkcyjne, handlu hurtowego, baz, skladbw, magazynbw, uciqiliwego rzemiosla oraz obiekty 

handlu o powierzchni powytej 2000 m2 , inne utytkowanie generujqce dute ruchy ciqtkiego transportu 

samochodowego. 

Wskafniki dla nowoprojektowanej zabudowy: 

Maksymalna wysokoSC zabudowy: 12 m 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 70% 

Minimalna powierzchnia nowotworzonej dzialki: do ustalenia w miejscowym planie 



STREFA 2.1 

Strefa rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej lub zalesieniern terendw. 

Dopuszcza siq: 

zabudowe zagrodowq i uiytkowanie rolnicze oraz zalesianie terenow. 

Wykluczenia: 

Utytkowanie nie zwiqzane z rolnictwern i osadnictwem mieszkaniowym. 

Wskainiki dla nowoprojektowanej zabudowy: 

Maksymalna wysokoSC zabudowy: 9 m 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 90 % 

Minimalna powierzchnia nowotworzonej dzialki: 5000 m2 

STREFA 2.2 

Strefa rnieszkaniowo-rekreacyjna, przeznaczona na lokalizacje: 

budynk6w mieszkaniowych jednorodzinnych, 

obiekt6w uslug pu blicznych, 

obiektdw handlu detalicznego, uslug, gastronomii, kultury, sportu, rozrywki i turystyki, 

obiektdw rekreacji, 

obiektow zwiqzanych z gospodarstwami rolnymi. 

Wykluczenia: 

obiekty produkcji, uslug uciqtliwych (z wyjqtkiem stacji paliw), handlu hurtowego, baz, skjadow, magazynow, 

nie zwiqzane z rolniczym wykorzystaniem obszaru. 

Wskainiki dla nowoprojektowanej zabudowy: 

Maksymalna wysokoSC zabudowy: 12 m 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60% 

Minimalna powierzchnia nowotworzonej dzialki: do ustalenia w miejscowyrn planie. 

STREFA TERENOW OTWARTYCH 

STREFA 3 

Strefa rekreacyjna. 

Dopuszcza siq: 

zabudowe SciSle zwiqzanq z uiytkowaniem podstawowym. 
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Wykluczenia. 

Obiekty produkcji, handlu hurtowego, baz, skladbw, magazynbw. 

STREFA LASOW 

lstniejqce lasy i zadrzewienia wysokie. Wartosciowe, tworrqce system ekologiczny gminy. 

Gospodarowanie w lasach, w tym stanowiqcych lasy ochronne, musi by6 oparte na ustaleniach planu 

urzqdzenia lasu oraz programu ochrony przyrody i powinno by6 podporzqdkowane dqieniu do: 

utrzymania dobrego stanu zdrowotnego i sanitarnego oraz wysokiej odpornosci drzewostanu na 

dzialanie szkodliwych czynnikbw, abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych, 

utrzymania skladbw gatunkowych drzewostanbw zbliionych do naturalnych - charakterystycznych dla 

regionu, 

prowadzenia dzialan majqcych na celu zachowanie i wzbogacanie rbtnorodnosci biologicznej oraz 

krajobrazowej w lasach, 

prowadzenie gospodarki lesnej na zasadach ekologicznych, w zgodzie z planami urzqdzania lasow, 

ograniczenia stosowania Srodkow chemicznych w hodowli i ochronie lasu do wypadkbw zagrozenia 

ttwalobci lasu z preferowaniem Srodkbw biologicznych. Chemiczne zabiegi profilaktyczne (przed 

owadami, grzybami i zwierzynq) oraz chemiczne zwalczanie chwastbw ograniczyc do szkdek, upraw 

i mkdnikbw lesnych w zakresie obowiqzujqcych prawnych ograniczen, 

iloSC pozyskiwanego drewna nie powinna przekraczak rozmiaru przewidzianego planem urzqdzania lasu 

(Lasy Panstwowe) oraz inwentaryzacjq stanu lasu (lasy nie bqdqce wlasnobciq Skarbu Paristwa), 

ograniczania melioracji do koniecznego minimum (w celu poprawienia m.in. retencji wodnej w lasach 

naleiy dqiyk do jak najwiqkszego zatrzymania wbd w lesie), 

uzasadnione zmiany przeznaczenia gruntdw lesnych na cele nielesne bqdq moiliwe jedynie w trybie 

okreslonym w ustawie o ochronie gruntbw rolnych i lebnych, 

Dopuszcza sig: 

zabudowq rekreacyjnq (wiaty, zadaszenia), obiekty infrastruktury drogowej, budowe scieiek zdrowia, 

przyrodniczych itp. 

Na terenie rezerwatu Wqwbz Szaniawskiego dopuszcza siq rekonstrukcje dworku Szaniawskiego. 
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K; 0 TERENY URZ~DZEN ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA SCIEK~W ORAZ URZADZENIA 

SYSTEMU WODOCI~GOW 

Oczyszczalnie Sciek6w oraz ujqcia wody i stacje uzdatniania wody. Podstawowq funkcjq jest obstuga 

mieszkanc6w gminy Serock w zakresie ujqC wody, oczyszczania Sciekow. Lokalizacjq wszelkich 

przedsiqwziqe mogqcych znaczqco oddziatywaC na Srodowisko, dla ktorych sporzqdzenie raportu 

o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko jest obligatoryjne (w rozumieniu przepisbw ustawy - Prawo 

ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.) warunkuje siq ich niezbqdnosciq dla obstugi technicznej 

gminy lub kraju. Na tych terenach wszelkie skladowanie odpaddw i wytwarzanie odpadow niebezpiecznych 

powinno by6 zabronione, poza wyjqtkiem oczyszczalni Sciekdw, gdzie nalezy organizowac grninny punkt 

zbidrki odpaddw niebezpiecznych. Wszystkie obiekty obslugi technicznej gminy, a w szczeg6lnoSci wodno- 

kanalizacyjne, w tym obiekty kubaturowe i budowle lokalizowane na terenach funkcjonalnych naleiy 

realizowak zgodnie z opracowaniarni dotyczqcymi rozwoju gminnej infrastruktury technicznej sporzqdzonymi 

przez Burmistrza Gminy Serock. 

ZC TERENY CMENTARZY 

Tereny cmentarzy. W odleglosci 50 rn wokd cmentarzy zabrania siq lokalizowania wszelkiej zabudowy 

mieszkalnej, zaktaddw zywienia zbiorowego, bqd2 zaklad6w przechowujqcych zywnosc oraz studzien 

sluzqcych do czerpania wody do celbw konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych. Na terenach tych 

wszelkie skiadowanie odpad6w i wytwarzanie odpad6w niebezpiecznych powinno byc zabronione. 

TERENY TRANSPORTU DROGOWEGO (oznaczone liniowo) 

Podstawowq funkcjq jest transport drogowy. Nie naleiy na tych terenach IokalizowaC zabudowy 

mieszkaniowej i przemyslowej. Wszelka zabudowa uslugowa moie by6 lokalizowana jesli nie naruszy to 

pasow drogowych wymaganych dla prawidlowego funkcjonowania drogi zgodnie z jej klasq. Lokalizacjq 

wszelkich przedsiqwziqc mogqcych znaczqco oddzialywae na Srodowisko, dla ktorych sporzqdzenie raportu 

o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko jest obligatoryjne (w rozumieniu przepisow ustawy - Prawo 

ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.) warunkuje siq ich niezbqdnosciq dla transportu drogowego. 

Na terenach tych wszelkie sktadowanie odpad6w i wytwarzanie odpadow niebezpiecznych powinno byc 

zabronione. 

5. Zasady ochrony Srodowiska i jego zasobdw, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego. 

Fotmy ochrony Srodowiska przyrodniczego na obszarze gminy Serock wynikajq z istniejqcych tutaj 

zasobdw wartoSci przyrodniczych i krajobrazowych. CzqSc gminy Serock pdoiona jest w granicach 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zakres dopuszczalnych dziaian i ochrony dla 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ochrony obejmuje: 

zachowanie i ochronq zbiornik6w wodnych w6d powierzchniowych naturalnych i sztucznych, 

utrzymanie meandr6w na wybranych odcinkach, 



zachowanie Sr6dpolnych i sr6dleSnych torfowisk, terendw podmoklych, oczek wodnych, polan, 

wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub sukcesji, 

utrzymanie ciqglosci i trwdoSci ekosystemdw IeSnych, 

zachowanie i ewentualne odtworzenie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych, 

ochrona chronionych gatunk6w roSlin, zwierzqt i grzyb6w, 

szczegdlna ochrona ekosystem6w i krajobrazdw wyjqtkowo cennych, poprzez uznanie ich za 

rezerwaty przyrody, zespdy przyrodniczo - krajobrazowe i uiytki ekologiczne, 

zachowanie wyr6iniajqcych siq twor6w przyrody nieotywionej, 

Na Warszawskiego Obszarze Krajobrazu Chronionego zakazuje siq: 

zabijania dziko iyjqcych zwierzqt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu 

oraz tarlisk, zloionej ikry, z wyjqtkiem amatorskiego pdowu ryb oraz wykonywania czynnosci 

zwiqzanych z racjonalnq gospodarkq rolnq, IeSnq, rybackq i lowieckq, 

likwidowania i niszczenia zadrzewieri Srddpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajq 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow, lub naprawy urzqdzen wodnych, 

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztdcajqcych rzeibq terenu, z wyjqtkiem prac zwiqzanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciw osuwiskowym lub budowq, odbudowq, remontem 

lub naprawq urzqdzen wodnych, 

dokonywania zmian stosunkdw wodnych, jeiel~ sluiq innym celom n i i  ochrona przyrody lub 

zrbwnowaione wykorzystanie utytkdw rolnych, lesnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka, 

likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych, starorzeczy i obszardw wodno - Motnych. 

Dodatkowe dzia4nia mogq obejmowaC: 

- egzekwowania wprowadzenia zmian technicznych i technologicznych zmniejszajqcych a nastqpnie 

likwidujqcych uciq2liwoSC istniejqcych zaklad6w przemyslowych i ushgowych, 
- ustanowienia stref ciszy na terenach IeSnych i w obrqbie wiekszych zbiomik6w wodnych i stavldw, 
- ograniczenia melioracji wodnych na terenach IeSnych, 

- zachowania muraw kseroterrnicznych i zadrzewieh SrMpolnych, szczeg6lnie na terenach lessowych 

zagrotonych erozjq, 
- ochraniania i uzuphiania biologicznej obudowy ciekdw wodnych, zadrzewieh, zakrzewieh Sr6dpolnych 

i kqkowych, 
- stymulowania rozwoju rolnictwa ekologicznego, upraw zid leczniczych i roSlin miododajnych przez dziahlnoe 

informacyjno-edukacyjnq, i specjalne prezentacje dla podejmujqcych taki dzdnia, 

- ograniczenie tworzenia nowych barier liniowych i likwidowania istniejqcych, gbmie na szlakach 

komunikacyjnych przecinajqcych korytarze i ciqgi ekologiczne, 

- ograniczenia q W w  zupelnych i prowadzenia przebudowy drzewostan6w w kierunku ich zgodnosc~ 

z naturalnymi siedliskami. 

Ochrona w6d otwartych powinna polegaC ptzede wszystkim na zabezpieczeniu przed zagroieniami wynikajqcymi 

z nie uregulowanej na terenie gminy sytuacji w zakresie odprowadzania Sciek6w. 



Ponadto proponuje siq dziabnia polegajqce na utworzeniu wzdluz wiqkszych potokdw, strefy biologicznej 

obudowy, ptzeciwdzialajqcej splywowi zanieczyszczen z @I Regulacjq strumieni nalezy prowadzic wylqcznie 

woparciu o materiaty naturalne. Dostqp do w6d nalety oprzed na zasadach okreSlonych w obowiqzujqcych 

przepisach ustawy prawo wodne. Na obszarach zalewowych nie nalezy wydawac pozwoleh na realizacjq obiektow 

budowlanych. Istniejqce jut obiekty o z4ym stanie zachowania, nalety przeznaczyC do Sm~erci technicznej, 

zachowane w dobrym stanie, powinny podlegad specjalnym zabezpieczen~om. Prowadzenie rowt polegajqcych na 

regulacji wdd oraz budowie wabw przec'ivpowodziowych, a take roMt melioracyjnych, odwodnien budowlanych, 

oraz innych dx5t ziemnych zmieniajqcych stosunki wodne - na terenach o szczegdlnych wartokiach ptzyrodniczych, 

zwtaszcza na terenach, na Mrych znajdujq siq skupienia roSlinnoSci o szczeg6lnej wartoki z p u n k  widzenia 

przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych M d w  ptactwa, 

wystqpowania skupien gatunkc5w chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przeptawek i miejsc masowej migracji ryb i innych 

organhdw wodnych, nastqpuje na podstawie decyzjr wojewody, ktdry ustala warunki prowadzenia rob&. 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego dziaIania sprowadzajq siq do tworzenia warunkow 

przechodzenia z ogrzewania weglowego (likwidacja niskiej emisji) do ogrzewania w oparciu o gaz ziemny oraz 

ekologiczne paliwa. Planuje siq aby objqc sieciq gazowq calq gminq. KoniecznoSC ochrony przed hatasem 

dotyczy gldwnie d w k h  istniejqcych dr6g o znaczeniu wojew6dzkim. 

Nalezy projektowak zabezpieczenia naturalne w formie biologicznej obudowy szlakdw komunikacyjnych. 

Zachowaniu istniejqcych walordw Srodowiska powinno sluiyt stosowanie wlaSciwych proporcji oraz 

wzglednie rdwnomiernego rozmieszczenia na terenie gminy obszardw biologicznie czynnych oraz terendw 

biologicznie pasywnych, intensywnie wykorzystywanych rolniczo i gospodarczo. Na terenie gminy Serock 

ochronie podlegajq gatunki roSlin i zwierzqt objqte ochronq zgodnie rozporzqdzeniami Ministra Srodowiska 

Wszystkie wlw elementy stanowiq istotnq czqSC struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. W oparciu o ten 

przyrodniczy szkielet powinny by6 ksztaltowane tereny o innych funkcjach, w odpowiednich proporcjach, 

wskazywanych w niniejszym opracowaniu. Podstawowe zasady ksztaltowania struktury funkcjonalno- 

przestrzennej gminy powinny opierat siq o nastqpujqce zasady: 

zachowanie i ochrona zieleni istniejqcej; 

zapobieganie dalszej fragmentacji i zmniejszaniu powierzchni cennych dla funkcjonowania systemu 

przyrodniczego gminy; 

uzupelnianie zadrzewieh zgodnie z siedliskiem, gtwnie wzdlut ciekdw wodnych i w obniieniach 

terenowych oraz wzdut ciqgdw komunikacyjnych 

pozostawianie jako walnych nisz ekologicznych - zadrzewieh i zakrzewieh Srodpolnych, fragmentow 

zabagnionych, torfowisk; 

zachowanie ciqgloSci przestrzennej i funkcjonalnej terendw zielonych - poprzez oszczqdne 

gospodarowanie przestrzeniq i ograniczanie niepotrzebnych ciqC tej przestrzeni; 

ochrona przed nadmiernym zainwestowaniem terendw Iqk i pastwisk oraz gruntdw ornych, w tym 

zwlaszcza wysokich klas bonitacyjnych; 

zagqszczanie zabudowy mieszkaniowej i jej koncentracja na terenach jut zainwestowanych 

(zmniejszenie skutkdw rozwoju mieszkalnictwa na terenach niewystarczajqco uzbrojonych i cennych 

przyrodniczo bqdz o gorszych warunkach geotechnicznych; ochrona przestrzeni rolniczo - Iqkowej przed 



niepotrzebnym, spontanicznym czy chaotycznym zainwestowaniem); 

uzaleinianie rozwoju zabudowy, o charakterze osiedlowym od wyeliminowania istniejqcych brakow 

infrastrukturalnych - zwlaszcza rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej obslugujqcej cab teren; 

ograniczenie do niezbqdnego minimum lokalizacji przedsiewziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na 

Srodowisko; w przypadku koniecznoSci wprowadzenia tego typu przedsiqwziqc, wskazane jest 

wprowadzenie odpowiednich ograniczeh dla zagospodarowania w ich bezpogrednim sqsiedztwie, 

wynikajqcych z przepis6w szczeg6lnych - dotyczy to miqdzy innymi: cmentarzy, napowietrznych linii 

elektroenergetycznych wysokiego i Sredniego napiqcia; gazociqgow wysokiego i sredniego ciSnlenia; 

wiet telefonii kombrkowej; linii kolejowej oraz dr6g publicznych; 

Studium postuluje by w zapisach opracowywanych miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego 

gminy Serock uwzglqdnik nastepujqce zasady zarzqdzania przestrzeniq szczegolnie istotne dla ochrony 

i ksztaltowania struktury przyrodniczej gminy: 

- zachowanie i ochrona kompleks6w przyrodniczych o najwyiszym potencjale biologicznym, 

w szczeg6lnoSci dotyczy to lasbw, jezior, ciekbw wodnych i ich dolin, obniieh bezodplywowych oraz 

ciqgbw powiqzan przyrodniczych lokalnych i regionalnych; 
- ochrona i uzupetnianie zadrzewien Sr6dpolnych, przydroinych oraz towarzyszqcych ciekom i zbiornikom 

wodnym; 
- ochrona drobnych elementow naturalnej rzefby terenu: dolin, obnizeh, skarp itp; 
- ochrona gleb wysokiej klasy przed zmianq przeznaczenia na cele nierolnicze; 
- ochrona grunt6w IeSnych przed zmianq przeznaczenia; 
- ochrona Srodowiska poprzez rozwdj infrastruktury sluiqcej poprawie Srodowiska; 
- ograniczenie lokalizacji inwestycji mogqcych znaczqco oddzialywak na Srodowisko tylko i wylqcznie do 

inwestycji niezbqdnych do funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych systemow iniynieryjnych oraz 

terenbw przemyslowo - uslugowych skupionych w jednolite kompleksy przestrzenne; 

- w przypadku likwidacji starych zadrzewien wzdlui dr6g, naleiy dqiyC, o ile to moiliwe do ich 

odtworzenia z uwzglednieniem dotychczasowego skladu gatunkowego; 

6. Polityka przestrzenna w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury 
wsp&czesnej 

Obowiqzuje zachowanie i ochrona obiekt6w i obszarow objqtych ochronq Konserwatora Zabytkbw w formie 

wpisu do rejestru lub ujqcia w ewidencji, wymienionych w wykazach zawartych w niniejszym opracowaniu, 

poprzez: 

umieszczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego informacji o obiektach 

i obszarach pod ochronq konserwatorskq, w formie opisowej i rysunkowej, wraz ze stosownymi 

ustaleniami, 

ustalenie w miejscowych planach obowiqzku uzgadniania prac inwestycyjnych dotyczqcych obiektdw 

i obszarow chronionych, oraz w granicach stref ochrony ekspozycji obiektow, z Mazowieckim 

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkbw. 

W stosunku do historycznego ukladu przestrzennego miasta Serocka, obejmujqcego obszar miasta 

polokacyjnego, grodzisko ,,BarbarkaW i zespd koSciota parafialnego, w granicach strefy ochrony historycznej 



struktury przestrzennej, wskazuje siq nastqpujqce zasady ochrony: 

a wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej z waloryzacjq historycznej zabudowy murowanej 

i drewnianej, 

utrzymanie elementdw historycznego rozplanowania, ciqgow komunikacyjnych, 

kompozycji urbanistycznej, 

a zachowanie dotychczasowej dominanty widokowej - koScida parafialnego, 

a dostosowanie parametrdw przestrzennych nowej zabudowy oraz technologii kolorystyki, do 

zachowanych obiektdw o wartoSciach kulturowych, 

a wprowadzenie w obszar Rynku funkcji centrotwdrczych. 

Wskazuje siq celowoSC podjqcia prac inwentaryzacyjnych i rewaloryzacyjnych w stosunku do obiektow 

objqtych wszystkimi formami ochrony konserwatorskiej; oraz w razie potrzeby opracowania programu 

adaptacji do nowych funkcji (turystycznych, edukacyjnych, publicznych). 

Zaleca siq wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji wartoSciowych zespdow zieleni oraz projektow 

zagospodarowania zieleni, jako podstawy do wzbogacania szaty roSlinnej i prac pielqgnacyjnych.. 

Wskazuje siq celowoSC zachowania wartoSci krajobrazu kulturowo-przyrodniczego skarpy nad Narwiq, 

poprzez: przeznaczenie terenu skarpy i terenbw przyleglych pod funkcje rekreacyjne zwiqzane z Zalewem 

Zegrzyfiskim; uporzqdkowanie skarpy ze szczegdlna dbaloSciq o zachowanie form naturalnych 

i elementdw przyrodniczych, odtworzenie historycznych powiqzah widokowych obiektdw zabytkowych 

usytuowanych na skarpie z obiektami i miejscami na drugim brzegu Narwi, utrzymanie historycznego 

ukladu przestrzennego, podziatbw parcelacyjnych, powiqzah komunikacyjnych, utrzymanie historycznych 

dominant przestrzennych. 

W granicach stanowisk archeologicznych, obowiqzuje uzgadnianie z Wojewddzkim Konserwatorem 

Zabytkdw wszelkich prac inwestycyjnych i zmian w zagospodarowaniu terenu; realizacja inwestycji winna 

bye poprzedzona przeprowadzeniem badawczych prac archeologicznych. 

Zaleca siq utrzymanie niematerialnych wartoSci dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim w zakresie 

historycznych nazw miejscowoSci, obiektdw i ulic. 

W odniesieniu do zabytkowego budownictwa postuluje siq: 

Ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw przez ich zachowanie i konserwacjq. Wszelkie prace 

przy obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytkdw oraz w ich bezpoSrednim otoczeniu mogq 

bye prowadzone tylko za zemoleniem odpowiednich sluzb ochrony zabytkow. 

Ochrona obiektdw kulturowych umieszczonych w ewidencji przez ich zachowanie i ochronq. 

Wszelkie prace przy obiektach i na terenach obiektdw bqdqcych w. ewidencji zabytkow mogq by6 

przeprowadzane za zgodq odpowiednich sluib ochrony zabytkdw. 

Rozbidrka budynku o wartoSciach kulturowych mote by6 dokonana tylko w uzasadnionych przypadkach 

za zgodq odpowiednich sluzb ochrony zabytkdw i po wykonaniu stosownej dokumentacji. 

W odniesieniu do stanowisk archeologicznych zaklada siq: 

Ograniczenie na ich terenie wszelkich dzialafi mogqcych przyczynic sie do ich niszczenia (m.in. glqboka 

orka, kopanie dddw i rowdw, eksploatacja zldz mineralnych). 
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Ich ochronq w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego za pomocq archeologicznych 

stref ochrony konsewatorskiej. 

Realizacja inwestycji na stanowiskach archeologicznych mote wymagaC uzyskania uzgodnienia lub opinii od 

Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz przeprowadzenia, za jego pozwoleniem, badan 

archeologicznych i wykonania ich dokumentacji. 

Rozw6j turystyki pobytowej jest w znacznym stopniu uzalezniony od stanu czystoSci w6d powierzchniowych 

i jakoSci Srodowiska przyrodniczego w dolinie rzeki. 

Studium wyznacza najbardziej atrakcyjne tereny do zagospodarowania turystycznego, okreSla niezbqdne 

obszary ochrony walor6w warunkujqcych jej rozw6j, a takie sugeruje podjqcie konkretnych przedsiqwziqC 

gospodarczych polegajqcych na organizacji gminnego oSrodka sportu i rekreacji, a takie wyznacza 

preferowane do rozwoju turystyki pobytowej (agroturystyki) wsie sdeckie. 

Na obszarze gminy wyznacza siq tereny dla lokalizacji obiektow wczasowych, hoteli i pensjonatow oraz 

indywidualnego budownictwa letniskowego. 

Celowym wydaje siq wykreowanie podaiy i popytu na formy rekreacji i wypoczynku zwiqzane z lasem i wodq 

( splywy kajakowe, teglarstwo i agroturystyka). 

7. Kierunki rozwoju infrastruktury 

7.1 Zaopatrzenie w wodq. 
System zaopatrzenia w wodq z istniejqcych ujqC. Wraz z wzrostem zapotrzebowania na wodq motliwoSc 

budowy nowych ujqC oraz rozw6j systemu wodociqgowego. 

7.2 System od prowadzania i oczyszczania Sciekow. 

Wskazuje siq na koniecznoSC budowy drugorzqdnej sieci kanalizacyjnej w celu objqcia systemem kanalizacji 

terendw zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, zlokalizowanych w granicach strefy ochronnej Giownego 

Zbiornika W6d Podziemnych oraz w granicach strefy ochrony poSredniej ujqcia wody Wodociqgu 

PHnocnego. Zabudowa w obszarze stref ochronnych uwarunkowana jest budowq i wlqczeniem sieci 

kanalizacyjnej do kanalizacji obrzezy Zalewu, z odprowadzeniem do oczyszczalni Orzechowo. Do czasu 

budowy sieci gminnej dopuszcza siq stosowanie rozwiqzan lokalnych. 

Uznaje siq za dopuszczalne stosowanie dla zabudowy rozproszonej indywidualnych systemow 

gromadzenia Sciek6w (atestowanych zbiornik6w szczelnych) oraz przydomowych oczyszczalni Sciekbw 

na obszarze poza granicami strefy ochrony pohredniej ujqcia w6d Wodociqgu P6lnocnego. 

Wskazuje siq koniecznoSC rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej (w tym deszczowej) 

w na obszarze gminy, ze wzglqdu na przeznaczenie znacznej czqSci gruntow rolnych na cele 

budowlane. 

7.3 System odprowadzania w6d deszczowych. 

1. Przyjmuje siq zasadq odprowadzania w6d opadowych z terenbw zurbanizowanych miasta Serocka 

poprzez system kanalizacji deszczowej do rzeki po podczyszczeniu do row6w powierzchniowych a docelowo 

do systemu kanalizacji deszczowej. 



2. Dla pozostalych terendw dopuszcza siq odprowadzenie w6d opadowych do rowdw powierzchniowych 

przydrozn yc h. 

7.4 System zasilania w gaz. 

Wskazuje siq koniecznoSC rozbudowy sieci gazowej zasilanej , dla pelnego zaopatrzenia w gaz miasta 

i gminy, z uwzglqinieniem potrzeb grzewczych. Wskazuje siq koniecznoSc budowy stacji redukcyjno- 

pomiarowych It0 w zespdach zabudowy. 

Wskazuje siq celowoSC stosowania paliw niskoemisyjnych, w tym gazu, do ogrzewania budynk6w (po 

zakonczeniu gazyfikacji gmin y). 

Zaklada siq molliwoSC wykorzystania w6d geotermalnych do cel6w cieplowniczych. Wymagane jest 

wykonanie szczegdowej dokumentacji zl6i zasob6w geotermalnych. 

Wskazuje siq koniecznoSC rozbudowy sieci gazowej oraz modernizacji stacji gazowej w Dqbem, dla 

pelnego zaopatrzenia w gaz miasta i gminy, z uwzglqdnieniem potrzeb grzewczych. 

7.5 Skladowanie odpadow. 

Odpady komunalne z terenu gminy skladowane sq na skladowisku poza terenem gminy. Obowiqzuje Plan 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Serock.. Szczegdowe zalecenia w ustaleniach szczeg6+owych dla 

teren6w. 

7.6 Elektroenergetyka 

Wskazuje siq koniecznoSC rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej na obszarze gminy, ze 

wzglqdu na przeznaczenie znacznej czqSci grunt6w rolnych na cele budowlane. 

Zaleca siq kablowanie linii energetycznych niskiego i Sredniego napiqcia. Szczegdowe rozwiqzania 

techniczne do przyjecia w planach miejscowych. 

7.7 Telekomunikacja 

W zakresie telekomunikacji pnewiduje siq dalszq rozbudowq sieci telekomunikacyjnych zarowno w formie 

tradycyjnej jak i wykonystujqc nowe technologie, postuluje sie rozbudowq i modernizacjq infrastruktury 

Swiatlowodowej i objqcie calej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym polqczonym 

z systemami sieci wojewddzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogbw ustawy o wspieraniu 

rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych. 

Ustala sie rozwdj systemow telekomunikacyjnych i teleinformatycznych pnewodowych i bezpnewodowych 

stosownie do wzrostu zapotrzebowania na uslugi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie; 

W zakresie telekomunikacji zaklada siq pelng dostqpnoSC do lqczy telekomunikacyjnych, rozwoj sieci 

teleinformatycznych. Dla zwiqkszenia dostqpnoSci sieci internetowej i rozwoju spoleczerSstwa 

informacyjnego, wskazuje siq rozwdj szerokopasmowego dostqpu do Internetu, unqdzenie 

og6lnodost~pnych kawiarenek internetowych, rozwdj sieci bezprzewodowych - budowq systemu 

nieodplatnego dostqpu do Internetu. 

7.8 Kierunki rozwoju komunikacji. 

Wskazuje siq drogq krajowq Nr 61 Warszawa - Ostrdqka do modernizacji i zmiany przebiegu, w celu 
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wytworzenia obwodnicy miasta Serocka, zgodnie z rysunkiem Studium. Przebieg obwodnicy uwzglednlony 

jest w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w niniejszym Studium, jak 

r6wniet w studiach i planach rozwoju sieci drogowej GDDKiA. Trasa na dotychczasowym przebiegu drogi 

nr 61 w obszarze miasta Serocka bqdzie pelniC funkcje gl6wnej ulicy miasta, z zastosowaniem zasad ruchu 

uspokojonego. 

Ustala siq pdqczenie obwodnicy z sieciq istniejqcych dr6g poprzez dwa skrzyiowania z drogq krajowq nr 62 

Wtoclawek - Wyszk6w: w Serocku i w Wierzbicy, oraz skrzylowania drogi nr 61 z drogami powiatowymi: 

nr 1804 tqczqcq z drogq wojew6dzkq nr 622 Serock - Nasielsk, i drogami nr 1802 i 1807. Nie przewiduje siq 

skrzyiowania obwodnicy z drogq powiatowq nr 1805 Serock - Moczydk. 

Wskazuje siq na koniecznoSC budowy wewnqtrznego ukladu drogowo - ulicznego dla obslugi miasta 

Serocka. Podstawowy element uktadu stanowiC ma ulica zbiorcza Iqczqca ulice Zakroczymskq, Nasielskq 

oraz drogq do Pobylkowa w rejonie istniejqcego zainwestowania miejskiego. 

Wskazuje siq klasyfikacje administracyjnq i funkcjonalno - technicznq podstawowego ukIadu drogowo - 
ulicznego miasta i gminy Serock na 2015 r. (drogi o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym): 
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nr 1808 , 
powiatowa , Nowa WieS - Kania 

nr 1809 1 

Postuluje sie wyznaczenie i budowe ukladu dr6g rowerowych, jako istotnego elementu systemu 

transportowego gminy i zagospodarowania turystycznego, oraz pdqczenie go z ukladem drog 

rowerowych sqsiednich gmin. Parametry techniczne i warunki ruchu powinny spelniac standardy 

bezpieczehstwa dla rowerzystbw poruszajqcych sig z pdnym wyposaieniem. Drogi rowerowe 

powinny by6 dostgpne dla osob niepetnosprawnych fizycznie. 

Wskazuje sig na celowoSC otwarcia btzegu Zalewu dla ruchu rowerowego i pieszego. 

Postuluje sig wybudowanie przystani promowych oraz przystani dla statkow ,,bialej floty". Celowe 

jest uruchomienie linii ,,bialej floty" w porozumieniu z miastami i gminami pdozonymi nad Narwiq, 

Bugiem, Zalewem Zegrzyhskim (Somianka, Radzymin, Nieporet, Zakroczym, Wyszogrod). 

Postuluje sig wprowadzenie w ukladzie ulic wewngtrznych miasta i na przejSciach przez wigksze 

miejscowoSci w gminie oraz zespdy zabudowy rekreacyjnej stref lub ciqg6w ruchu uspokojonego 

(do 30 kmlh). 

Postuluje siq dostosowanie rozwiqzah komunikacyjnych do potrzeb os6b niepetnosprawnych, na 

podstawie opracowanego kompleksowego programu likwidacji barier urbanistyczno - 
architektonicznych. 

OkreSlenie odlegloSci od dr6g winno by6 zatem ustalane w miejscowych planach w oparciu o obowiqzujqce 

w dacie ich sporzqdzania przepisy oraz w oparciu o materialy analityczne prognozowanych uciq2liwoSci 

i wymagari dotyczqcych poziomu uciq2liwobci dla poszczeg6lnych funkcji. 

Istotnq role powinien odgrywak ruch rowerowy, nie tylko jako spos6b realizacji podrdty bytowych ale t a k e  

jako forma rekreacji. W zasadzie wszystkie drogi tworzqce podstawowy uklad komunikacyjny w obszatze 

gminy powinny miec moiliwoSc prowadzenia ruchu rowerowego. NajtarSszq forma realizacji takiego postulatu 

jest ciqg pieszo - rowerowy usytuowany poza koronq drogi lecz w pasie rozgraniczajqcym bqdf samodzielna 

Scieika rowerowa. 

Glbwnym Srodkiem komunikacji zbiorowej pozostanie tak jak dotychczas transport autobusowy 

i mikrobusowy realizowany przez przewoZnika publicznego i prywatnego. Podzial przewoz6w powinien 

odbywaC siq z wykorzystaniem mechanizmow rynkowych. Nowo realizowane plany miejscowe winny swymi 

ustaleniami objqc przystanki autobusowe wraz z zatokami. 

7.9 Kierunki rozwoju systemdw alarmowych 

W gminie Serock przewiduje siq stworzenie scentralizowanego systemu alarmowego, skladajqcy sie syren, 

obejmujqce wszystkie sdectwa. 

8. Obszary na ktorych rozmieszczone bqdq inwestycje celu publicznego, w tym o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa 
i ustaleniami programow zadan nqdowych. 
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Wskazuje zachowanie ponadlokalnego charakteru drogi krajowej nr 61 wraz z rezerwq na obejscie miasta 

Serock oraz drogi krajowej nr 62, a takte wnosi zachowanie ponadlokalnego charakteru dr6g wojew6dzkich 

nr 622 oraz nr 632. 

9. Obszary dla ktorych obowiqzkowe jest sporzqdzenie rniejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz obszary dla ktorych gmina zarnierza sporzqdzit miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 

Cab gmina Serock objqta jest obowiqzujqcymi planami miejscowymi. Przyjmuje siq koniecznosc ich aktualizacji na 

terenach projektowanego nowego zainwestowania., co pozwoli na prowadzenie prawidiowej gospodarki 

przestrzennej. 

10. Obszary przestrzeni publicznej i rozrnieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedaiy 
powyzej 2000 rn2 

W studium wyznaczono przestrzenie publiczne, kt6re wskazuje siq do sporzqdzenia planow miejscowych. 

Szczeg6lnie naleiy uwypuklic te cechy przestrzeni, ktdre majq podkreslac ich role reprezentacyjnq, 

krajobrazowq oraz spobcznq. Polityka przestrzenna Gminy zmierzac bqdzie do powiqzania ze sobq 

poszczeg6lnych przestrzeni publicznych w zwarty system przestrzeni publicznych charakteryzujqcych siq 

wysokimi walorami przestrzennymi, decydujqcymi o randze Gminy. Do prawidlowego funkcjonowania 

systemu szczeg6lnie wazna jest rozbudowa sieci drog publicznych oraz odpowiednie nasycenie przestrzeni 

publicznych terenami og6lnodostqpnej 'zieleni urzqdzonej zachqcajqcej do spotkan, wypoczynku 

i organizowania imprez kulturalnych. 

Glowne dzialania gminy w celu rozwoju przestrzeni publicznych bqdq obejmowat: 

powiqzanie systemu ulicznego gminy z drogami o charakterze ponadlokalnym, 

przebudowq i rozbudowq podsystemow transportowych 

rozbudowq systembw infrastruktury technicznej (dozbrojenie obszarow predysponowanych do 

zabudowy i zagospodarowania), 

udostqpnienie teren6w dla inwestycji strategicznych o znaczeniu og6lnogminnym, 

wprowadzenie ladu przestrzennego (uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych) 

w strefach decydujqcych o wizerunku gminy (rynek, glbwne ciqgi uliczne), 

pozyskanie teren6w budowlanych powiekszajqcych zasoby mienia komunalnego m.in. poprzez 

wykup gruntow (w pierwszym rzqdzie pdozonych w obszarach strategicznych), 

tworzenie warunk6w latwej dostqpnosci teren6w dla inwestycji wptywajqcych na jakosc iycia 

(lad przestrzenny, dostqp do uslug) 

rewaloryzacjq i eksponowanie (poprzez dobor wlasciwego programu) wartosci kulturowych gminy. 

W studium nie wskazuje sie obszardw, w kt6rych dopuszcza siq lokalizacje obiekt6w handlowych 

o powierzchni sprzedaiy powyzej 2000 m2. 

11. Kierun ki i zasady ksztaltowania rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej 



G16wne zalozenia to: 

w studium przewidziano zachowanie produkcyjnej funkcji znacznych obszardw rolniczych, 

obejmujqcych gl6wnie gleby najwyiszych w skali gminy klas uzytkowych. Na obszarach tych 

produkcje rolniczq motna prowadziC bez przeszk6d. Dopuszcza siq tu rowniei mozliwoSC lokalizacji 

zabudowy zagrodowej i wszelkich obiektow i urzqdzen niezbqdnych do racjonalnego 

gospodarowania. 

0 przewiduje siq zmniejszenie arealu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wynika to z deficytu terenow 

inwestycyjnych w gminie. Na cele rozwoju terenow budowlanych przeznaczono w pierwszej 

kolejnoSci grunty nieuzytkow i slabszych klas bonitacyjnych gleb. Obszary te wyznaczono na 

podstawie zlozonych wnioskow oraz po konsultacjach z Radami sdectw. Porownaniu wielkoSci 

zmian sluiy zamieszczona na rysunku plansza z zmienianym ( obowiqzujqcym) studium. 

przewidziano zwiqkszenie IesistoSci gminy poprzez umozliwienie zalesieh na terenach nieuzytkdw 

i slabych gleb, co pozwoli na podniesienie walor6w krajobrazowych gminy oraz umoiliwi 

przestrzenna izolacjq terenow o odmiennych funkcjach (tereny mieszkaniowe - tereny produkcyjno - 
uslugowe, 

wskazuje siq, i e  gospodarka IeSna, w tym w szczegolnobci na gruntach bqdqcych w zarzqdzie 

Las6w Pahstwowych ma by6 prowadzona na podstawach ekologicznych zgodnie z planami 

urzqdzania las6w, 

naleiy d@yC do podniesienia wykorzystania turystycznego lasow, poprzez rozwoj Scieiek 

turystycznych, w tym szczeg6lnie rowerowych oraz w porozumieniu z zarzqdcami las6w dqzyt do 

rozbudowy niezbqdnej infrastruktury turystycznej na obszarze zwartych kompleksow lesnych 

(parkingi lesne, tablice informacyjne, miejsca widokowe, miejsca odpoczynku) 

12. Obszary naraione na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania siq mas ziemnych 

Wskazuje siq obszary naraione na niebezpieczenstwo osuwania siq mas ziemi wzdtui brzegu zalewu 

Zegrzynskiego, zgodnie z rysunkiem Studium. 

Ne tenrnie objetym zmienq studium wystgpujq abszary szczqplnego zagmte~ia powodziq. 

13. Obiekty lub obszary, dla ktorych wyznacza siq w zloiu kopaliny filar ochronny 
Nie wystqpujq. 

14. Obszary wymagajqce szczegolnych sposobow zagospodarowania o ograniczonych 
moiliwosciach inwestycyjnych 

Strefy o ograniczonych mozliwoSciach inwestycyjnych obowiqzujq od: 

od cmentarzy: 

strefy sanitarne 50 i 150 m 

w zasiqgu stref wprowadza siq: 

nakaz zaopatrzenia w wodq z sieci wodociqgowej wszystkich uiytkownik6w, 

nakaz docelowego odprowadzania Sciek6w sanitarnych do zorganizowanego systemu kanalizacji 
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dopuszczajqc do czasu realizacji zorganizowanego systemu kanalizacji odprowadzanie Sciek6w sanitarnych 

do szczelnych zbiornikdw, oproinianych taborem asenizacyjnym, 

Ponadto, w strefie 50 m od granic cmentarza wyklucza siq realizacje zabudowy mieszkaniowej, uslug 

publicznych oraz ujqC wody, a w strefie 150 m wyklucza siq lokalizacje ujqC wody. 

od gazociqgow wysokiego cisnienia 

w zasiqgu stref wprowadza siq nastqpujqce ograniczenia: 

- wyklucza siq lokalizacjq budynk6w uzytecznoSci publicznej i zamieszkania zbiorowego w pasie 

o szerokoSci 35 m w kaidq stronq od osi gazociqgu; 

- wyklucza siq lokalizacjq zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w pasie o szerokosci 10 m w kazdq 

stronq od osi gazociqgu; 

- wyklucza siq lokalizacjq budynkbw gospodarczych w pasie o szerokoSci 10 m w kazdq stronq od osi 

gazociqg u; 

- wyklucza sie lokalizacjq zakladbw przemyslowych w pasie o szerokosci 10 m w kaidq stronq od osi 

gazociqgu; 

- wyklucza siq dolesienia gruntbw ornych w pasie o szerokosci 2 m w kaidq strone od osi gazociqgu. 

od linii elektroenergetycznych 110 kV - 16 m w kazdq strone od osi linii w strefach tych lokalizowania 

budynkbw przeznaczonych na staly pobyt ludzi. 

od linii elektroenergetycznych 15 kV - 5 m w kaidq stronq od osi linii w strefach tych lokalizowania 

budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi. 

od drog publicznych - ograniczenie dla rozwoju zabudowy zgodnie z przepisami odrqbnymi. 

15. Obszary wymagajqce przeksztalcen, rekultywacji lub rehabilitacji 

Na obszarze gminy wystqpuje ograniczona ilosC obszarow wymagajqcych szczegolnych dzialah na rzecz 

poprawy obecnych warunk6w przestrzennych. 

Glbwne to: programem rewitalizacji powinno zostaC objqte istniejqce centrum gminne zapewniajqcym 

mozliwoSC wprowadzenia nowych fun kcji oraz poprawa warun kow obslug i komunikacyjnej i zwiqkszenie 

obszar6w parking6w. 

Przeksztalcen i rehabilitacji wymagajq obszary i obiekty objqte ochronq konserwatorskq, w tym szczegblnie 

obiekty wskazane do objqcia gminnq ewidencjq zabytkow, zmian wymagajq obszary wskazane do rozwoju 

funkcji turystyki , w stopniu przystosowanym do rygorow ochronnych dla tego obszaru, ale zapewniajqcym 

rozw6j odpowiedniej infrastruktury i zaplecza turystycznego 

16. Tereny zamkniete 

Terenami zamkniqtyrni na obszarze g miny sq tereny wojskowe wskazane na zalqczni kach graficzn ych. Dla 

teren6w tych nie wyznacza siq stref ochronnych. 

Tereny te obejmujq nastqpujqce dzialki: 

Obreb Jadwisin: 



Dzialki: 10811, 11014, 11116, 11118, 11119, 111113, 11116, 111117, 111119, 111131, 1111218, 1111227, 

1111228, 1111231, 1111259, 1111260, 1111261, 1111262, 1111233. 

Obreb Skubianka: 

Dzialka 236 

17. Wowne zadania organizacyjne 

Realizacja polityki przestrzennej gminy wymagac bqdzie podjqcia nastqpujqcych dzialan 

o charakterze organizacyjnym: 

niezbqdna przebudowa systemow infrastruktury technicznej, ktdra pozwoli na uwolnienie wielu 

terendw pod zabudowq (np. budowa kanal6w zbiorczych, przeloienie sieci ) wymagac bqdzie 

nowych rozwiqzan organizacyjnych i prawnych, zmieniajqcych zasady zarzqdzania i eksploatacji 

sieci i systemow, 

realizacja uzbrojenia powiqzanego z infrastrukturq gmin sqsiednich wymagak bqdzie ustalenia 

zakresu niezbqdnej wspdpracy pomiqdzy grninami a przedsiqbiorstwami eksploatujqcymi sieci, 

koordynacja procesdw inwestycyjnych, zapewnienie ladu przestrzennego, wymagac bqdq 

uruchornienia trybu sporzqdzenia rniejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, 

uruchomienie procesdw inwestycyjnych, w tym zwiqzanych z realizacjq zadan wlasnych grniny 

wymagac bqdzie okreSlenia zasad ich finansowania (np. samofinansowanie, finansowanie z budietu 

gminy, subwencje, dotacje itp.), 

tworzenie zasobdw gruntdw dla realizacji ladu przestrzennego, odbudowy i ksztattowania 

przestrzeni publicznych, wyrnagac bqdzie uregulowania tytuldw prawnych do nieruchomosci 

gruntowych na terenie grniny i stworzenia banku danych o wlaScicielach, oraz uruchomienia form 

organizacyjnych i finansowych pozyskiwania grunt6w, 

18. Zadania inwestycyjne 

Za najistotniejsze dzialania zardwno dla poprawy jakosci zycia rnieszkancdw, jak i przygotowania terendw 

pod inwestycje uznaje siq modernizacjq i rozbudowq systemdw infrastruktury technicznej i transportu. 

Dla zatrzymanie rnieszkancdw niezbedne bqdzie stworzenie nowych miejsc pracy poprzez realizacje 

inwestycji na obszarach strategicznych, 

lstotnym krokiem w kierunku zapewnienia odpowiedniego poziomu obslugi i wprowadzenia ladu 

przestrzennego w tkankq urbanistycznq grniny bqdzie realizacja centrum uslugowo-administracyjnego gminy 

w powiqzaniu z zespdem rekreacyjnym. 

Jako istotne uzupelnienie dzialan zmierzajqcych do poprawy jakoSci iycia naleiy traktowac 

zagospodarowywanie terendw dla rekreacji i wypoczynku. 

19. Uzasadnienie przyjqtych rozwiqzan oraz synteza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego 

Przyjqte w studium rozwiqzania sluiq realizowaniu strategicznego celu gminy jak i miasta, za ktory naleiy 



uznaC dqtenie do stworzenia warunkdw harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego. 

Powytszy cel bqdzie realizowany tak jak w przypadku miasta Serock poprzez cele poSrednie : 

- tworzenie dalszych warunkdw dla systematycznego rozwoju osadnictwa, urzqdzeri I sieci 

infrastruktury technicznej, 

- poprawa warunkdw tycia spdecznoSci i zaspokajanie ich potrzeb spdecznych, 

- wykorzystanie pdotenia obszaru gminy w obszarze aglomeracji warszawskiej o dogodnej 

lokalizacji komunikacyjnej w stosunku do dutych miast. 

Ksztaltowanie zagospodarowania gminy Serock opiera siq rdwniez, jak w przypadku samego Serocka na 

zasadach zrdwnowatonego rozwoju jako priorytetu gospodarki przestrzennej. Rozwdj ten rozumiany jest 

jako wynikowa trzech skladnikow: spdeczeristwa, Srodowiska (przestrzeni) oraz gospodarki. Zrdwnowaiony 

rozwdj zaspokaja potrzeby obecne, nie zagraiajqc motliwoSciom zaspokojenia potrzeb przyszlych pokoleri. 

Przyjqte rozwiqzania majq na celu przede wszystkim uwzglqdnienie dotychczasowego 

przeznaczenia i zagospodarowania terenu z uwzglqdnieniem wydanych pozwoleri na budowq, przy 

jednoczesnym uporzqdkowaniu struktury przestrzennej gminy. 

Zaistniale zmiany wsferze uwarunkowari wplynqly na czqSciowe zmiany w dotychczas przyjqtych 

rozwiqzaniach w zakresie kierunkow i polityki rozwoju przestrzennego gminy. Wobec powyzszego przyjqto, 

t e  kontynuowane bqdq generalne dotychczasowe kierunki zagospodarowania obszaru gminy: 

- mieszkalnictwo, gldwnie jednorodzinne, 

- ustugi o funkcji lokalnej i ponadlokalnej, w tym turystyka i rekreacja, 

- rolnictwo, 

- magazyny, sktady. 

Jako wytyczne do miejscowych plandw nalety stosowaC wszystkie ustalenia zawarte w dziale 

kierunki rozwoju lqcznie z rysunkiem studium. W dziele tym znajdujq siq kierunki rozwoju terenow, wskafniki 

zagospodarowania terendw, zasady ochrony Srodowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zasady 

rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji. 

Po przeprowadzeniu szczegdowej analizy uwarunkowari przestrzennych zagospodarowania gminy Serock 

wskazano strefy funkcjonalne, bqdqce podstawq do rozwiqzari szczeg64owych proponowanych w planach 

miejscowych. 

I ochrony przyrody, krajobrazu 

Synteza ustalen Studium 
1. Wskazano obszary modernizacji, rozwoju 

i rewitalizacji struktur przestrzennych. 
2. Wskazano tereny przeznaczone pod: zabudowq 

mieszkaniowq jednorodzinnq, mieszkaniowq 
wielorodzinnq, uslugi, ushgi sportu i rekreacji, 
zabudowq produkcyjno-magazynowq, zabudowq 
produkcyjno-magazynowq i uslugi, infrastrukturq 
technicznq, tereny rolnicze, lasy, tereny zieleh 
urzadzonei. cmentarze. 

3. ~ ~ z n a c z o n o  tereny wskazane do zalesienia. 
1. Wskazano lokalizacje obiektow i obszarow chronionych 

na podstawie przepisow odrqbnych. 
2. Ustalono kierunki rozwoju systemow komunikacji 
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kulturoweg o i infrastruktury technicznej w celu ograniczenia 
uciqiliwosci dzialalnoSci cztowieka dla srodowiska: 
1) rozwoj systemow kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej; 
2) wykorzystanie wod geotermalnych dla rozwoju sieci 

cieplnej; 
3) wykorzystanie sieci gazowej jako nosnika energii dla 

indywidualnych zrodd ciepia. 
3. Nie przewidziano mozliwoSci eksploatacji kopalin (poza 

wodami geotermalnymi). 
3. Obszary i zasady ochrony 1. Wskazano lokalizacje obiektbw i obszarow chronionych 

dziedzictwa kulturowego, na podstawie przepisow odrebnych. 
zabytkow oraz dobr kultury 2. Wskazano kierunki dziaiah i wymogi ochrony zabytkow: 
wsp6tczesnej a) wytyczne konserwatorskie - koniecznosC opracowania 

gminnego programu opieki nad zabytkami. 
4. Kierunki rozwoju komunikacji 1. Ustalono parametry techniczne dla istniejqcych drog, 

obowiqzek dostosowania parametrow do odpowiednich 
klas technicznych 

2. Wskazano nowe przebiegi drog 
1) obwodnicy w przebiegu drogi krajowej Nr 61, 62 
2) wskazano nowe drogi gminne 

5. Kierunki rozwoju systemow 1. Wskazano tereny istniejqcej infrastruktury technicznej 
infrastruktury technicznej oraz przebiegi istniejqcych i wazniejszych 

projektowanych sieci. 
2. Zaloiono rozwoj sieci teletechnicznej, kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej, wodociqgowej, ciepiowniczej, 
gazowej i energetycznej w oparciu o istniejqce zasoby. 

6. Obszary, na ktbrych 1. Wskazano lokalizacje inwestycji celu publicznego 
rozmieszczone bedq o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z programami 
inwestycje celu publicznego rzqdowymi ponadlokalnym. 

2. Lokalizacje inwestycji celu publicznego wskazano 
w obszarach, na ktorych mogq byc realizowane 

7. Obszary, dla ktbrych jest Do obowiqzkowego sporzqdzenia planu miejscowego 
obowiqzkowe sporzqdzenie wyznaczono obszar przestrzeni publicznej. lnnych obszarow 
mPzP nie wyznaczono - nie stwierdzono istnienia przestanek do ich 

wyznaczenia. 
8. Obszary, dla kt6rych gmina Nie wskazywano, cata gmina objeta jest obowiqzujqcymi 

zamierza sporzqdzic mpzp planami zagospodarowania przestrzennymi. 

9. Kierunki i zasady ksztaltowania 1. W zakresie rolniczej przestrzeni produkcyjnej ustalono 
rolniczej i lesnej przestrzeni ograniczenie terendw rolnych na rzecz terenow 
produ kcyjnej zabudowy. 

2. W zakresie lesnej przestrzeni produkcyjnej wskazano na 
wymogi ochrony, dopuszcza siq zalesia gruntow rolnych 
siabych kategorii 

10. Obszary narazone na 1. Wskazano granice obszarow naraionych na 
niebezpieczenstwo powodzi niebezpieczenstwo powodzi, ustalono obowiqzek 
i osuwania siq mas ziemnych wprowadzenia ograniczeri w ich zainwestowaniu. 

2. Wskazano obszary naraione na osuwanie siq mas 
ziemnych 

11. Obiekty lub obszary, dla Nie wyznaczono. Nie przewiduje sie eksploatacji kopalin na 
ktorych wyznacza sie w zloiu terenie gminy. 
kopaliny filar ochronny 



12. 

13. 

14. 

Obszary pomnikow zaglady i 
ich stref ochronnych 
Obszary wymagajqce 
przeksztatceli, rehabilitacji lub 
rekultywacji 
Granice terenow zamknietych i 
ich stref ochronnych 

Zagadnienie nie wystepuje w obszarze gminy. 

Wyznaczono obszary: w centrum miasta, w obszarze 
zabytkowego ukladu urbanistycznego. 

Wskazano granice terenow zamknietych zwiqzanych 
z obronnoSciq. 
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