
Uchwala Nr 2351XXIIII2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A1 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 zp6in. zrn.) w 
wykonaniu Uchwaly nr 140/XV/2015 z dnia 30 listopada 201 5 r. Rady Miejskiej w Serocku w 
sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock - obszar Al ,  po stwierdzeniu, i e  plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowh i 
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock uchwalonym uchwdq Rady 
Miejskiej w Serocku Nr 3921XLVI109 z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz jego zrnianq uchwalonq 
uchwalq Rady Miejskiej w Serocku Nr 18 1/XIX/2012 z dnia 29 lutego 20 12 roku, Rada Miejska w 
Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Rozdzial 1 
Postanowienia og6lne 

5 1. 1. Uchwala siq miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rniasta Serock - obszar 
Al, obejmujqcy dzialki 4213, 4313, 4511 w obrqbie ewidencyjnym 03 miasta Serock, zwany dalej 
,,planem". 

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

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

infrastruktury technicznej, ktore naleia, do zadah wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiqcego zalqcznik nr 3. 

5 3. 1. IlekroC w przepisach uchwaly jest mowa o: 
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozurniek liniq wyznaczonq na rysunku 

planu, okreslajqcq obszar, w granicach ktorego naleg 1okalizowaC now0 realizowane budynki 
i tymczasowe obiekty budowlane, biorqc pod uwagq ich zewnqtrzny obrys, do kt6rego nie 
wlicza siq schodow, pochylni, gankow, balkonow, tarasow oraz wykuszy, podziernnych czeSci 
budynkbw itp. ; 

2) przepisach odrqbnych - naleiy przez to rozumiei przepisy innych ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

3) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiek funkcjq, ktora zajmuje nie rnniej niz 
60% powierzchni eytkowej budynkow zlokalizowanych na dzidce budowlanej; 

4) przeznaczeniu uzupelniajqcym - nalezy przez to rozumieC funkcjq, kt6ra zajmuje nie wiqcej 
ni i  40% powierzchni ukytkowej budynkow zlokalizowanych na dzialce budowlanej; 

5) uslugach nieuci@liwych - nalev przez to rozumiei uslugi, ktorych uci@liwoik nie moze 



powodowak przekroczenia standard6w jakoSci Srodowiska poza terenem, do kt6rego 
prowadzqcy dzialalnoik ma tytul prawny, i kt6re nie sq zaliczane do przedsiqwziqk mogqcych 
zawsze znacqco oddzialywak na Srodowisko lub przedsiqwziqk mogqcych potencjalnie 
n a c q c o  oddzialywak na Srodowisko, dla kt6rych stwierdzono obowiqzek przeprowadzenia 
oceny oddzialywania przedsiqwziqcia na Srodowisko - w rozumieniu przepis6w odrqbnych; 

6) zabudowie - naleiy przez to rozumiek budynki. 
2. Pojqcia i okreglenia uiyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane powyiej nalezy rozumiek 
zgodnie z obowiqzujqcymi pnepisarni prawa 

5 4. Ustala siq nastqpujqce przenaczenie teren6w objqtych planem: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, onaczony na rysunku planu symbolem wraz z 

numerem wyr6iniajqcym MW 1 ; 
2) teren drogi publicnej klasy drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu syrnbolem KDDl . 

5 5. Na obszarze objqtym planem nie zachodzq przeslanki do okreSlenia: 
1) zasad ochrony przyrody; 
2) zasad ochrony d6br kultury wspblczesnej; 
3) granic i sposobdw zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegajqcych ochronie na 

podstawie przepisbw odrqbnych, w tym teren6w g6rniczych, naraionych na niebezpieczelistwo 
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem siq mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, q d z a n i a  i uiytkowania teren6w. 

6. Rysunek planu obowiqzuje w zakresie ustaleri: 
1) granicy obszaru objqtego planem; 
2) linii rozgraniczajqcej tereny o r62nym przenaczeniu lub r6inych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
4) wymiarowania; 
5)przeznaczenia terenbw, oznaczonego odpowiednio symbolem literowym i nurnerem 

wyr6iniajqcym je spoSr6d innych teren6w. 

Rozdzial2 
Ksztattowanie i ochrona ladu pnestnennego i pnestneni publicznych 

5 7. W zakresie ksztakowania ladu przestrzennego ustala siq: 
1) dla wolno stojqcych noSnikbw reklarnowych: 

a) zakaz budowy na terenie KDD 1, 
b) na terenie MW1 zakaz budowy w odlegloici mniejszej niz 5,O m od linii rozgraniczajqcej 

drogi, 
c) wymiar liczony jako r6wnoSC lub wielokrotnoik moduh 1,O m x 1,5 m, 
d) sytuowanych na terenie MW1, maksymalnq wielkoSC 1,5 m x 2,O m i wysokoik do 4,O m; 

2) nastqpujqce zasady budowy ogrodzen: 
a) wysokoSC ogrodzen od strony dr6g do 1,6 m, 
b) zakaz wykonywania ogrodzen pelnych, 
c) zakaz stosowania betonowych elementbw prefabrykowanych za wyjqtkiem element6w 

konstrukcyjnych, 
d) sytuowanie w odlegloSci minimum 0,5 m od gazociqgu sieciowego; 

3) zakaz stosowania oblicowki z tworzyw sztucznych. 



5 8. Dopuszcza siq dzialki budowlane o powierzchni rnniejszej niz jest to okreSlone w przepisach 
szczeg6lowych dla poszczeg6lnych teren6w zawartych w Rozdziale 8 wyodrqbnione pod obiekty 
infrastruktury technicznej . 

Rozdzial3 
Ochrona hodowiska i krajobrazu kulturowego 

$9. W zakresie ochrony Srodowiska ustala siq: 
1) zakaz lokalizowania przedsiqwziqd mogqcych zawsze znacqco oddzidywad na Srodowisko 

w rozumieniu przepis6w odrqbnych, za wyjqtkiem inwestycji z zakresu infiastruktury 
technicznej s-cej realizacji cel6w publicznych i dr6g; 

2) zakaz lokalizacji ushg zwipanych z gospodarowaniem odpadarni; 
3) ochronq G#6wnego Zbiornika W6d Podziemnych Nr 215, w obrqbie, ktorego usytuowany jest 

obszar objqty planem, poprzez zakaz lokalizowania inwestycji zag r~ jqcych  zasobom i jakoSci 
w6d podziemnych. 

!$ 10. W rozumieniu przepis6w ochrony Srodowiska, okreSlajqcych dopuszczalny poziom hdasu 
tereny oznaczone symbolem MW1 wskazuje siq, jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 

Rozdzial4 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytk6w 

5 11. Wszelkie zagospodarowanie musi by6 zgodne z wlaSciwymi przepisami ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej oraz innyrni przepisami 
odrqbnymi. 

Rozdzial5 
Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoici 

$ 12. Ustala siq nastqpujqce parametry dzialek uzyskiwanych w wyniku scalania i podzialu 
nieruchomoSci: 
1) minimalnq powierzchniq dzialki - 800 m2, 
2) minimalnq szerokoSC fiontu dzialki - na 16,O m, 
3) kqt ppdozenia dzidki wzglqdem pasa drogowego od 75" do 90". 

Rozdzial6 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej 

5 13. 1. Ustala siq dopuszczenie utrzymania, modernizacji, rozbudowy oraz przebudowy 
istniejqych sieci i obiektbw infiastruktury technicznej. 

2. Ustala siq obslugq istniejqcego i nowego zainwestowania z sieci infiastruktury technicznej, 
poprzez istniejqce i projektowane przewody magistralne i sieC rozdzielcq, oraz poprzez urzqdzenia 
lokalne. 



$ 14. Dla projektowanych i istniejqcych linii elektroenergetycznych SN, nN zar6wno 
napowietrznych jak i kablowych strefy ochronne i spos6b zagospodarowania ustala siq z 
uwzglqdnieniem powszechnie obwiqzujqcych przepis6w og6lnych i szczeg6Zowych oraz norm i 
zasad brwowych. 

8 1 5. Dla infiastruktury technicznej ustala siq: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodq: 

a) zaopatrzenie z sieci wodociqgowej, 
b) grednice przewod6w rozdzielczych sieci wodociqgowej do 250 mm, 
c) zaopatrzenie z ujqcia Serock lub Wierzbica, 
d) przy budowie sieci wodociqgowej uwzglednienie wyrnog6w przeciwpo&irowych, w tym 

w szczeg6lnoSci w zakresie lokalizacji hydrant6w zewnqtrznych; 
2) w zakresie odprowadzania dciekow sanitarnych: 

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeieniem przepis6w odrqbnych, 
b) Srednicq sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od 160 mm, 
c) odprowadzanie do oczyszczalni Sciekbw polozonej w miejscowodci Dqbe; 

3) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych: 
a) odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej bqdi odprowadzanie powierzchniowe 

z zastrzezeniem przepis6w odrqbnych, 
b) grednicq sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej od 300 mm; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energiq elektrycznq: 
a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznych Sredniego napiqcia SN 15 kV i niskiego napiqcia 

nN, z dopuszczeniem rozbudowy o nowe stacje transformatorowe SNInN, 
b) dla nowych, wnqtrzowych stacji transformatorowych SNInN budowe na wydzielonych 

dzialkach z dostepem do drogi publicznej, o minimalnej powierzchni 20 m2, 
c) dopuszczenie budowy wnetrzowych stacji transformatorowych w odleglo4ci 1,5 m od granicy 

z sqsiedniq dziakq budowlanq, jeieli mbcone sq w jej kierunku dcianq bez otworbw 
dnwiowych i wentylacyjnych; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: zaopatrzenie z sieci gazowej; 
6) w zakresie zaopatrzenia w cieplo: 

a) zaopatrzenie ze irodel indywidualnych, 
b) stosowanie systemdw cieplnych wykorzystujqcych paliwa nisko emisyjne; 

7) w zakresie infiastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycmej dopuszczenie utrzymania, 
przebudowy i rozbudowy oraz budowy sieci i obiekt6w. 

Rozdzial7 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji 

$ 16. Na obszarze objqtyrn planem nie wystqpuje system komunikacji. Na obszarze objqtym 
planem wystqpuje teren KDDl stanowiqcy fragment drogi publicznej klasy drogi dojazdowej. 

$ 17. Ustala siq liczbq miejsc parkingowych wyliczonq wedhg nastqpujqcych wskainikbw: 
1) minimum 1 miejsce parkingowe na kaidy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej ; 
2) minimum 1 miejsce parkingowe na kaide rozpoczqte 30 m2 powierzchni uzytkowej ushg 

handlu detalicznego i uslug gastronornii, jednak nie mniej niz 3 miejsca; 
3) minimum 1 miejsce na kajde rozpoczqte 60 m2 powierzchni ukytkowej uslug nie wymienionych 



w pkt 2, jednak nie mniej niz 3 miejsca, 
4) ilo.46 miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania pojazd6w zaopatrzonych w kartq 

parkingowa ustala siq w liczbie nie mniejszej, niz okreilona w obowi~ jqcych  w tym zakresie 
przepisach odrqbnych. 

$ 18. Dla drog wewnqtrznych nieonaczonych na rysunku planu ustala siq szerokoid nie rnniejsq 
niz 5,O m. 

Rozdzial8 
Pneznaczenie teren6w i zasady ich zagospodarowania 

$ 19. Budowq sieci infkastruktury technicnej i obiektow infrastruktury technicznej zajmujqcych 
powierzchniq do 40 m2 gruntu, obiektow niewymagajqcych uzyskania pomolenia na budowq, 
Scieiek, dojSC i dojazdow do budynkbw i dzidek budowlanych, traktuje siq jako zagospodarowanie 
terenu uzupelniajqce i towarzysqce zagospodarowaniu terenu wynikajqcemu z jego przeznaczenia 
i dopuszcza siq jq na wszystkich terenach, jeili nie stoi to w sprzecno6ci z ustaleniami planu oraz 
jezeli przepisy odrqbne nie wykluczajq mozliwoici realizacji tego typu inwestycji. 

$ 20. 1. Dla terenu MW 1 ustala siq: 
1)przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z 

niezbqdnym zagospodarowaniem i infiastrukturq; 
2) przenaczenie uzupelniajqce - w parterach budynkow mieszkaniowych wielorodzinnych 

dopuszcza siq ushgi nieucigliwe w tym handel; 
3) maksymalnq powierzchniq sprzedw obiekt6w uslug handlu na 200 m2; 
4) nastqpujqce pararnetry i wskainiki ksztaltowania zabudowy: 

a) budynki do 3 kondygnacji nadziernnych, 
b) 3-ciq kondygnacjq jako poddasze uiytkowe, 
c) wysoko6C zabudowy do 12,O my 
d) dachy plaskie bqdi spadziste o nachyleniu polaci glownych od 20" do 45"; 

5) nastqpujqce pararnetry i w s k h i k i  zagospodarowania terenu: 
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
b) wskainik powierzchni zabudowy: 

- minimalnie - 0,05 
- maksymalnie - 0,7, 

c) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 25%; 
d) rninimalnq powierzchniq dzialki budowlanej na 800 m2, 

6) zjazd na teren z przyleglych dr6g publicznych w tym z terenu KDD1; 
7) obslugq infiastrukturq technicznq zgodnie z przepisami odrqbnymi oraz zgodnie z ustaleniami 

planu. Dopuszcza siq bilansowanie miejsc parkingowych z wykorzystaniem miejsc 
parkingowych na terenie KDD 1. 

$ 2  1. Dla terenu KDD 1 ustala siq: 
1) przenaczenie - fragment terenu drogi publicznej klasy drogi dojazdowej o szerokoSci 8,O m. W 

zgodzie z przepisami odrqbnymi dopuszcza siq lokalizacjq rniejsc parkingowych niezbednych 
do obslugi terenu M W 1 . 



Rozdzial9 
Przepisy koncowe 

22. Ustala siq stawkq procentowq, wynikajqcq ze wzrostu wartoici nieruchomoSci w wyniku 
uchwalenia planu miejscowego: 

1) terenu oznaczonego symbolem MW, w wysokoki 10 %. 
2) terenu oznaczonego symbolem KDD, w wysokoSci 1 %. 

23. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

5 24. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 
do uchwaly nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 3 1 sierpnia 2016 r. 

Podstawq podjqcia prac nad sporzqdzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock - obszar Al,  byla uchwala Nr 140/XVl2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 
201 5 roku w sprawie przystqpienia do sponqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock - obszar A1 . 

Na obszarze tym obowipuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock 
przyjqty uchwalq nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1.08.201 5 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7519 z dnia 10.09.2015 r.). Obszar objety planem obejmuje dzialki nr 4213, 4313 
i 4511 obrqb 03 w Serocku o powierzchni 0,3947 ha. Rysunek planu sporzqdzony zosta4 w skali 1 :1000. 

Procedura opracowania planu zostala przeprowadzona na podstawie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) 
Zmiana obowipujqcego dotychczas planu podyktowana byla przede wszystkim: 

1) potrzebq zwiqkszenia mobliwoSci inwestycyjnych w zakresie dostosowanym do wystqpujqcych 
potrzeb spolecznoici lokalnej oraz inwestor6w zewnqtrmych, 

2) stworzeniem przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla obecnych i przyszlych mieszkanc6w gminy, 
3) potrzebq dostosowania planu do obowiyjqcych przepis6w prawa, w tym regulacji zawartych 

w przepisach odrqbnych. 
Ustalenia planu wyraiajq politykq przestrzennq p i n y  Serock zawartq w obowiqzujqcym studium 

uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i grniny Serock uchwalonym uchwakj 
Rady Miejskiej w Serocku Nr 392/XLVI109 z dnia 3 1.08.2009 r. wraz ze zmiana uchwalonq uchwalq Rady 
Miejskiej w Serocku Nr 1811XIX/2012 z dnia 29.02.2012 r. 
Zgodnie ze studium za nadrzqdny, zasadniczy cel rozwoju i przeksztalcen struktury przestrzennej gminy 
Serock uznano wykreowanie gminy na znaczqcy odrodek turystyczny. Nowa wizja gminy ma na celu 
rozwcij ruchu turystycznego, przyciqgniqcie inwestor6w strategicznych oraz naplyw nowych mieszkanc6w. 

W nawiqzaniu do art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w zwiqzku ze zmianq ustawy dokonanq ustawq z dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z p6in. zm.), wymogi wynikajqce z art. 1 ust. 2 ustawy o pzp zostaly 
zrealizowane poprzez wprowadzenie ustalen planu zawartych w poszczeg6lnych rozdzialach uchwaly 
polegajqce na ustaleniu parametr6w i wskainik6w urbanistycznych, a takze na wprowadzeniu zakaz6w, 
nakaz6w i ograniczen w zagospodarowaniu poszczeg6lnych teren6w. Plan miejscowy zostal spoqdzony 
z uwzglqdnieniem ustalen i standard6w przewidzianych w Rozporqdzeniu Ministra Infi-astruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587). Ww. rozporzadzenie bqdgce aktem wykonawczym w pehi 
realizuje oraz doprecyzowuje wymagania okreSlone w ustawie oplanowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Z uwagi na opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqSci terenu gminy 
Serock, nie wykonywano analizy aktualnodci plan6w i nie podejmowano w tym zakresie uchwal. Wydatki 
jakie poniesie gmina Miasto i Gmina Serock w zwiqzku z realizacjq ustalen planu nie obciqkajq budtetu 
gminy bezpoirednio po uchwaleniu planu, lecz bed? rozloione w czasie, w miare realizacji etap6w 
inwestycji, podobnie jak wplywy do budzetu. 

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska 
w Serocku podejmujqc uchwalq w sprawie uchwalenia planu, stwierdza takke zgodnoS6 planu z ustaleniami 
studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego. 
Stwierdzenie to - wedlug zapidw studium w tym zakresie - dotyczy zgodnoici planu miejscowego 
z okreilonymi w studium zasadami zr6wnowaionego rozwoju przestrzennego i ksztakowania ladu 
przestrzennego; granicami teren6w funkcjonalnych czy gl6wnymi kierunkami i celarni rozwoju. Regulacje 
te zostaly zawarte w rozdziale IV kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Wprowadzone zmiany do projektu planu w zakresie opisanym powyzej nie naruszajq wymaganej 
przepisami zgodnoSci ze studium. 

Zgodnie ustawq z dnia 3 paidziernika 2008r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego 
ochronie, udziale spdeczeiistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Brodowisko 
(Dz. U. z 2015r. poz. 353 z poin. zm.), przy sporzqdzaniu planu zapewniono moiliwoS6 udziah 
spoleczenstwa w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko przy realizacji 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 



W trakcie procedury planistycnej zosta4a spowdzona prognoza oddzialywania na .4rodowisko,. 
Jej zakres i stopien szczeg~owoSci zostal okreSlony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony ~rodowiska w 
Warszawie oraz Pa6stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie. W sporqdzonej 
prognozie wykazano, ze realizacja ustalen planu nie spowoduje znacznego oddzialywania na Srodowisko 
przyrodnicze, kycie i zdrowie ludzi. 

Plan miejscowy Z0sta4 sporzqdzony z uwzglqdnieniem ustaleli i standard6w przewidzianych 
w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587). 

Uwzglqdniajqc aspekty Srodowiskowe oraz walory historyczno-krajobrazowe terenu realizacja 
ustaleti planu nie zaklbci ladu przestrzennego ani w6wnowaionego rozwoju, kt6ry jest podstawq dzialah 
Gminy Miasto i Gmina Serock. 





Zakpnik nr 2 do uchwaly Nr 2351XXllV2P16 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016 rdnr 

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenh uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospoduowania przestrzennego 

miasta Serock - obszar A1 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnk 27 marca 2003 r. o planowanh i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2816 r. poz. 778, z p6fn. zm.) Rada 
Miejska w Serocku rozstrzyga co nastqpuje: 

Do projektu miejscowego planu zagaqmdarowania przestrzennego miash 
Serock - obszar A1 nie vuplynqiy tadne wag& wobec czego nie rozstrzyga siq o 
sposobie ich rozpatrzenia. 



Za+qcznik nr 3 do uchwaly Nr 235130(III/2016 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Rozstrzygniqcie Rady Miejskiej w Serocku 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, ktore naleiq do zadan wlasnych gminy, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A1 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 778, z pozn. zm.), Rada Miejska w 
Serocku okresla nastepujqcy spos6b realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresy 
infrastruktury technicznej, ktore zgodnie z ustawq z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446) nalezq do zadan wlasnych gminy i sluiq zaspakajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkaric6w: 

1. lnwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na podstawie 
planu - dopuszcza sie utrzymanie, modernizacje, rozbudowe oraz przebudowe 
istniejqcych sieci i obiektow infrastruktury technicznej oraz realizacja, rozbudowa drogi 
publicznej klasy dojazdowej (KDDI). 

2. Sposob realizacji inwestycji: 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezq do zadah 
wtasnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
odbywaC sie bedzie zgodnie z zakieniami okreslonymi w Studium uwarunkowan i 
kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock, uchwalonego uchwalq 
Nr 392lXLV1109 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r., zmienionego uchwalq 
Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012 r., oraz innych 
dokumentach, prograrnach, planach inwestycyjnych i strategiach. 

Realizacja inwestycji przebiegac bqdzie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisarni prawa 
i normami w tym zakresie, m.in. z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6in. zm.), ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poin. zm.), ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pozn. zm.) ustawq z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.). 

3. Zasady finansowania: 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zwiqzanych z 
zaopatrzeniem terenu objetego planem w energiq elektrycznq, gazowq bedzie realizowane 
ze Srodkow finansowych przedsiebiorstw posiadajqcych wymaganq koncesjq, z 
dopuszczeniem porozumiefi finansowych zawartych z innymi podmiotami. 

lnwestycje z zakresu budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji bedq finansowane na 
podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i 
zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z poin. zm.), ze srodk6w 
wlasnych gminy, z dopuszczeniem porozumien finansowych zawartych z innymi podmiotami. 




