Uchwata Nr 251/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 wrzesnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniqcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Rada Miejska w Serocku uchwala, co
nastqpuje:

Nie uwzglednia siq, wniesionego w dniu 29.08.2016 r. przez Grazynq
Woznickq i Marka lazowskiego, wezwania do usuniqcia naruszenia prawa
dotyczqcego uchwaly Nr 109/X1/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia
2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Serock - obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie.

Rada Miejska przedstawia swoje stanowisko w przedmiocie
w uzasadnieniu uchwaly, stanowiqcym integralnq czqSC uchwaly.

§3

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§4

Uchwatq wraz z uzasadnieniem dorqczyC wnioskodawcom.
§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

wezwania

UZASADNIENIE
do uchwaly nr 2511XXIV12016
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 wrzeSnia 2016 r.
Wezwanie wnioskodawww wniesione w dniu 29.08.2016 r. oparte na przepisie art. 101
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym zarzuca, uchwale Nr 109/X1/2015
z dnia 31.08.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Serock - obszar A naruszenie przepis6w prawa, tj.:
1. art. 17, 18, 19, 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012r. poz. 647 ze zm.) poprzez uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego
bez zachowania procedury przewidzianej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, co na rnocy art. 28 ustawy skutkuje niewatnosciq planu
zagospodarowania przestrzennego w dotkniqtej niq czqbci.
2. art. 9 ust. 4, art. 15 ust 1 oraz art. 20 ust. 1 ww. ustawy poprzez uchwalenie planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, powiat legionowski, woj.
mazowieckie, w sposbb niezgodny z ustaleniami studiurn uwarunkowaii i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock uchwalonym uchwalq
nr 392/XLV1/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2009 r, kt6ra to niezgodnoSC na
mocy art. 28 ustawy skutkuje niewatnoiciq planu zagospodarowania przestrzennego w
dotkniqtej niq czqbci.
3. art. 140 kodeksu cywilnego z zw. z art. 20, art. 21, art. 64 5 3 Konstytucji RP poprzez
naruszenie prawa wlasnoici Gratyny Woznickiej i Marka lazowskiego pozbawiajqc ich
prawa do decydowania o sposobie zagospodarowania dziatkami o nr ew. 1116 oraz 1111,
obrqb 2, miasta Serock - obszar A, powiat legionowski, woj. rnazowieckie oraz
pozbawiajqc je dostqpu do drogi publicznej.
Odnoszqc siq do powytszego, stwierdza siq co nastqpuje:
Wnoszqcy wezwanie do usuniqcia naruszenia prawa sq wsp~tabcicielami
niezabudowanej dziatki nr 1116 w obrqbie ewidencyjnyrn 02 miasta Serock oraz dziatki nr 1111
obr. 02 miasta Serock, kt6ra stanowi wewnqtrznq drogq dojazdowq.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rniasta Serock obszar A, powiat
legionowski, woj. mazowieckie, zostat przyjqty uchwalq Nr 420/XLV11/2014 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 24 lutego 2014 r. i ogloszony w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa
Mazowieckiego dnia 28.03.2014r. pod poz. 3116.
W przedlozonej dokumentacji Wojewoda nie dopatrzyl siq uchybieii w tym zakresie i
uchwala zostata ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Mazowieckiego pod
poz. 3116 z dnia 28.03.2014 r.
W dniu 21.08.2015 r. wtaiciciel nieruchomoici znajdujqcej siq na terenie funkcjonalnym
MWlU3 wniost skargq na uchwatq zarzucajqc naruszenie interes6w prawnych, poprzez
moZliwoSC dowolnej interpretacji przepis6w przy zagospodarowywaniu niezabudowanej dzialki
sqsiedniej z uwagi na nieczytelnoSC zatqcznika graficznego opublikowanego w Dzienniku
Urzqdowym Wojewddztwa Mazowieckiego. Skartqcy podni6&, t e dla terenu funkcjonalnego
MWlU3, kt6rego skarga dotyczy, obowiqzuje zwarta pierzeja zabudowy. Przy zabudowie
pierzejowej linia zabudowy winna bye jako obowiqzujqca, tyrnczasem na rysunku planu
opublikowanym w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego pod poz. 3116 z dnia
28.03.2014r. nie jest moiliwe rozr6znienie linii obowiqzujqcej od nieprzekraczalnej, gdyz
oznaczenia zawarte w legendzie sq takie same.
Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postqpowaniu przed
sqdami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z p6fn. zm.), Rada Miejska w zakresie
swojej wlasciwosci mogla uwzglqdniC skargq, co uczynila.
Stwierdzono, i e zalqcznik graficzny opublikowany w Dzienniku UrzqdowyrnWojew6dztwa
Mazowieckiego budzi wqtpliwoSci interpretacyjne w zakresie obowiqzujqcej i nieprzekraczalnej
linii zabudowy, dlatego podjqto dzialania zwiqzane zwyeliminowaniem wskazanych
nieprawidlowobci poprzez stwierdzenie niewatnoSci przedmiotowej uchwaly, ponowne
uchwalenie oraz przeslanie do opublikowania uchwaty z zatqcznikami nie budzqcymi wqtpliwoSci,
w wyniku czego zostata podjqta uchwala nr 108/X1/2015 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie

stwierdzenia niewainosci uchwaty nr 420/XLV11/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
24.02.2014 r. Wszystkie uzgodnienia, opinie, zgody i procedury planistyczne pozostaty w mocy.
W zwiqzku z czym mozliwe bylo podjqcie w tym samym dniu uchwaty nr 109/X112015
przyjmujqcej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z zatqcznikami, w kt6rych
wyraznie wskazano liniq zabudowy.
W dniu 04.09.2015 r. zostaty przekazane uchwaly nr 108/X112015 i nr 109/X112015 z dnia
31.08.2015 r. do Wojewody Mazowieckiego celem dokonania oceny zgodnoSci z prawem.
Wojewoda ponownie nie dopatrzyl sie uchybieh w tyrn zakresie i uchwaly zostaty ogloszone w
Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi:
,,I. Naruszenie zasad sporzqdzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie
trybu ich sporzqdzania, a takze naruszenie wbSciwoSci organdw w tyrn zakresie, powodujq
niewainoSC uchwaiy rady gminy w cdobci lub czqdci(. .
Uchwata w sprawie planu miejscowego podlega kontroli prawnej, a organem nadzoru
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegojest Wojewoda, ktdry bada
zgodnoS6 z prawem podejmowanych uchwal, a zwlaszcza przestrzegania zasad planowania
przestrzennego oraz, okreslonej ustawq, procedury planistycznej.
NiezgodnoSC z przepisami prawa powoduje uchylenie uchwaly (w czqSci bqdi w cafoSci)
poprzez wydanie przez Wojewodq rozstrzygniqcia nadzorczego. W przedmiotowej uchwale
Wojewoda nie dopatrzyl siq uchybieh w tym zakresie, czyli nie doszlo do naruszenia prawa.
Plan miejscowy dla obszaru A miasta Serock zostal sporzqdzony zgodnie ze studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock uchwalonym
uchwalq nr 392/XLV1/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2009r. i zmienionym uchwalq
Rady Miejskiej w Serocku Nr 181/XIX/2012 z dnia 29.02.2012r.
W studium okresla siq w szczeg6lnoSci: kierunki zmian w struktutze przestrzennej grniny
oraz w przeznaczeniu terenow, kierunki i wskafniki dotyczqce zagospodarowania oraz
uzytkowania terenow, w tym tereny wylqczone spod zabudowy, czyli dokonuje siq kwalifikacji
poszczeg6lnych obszarow gminy i ich przeznaczenia. I chociat studium nie jest aktem prawa
miejscowego, to jako akt planistyczny okreSla politykq przestrzennq gminy.
W rozdziale IV studium ustala siq kierunki rozwoju dla poszczeg6lnych obszarow miasta
i gminy poprzez stworzenie ukladu funkcjonalno - przestrrennego. Zgodnie z ustaleniami
studium dzialki o nr ewidencyjnych 1111, i 1116 znajdujq siq w strefie mieszkaniowo - uslugowej
o sredniej intensywnoSci zabudowy (B).
Ustaleniem studium na obszarach stref funkcjonalno - przestrzennych jest zalecenie
zachowania wszystkich istniejqcych terendw zieleni wysokiej, takie tvch nie wskazanvch na
wsunku - Rozdziai IV studium ,,Ukiad funkcjonalno-przestnenny, ustalenia:
Studium wyznacza na obszarze strefy funkcjonalno-przestrzenne.
Zasipgi poszczeg6lnych terendw nalezy traktowak orientacyjnie jako wytyczne do
miejscowych plandw zagospodarowania pnestrzennego. Zasiegi te mogq by6 korygowane
w trybie opracowania plan6w miejscowych i nie wymagajq zmiany Studium. Zaleca sie takze
zachowanie wszystkich istniejqcych terenbw zieleni wysokiej, takze tych nie wskazanych na
rysunku". Zapisy te rnajq zastosowanie do las6w kt6rych wskazanie na rysunku studium byto
niemozliwe ze wzglqdu na skale rnapy i malq powierzchniq kompleksdw IeSnych. Na etapie
procedury planistycznej dokonano szczeg&owej analizy, w kt6rych miejscach wystqpujq tereny
lesne, ktore naleiy zachowae, a na M6re wystqpih o wyratenie zgody na zmianq przeznaczenia
na cele nielesne w oparciu o zlotone wnioski wtaScicieli nieruchomosci.
W uchwalonym planie miejscowym dzialki nr 1111 i 1116 w obr. 02 miasta Serock zostaty
przeznaczone czqSciowo pod lasy i zalesienia, czqSciowo pod zabudowq mieszkaniowq
jednorodzinnq.
Gldwnym zatozeniem przy sporzqdzaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Serock - obszar A, bylo uwzglqdnienie w pracach planistycznych
ztozonych przez zainteresowanych wnioskow o zmianq przeznaczenia terenu, a istotnym wydaje
siq fakt, iz dla przedmiotowych dzialek wniosk6w nie zlozono. Z uwagi na walory przyrodnicze i
krajobrazowe gminy, a t a k e ochronq grunt6w lesnych zawartych w ustawie o ochronie gruntow
rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z p6fn. zm.), grunty IeSne nie objqte wnioskiem
wlascicieli na zrnianq przeznaczenia, nie byty brane pod uwagq ptzy sporzqdzaniu wniosku do
Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego o odlesienie, i w planie zostaly przeznaczone pod lasy
i zalesienia, na podstawie ustaler3 studium. Jako, t e nieruchomoSci te stanowiq zwarty kompleks
lesny z gruntami sqsiednimi, nie podjeto dzialan majqcych na celu zmianq ich funkcji.
.)IJ

Odnoszqc siq do zarzut6w w sprawie dzialki nr ewid. 1111 obr. 02 stanowiqcej
wewnqtrznq drogq dojazdowq nalezy zaznaczyC, t e o tym czy dany grunt jest lasem
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o lasach decyduje, co do zasady, w ~ierwszeikoleinoSci z a ~ i s
w ewidencii aruntow, kt6ra wykazuje dla przedmiotowej dzialki uiytki RIVa, RV, RVI.
W przedmiotowym planie przeznaczono jq w czeSci pod lasv i zalesienia ze wzglqdu na
poloienie w zwartym kompleksie IeSnym.
Natomiast dojazd i doprowadzenie infrastruktury technicznej do dzialki nr 1116 w obr. 02
w Serocku jest mozliwy poprzez drogq wewnqtrznq (oznaczonq w planie czqSciowo jako teren
MN9) od strony drogi gminnej, ulicy Sloneczna Polana (dzialka nr ewid. 27 obr. 02 w Serocku).
Ponadto wnoszqcy wezwanie nieprecyzyjnie zarzucajq, iz sqsiednia dzialka 1I f f jest
przeznaczona pod zabudowq, podczas gdy jest ona r6wniet czqSciowo przeznaczona pod lasy i
zalesienia i czeSciowo pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq. Niemiej jednak takowe
rozroinienie wynikato z uiytk6w gruntowych znajdujqcych siq na dzialkach. Linia rozgraniczajqca
tereny o roinym przeznaczeniu zostala poprowadzona po granicy uiytku IeSnego i rolnego w taki
sposbb, aby w przysdosci motliwe bylo zrealizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
lub odsprzedaiy czqSci nieruchomoSci na powiqkszenie sqsiedniej dzialki. (teren funkcjonalny
MN8 i MN9).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest
jednq z ustaw wyznaczajqcych granice wladania rzeczq przez wlalciciela. Z mocy ustaw
regulujqcych problematykq planowania przestrzennego, organy gminy zostaly upowatnione do
ingerencji w prawo wlasnoSci innych podmiot6w w celu ustalenia przeznaczenia
i zagospodarowania teren6w pdozonych na obszarze gminy.
Gmina dysponuje tzw. wladztwem planistycznym, okreSlonym w art. 3 ust. 1 powdanej
wyzej ustawy, ktory stanowi, ze ksztaltowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie
gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowych planbw zagospodarowania przestrzennego, nalezy, do zadarS wlasnych
gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji
celu publicznego oraz okreSlenie sposob6w zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu
nastqpuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Poprzez zastosowanie procedur umotliwiajqcych zainteresowanym podmiotom
dostosowanie siq do zaistnialych zmian i odpowiednie rozporzqdzenie swoimi prawami,
w przypadku planu miejscowego, zainteresowane podmioty majq motliwoSC udzialu w procesie
planistycznym, w szczeg6lnoSci na etapie skladania wniosk6w do planu, wyloienia projektu do
publicznego wglqdu czy w publicznej dyskusji nad rozwiqzaniami przyjqtymi w projekcie planu, i
jak kazdy inny podmiot, wnoszqcy wezwanie do usuniqcia naruszenia prawa, mial moiliwoSC
skladania uwag do projektu planu wylotonego do publicznego wglqdu. Na iadnym ze
wskazanych powyzej etapow nie bylo zainteresowania ze strony wnoszqcego wezwanie.
Wszelkie informacje dotyczqce procesu planistycznego byly oglaszane i publikowane na
stronie internetowej gminy, w prasie lokalnej, a t a k e na tablicach informacyjnych na terenie
miasta i gminy, w kt6rych zostaly podane terminy skladania wniosk6w do planu, terminu
wyloienia i skladania uwag do projektu planu oraz wskazane dni dyskusji publicznej nad
przyjqtymi w projekcie planu rozwiqzaniami.
Reasumujqc, wnoszqcy wezwanie do usuniqcia naruszenia prawa mieli moiliwosC
uczestniczenia w calym procesie planistycznym. Z motliwoSci tej nie skorzystali na zadnym z
etapow, nie podjeli t a k e inicjatywy zmiany przeznaczenia grunt6w na etapie skladania wnioskdw
wyrazajqcych wolq wlalciciela w zakresie dokonania zmiany.
Wobec powyiszego wezwanie do usuniqcia naruszenia prawa nie zasluguje na
uwzglqdnienie.

