
Protok6l nr 612016 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 29 sierpnia 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbyto siq w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Rady Miejskiej Artur Borkowski 
i poinformowal, i e  w posiedzeniu wsp6lnym Komisji bierze udzial 13 radnych (nieobecni 
radni: Krzysztof Boizkowski oraz Slawomir Osiwda; lista obecnogci- zalqcznik nr I), co 
stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowad. W posiedzeniu wsp6lnym Komisji 
uczestniczyli: Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Skarbnik Monika Ordak, Sekretarz Tadeusz 
Kanownik, Kierownik Referatu Administracyjno- Gospodarczego (AG) Anita Kubalska, 
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntarni, Planowania Przestrzennego i Rozwoju (GP) Cezary 
Parzychowski oraz projektant Robert Jaworski (lista obecnogci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock- obszar A1 . 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze polozonej we wsi Dosin 
gm. Serock nazwy ul. Hortensji. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania drodze poloionej we wsi Skubianka 
nazwy ul. Morska. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie partnerskiej wsp6lpracy 
przy realizacji projektu ,,Regionalne partnerstwo samorz@6w Mazowsza dla 
aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-adrninistracji 
i geoinformacj i ." 

5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2016 roku. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Miasta 
i Gminy Serock w 2016 roku. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwdy w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez 
wylqczenie jej czqSci z u2ytkowania jako drogi publicznej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji 
przedloionego przez Sejmik Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie upowainienia Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock do doienia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy o dofinansowanie oraz 
przejqcia do realizacji przedsiqwziqcia pn. ,,Uporz@kowanie gospodarki wodno- 
Sciekowej na terenie gminy Serock" w ramach Programu Operacyjnego Infiastruktura 
i Srodowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej 11- Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu, Dzialania 2.3 Gospodarka wodno- Sciekowa w aglomeracjach, a takie 
do akceptacji zaloionych w Studium WykonalnoSci plan6w taryfowych wraz 
z ewentualnq wieloletniq prognoq doplat do taryf. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie udzielenia zgody na pmyjqcie dofinansowania 
oraz realizacjq projektu pn. : ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w grninie Serock: 



przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociqgu w Serocku 
ul. Chrobrego" w ramach dzidania 2.3 ,,Gospodarka wodno- Sciekowa 

w aglomeracjach" I1 oS priorytetowa ,,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zrnian 
klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko 20 14-2020" oraz 
zaciqgniqcie na ten cel zobowipih finansowych. 

13. Dyskusja na temat ostatecmego ksztaltu Strategii Romoju gminy Miasto i Gmina 
Serock na lata 20 16-2025. 

14. P r z y j ~ i e  protokolbw z 4 i 5 wspblnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku. 
15. Sprawy rbine. 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
Poddal pod glosowanie porzqdek obrad wspblnego posiedzenia Komisji. 

W glosowaniu 
P o r d e k  posiedzenia zostal przyjqty przy 13 glosach za- jednogloinie. 

1. 
Rozpatnenie projektu uchwa4y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
pnestrzennego miasta Serock- obszar A1 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Na podstawie uchwaly Rady Miejskiej podjqtej w dniu 30 listopada 2015r. przystqpiliSmy do 
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A1 . 
Obszar ten obejmuje 3 dzialki ewidencyjne oznaczone nr 4213, 43/3 i 4511 o lqcmej 
powierzchni 0,3947 ha. Po podjqciu uchwaly zostal wyloniony wykonawca. PrzystqpiliSmy do 
procedury sporzqdzenia planu. W trakcie procedury dokonano wszelkich uzgodnien. Plan byl 
wyloiony do wglqdu publicmego. Podczas wylozenia planu, jak r6wniei w czasie 
wyznaczonym na skladanie uwag do projektu planu, nie wplynqly iadne uwagi. 
Obszar objqty planem przewiduje budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne." 

Projektant Robert Jaworski 
,,Plan ma tylko jeden teren funkcjonalny- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
CzqSciowo jest w tej chwili zabudowany. Pararnetry zabudowy sq okreilone jako 
3 kondygnacje, wysokoik zabudowy do 12 m, intensywnoik zabudowy jest niewielka i wynosi 
0,7. Plan jest zgodny ze studium uwarunkowaii i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego. 
Tak jak wspomnial Pan Sekretarz, po wylozeniu projektu planu nie wplynq1y iadne uwagi do 
treSci planu. Procedura uzgodnien przebiegla lagodnie, nie bylo koniecznoSci uzupelnienia, nie 
by10 wnioskbw do planu. Uchwala o przystqpieniu do sporzqdzenia planu zostala podjqta 
w listopadzie 2015r., a po 8 miesiqcach projekt planu jest gotowy do uchwalenia. Trudno jest 

tutaj m6wiC o kompozycji urbanistycznej czy zaloieniach, poniewai plan dotyczy zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz fiagmentu drogi gminnej, kt6ry jest wydzielony. Jest to 
zwiqzane z tym, i e  droga jest planowana do poszerzenia." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Jakiej powierzchni dotyczy zmiana planu?" 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,Powierzchnia objqta opracowaniem planu wynosi 0,3947ha." 


























