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Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

do Podlaskiej Okrqgowej Izby InBynierow Budownictwa docierajq sygnaiy o negatywnych 
konsekwencjach literalnej interpretacji pnez organ administracji architektoniczno- 
budowlanej w Serocku treici 5 24gunkt 2 litera ,,b" oraz 5 24 punkt 3 litera ,,b" Uchwaiy 
Nr ia9lXI12015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 201 5 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania pnestrzennego miasta Serock - obszar A, powiat legionowski, 
wojew6dztwo mazowieckie. Z treSci tych przepis6w wynika, ze minimalna Srednica sieci 
kanalizacji sanitarnej ma wynosiC nie mniej ni8 160 mm, natomiast kanalizacji deszczowej 
nie mniej nii 300 mm. 

W zwi@u z powyiszym na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o petycjach 
z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1195 z p66n. m.) zwracarny siq z petycjq w interesie 
publicznym o podjqcie rozstrzygniqcia przez Radq Miasta Serock, tj . wykladni przepisciw 
planow miejscowych - czy ww. zapisy o minimalnych Srednicach dotyczq rciwniez sieci 
kanalizacji cignieniowej? 

Poruszany przez nas problem dotyczy zasad projektowania sieci kanalizacyjnych. 
Otoz zaprojektowanie przewodow cignieniowych o tak du2ych grednicach w przypadku 
niewielkich teren6w jest w sposcib oczywisty niepoprawne z punktu widzenia technicznego 
i skutkowaioby nieprawidlowyrn fimkcjonowaniem sieci, a takie byloby nieuzasadnione 
ekonomicznie. W efekcie brak jest moBliwoSci spelnienia powyiszych zapis6w planu 
miejscowego dla sieci cignieniowych, a w konsekwencji niemozliwe staje siq uzyskanie 
pozwolenia na budowq takich sieci - czego przykladem jest aktualnie prowadzone 
postqpowanie w sprawie pozwolenia na budowq sieci kanalizacji sanitarnej w ul. JaSminowej, 
Tchorka, Zakroczymskiej i Ogrodowej w Serocku. 

W przypadku uznania przez Radq Miasta Serock, i e  (wskazana w ww. przepisach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej miejscowoSci) minimalna Srednica 
przewodbw sieci kanalizacyjnych powinna obowiqzywad niezaleinie od ich rodzaju, 
tj. rowniez przewodow ciinieniowych, zwracamy siq z proSbq o potraktowanie treSci 



niniejszego pisma, jako petycji o zmianq ww. przepis6w miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i innych, ktore obowiqzujq na terenie Miasta i Gminy 
Serock, poprzez odstqpienie od okreslania minimalnej Brednicy przewodow kanalizacyjnych. 
Pragniemy jedynie zaznaczyd, ze zaden z przepis6w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 
z p6in. zm.) nie nakazuje organom stanowiqcym gminy do tak szczeg6lowego okredlania 
zasad budowy infrastruktury technicznej. Stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie 
m. in. w tezie wyroku Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 23 paidziemika 2014 r. 
(sygn. akt: I OSK 537113, opublikowany w Legalis nr 1161791), gdzie Sqd stwierdzil: 
,,Ani w punkcie 1, i ani w punkcie 10 ustqpu 2 art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) 
ustawodawca nie wprowadzil wyrnogu precyzyjnego ustalenia szczego.towego przebiegu sieci 
infrastruktury technicznej, zwlaszcza majqc na uwadze sied podziemnq, o znaczeniu 
lokalnym, przebiegajqcq pod powierzchniq ziemi. Samo sformulowanie "zasady modemizacji, 
rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej nakazuje przyjqd, 
i e  ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przybierajq formq 
czqBciowo ogolnq. Im bardziej ogolne postanowienie planu miejscowego w zakresie 
dopuszczalnoBci inwestycji o charakterze publicznym, tyrn wiqkszy margines swobody 
dla starosty w toku postqpowania z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoBciarni (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Nie zawsze w planach 
miejscowych wprost wskazuje siq na umiejscowienie konkretnych inwestycji liniowych, 
a jedynie wspomina siq o inwestycjach <<o charakterze publicznym w zakresie infrastruktury 
przesylowej>>." 

- kopia uchwaly nr 5/R/14 Rady Podlaskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa 
z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie os6b uprawnionych do sktadania oSwiadczeA woli w imieniu 
Podlaskiej OIIB. 






