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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22 grudnia 2016r. nr Ldz. ~/1260/16, sygn. akt: 
~p~/l2/17/2016 (data wpiywu do Urzqdu Miasta i Gminy Serock- 29 grudnia 2016r.) dotyczqce 
podjqcia przez Radq Miejskq w Serocku rozstrzygniqcia w zakresie wykiadni przepisow 
uchwaty Nr 109/X1/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31  sierpnia 2015 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A, powiat 
legionowski, wojewodztwo mazowieckie dotyczgcych minimalnej Srednicy sieci kanalizacji 
sanitarnej, informujq, i e  zwrocitem siq do Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wystqpienie do 
firmy sporzqdzajqcej ww. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o wydanie opinii 
w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi autorzy planu wskazali, i e  w odniesieniu do zapisow 
planu dotyczqcych budowy sieci kanalizacji sanitarnej, ich intencjq bylo ustalenie parametrow 
sieci kanalizacyjnej dla kanalizacji grawitacyjnej, jako powszechnie stosowanej oraz tanszej 
w eksploatacji. Podstawq ustalenia minimalnej Srednicy sieci byio uzyskanie wtasciwych 
przeptywow oraz prawidtowego funkcjonowania tej sieci na obszarze gminy. W zwiqzku 
z powyiszym parametry okreilone w planie naleiy odnosic do kanalizacji grawitacyjnej. 

Inforrnujq jednoczeinie, ii przedmiotowe pismo byto rozpatrywane na posiedzeniu 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansow Rady Miejskiej w Serocku. W wyniku 
dyskusji, cztonkowie Komisji uznali zasadnoSc przepisow okreilonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego odnoszqcych sig do parametrow sieci kanalizacyjnej. 

Naleiy rowniei wskazat, i z  przedmiotowa uchwaia podlegaia kontroli prawnej organu 
nadzoru, tj. Wojewody Mazowieckiego, ktory bada zgodnosi z prawem podejmowanych 
uchwat, a zwiaszcza przestrzegania zasad planowania przestrzennego oraz okreilonej ustawg 
procedury planistycznej. Niezgodnosd z przepisami prawa powoduje uchylenie uchwab 

(w czqici bqdi w caioici) poprzez wydanie przez Wojewodq rozstrzygniqcia nadzorczego. 
W stosunku do przedmiotowej uchwaiy Wojewoda nie dopatrzyl siq iadnych uchybieri. 

Jednoczeinie informujq, ii Burmistrz Miasta i Gminy Serock podjqi dziatania w tym 
zakresie, m.in. rozmowq ze Starostq Legionowskim w zakresie interpretacji przepisbw 
okreilajqcych parametry sieci kanalizacyjnej zawartych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 


