
Uchwata Nr 458/XL11/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunigcia 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 z p6tn. zm.), art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 
kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego oraz 
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 935). Rada Miejska w Serocku 
uchwala co nastqpuje: 

Nie uwzglgdnia sig, wniesionego w dniu 23.02.2018 r. wezwania do usunigcia 
naruszenia prawa dotyczqcego uchwaly Nr342/XXXV11/2013 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F1 obreb Jadwisin 
(Dz. Urz. .Woj. Maz. z 2013 roku, poz. 7420). 

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

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Kopig uchwaly wraz z uzasadnieniem dorgcza sig wnioskodawcy. 

Uchwah wchodzi w iycie z dniem podjgcia. 



UZASADNIENIE 

Uchwaly nr 458/XL1112018 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018 r. 

Pisrnem z dnia 20 lutego 2018 roku, osoba prywatna bgdqca wlaScicielem 
nieruchornokci na terenie Zegrza, reprezentowana przez petnomocnika wezwala Radg 
Miejskq w Serocku do usunigcia naruszenia prawa, poprzez zmiang uchwaly Rady Miejskiej 
w Serocku Nr 342/XXXV11/2013, z dnia 3 czerwca 2013 roku, w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1 obrgb Jadwisin - dalej zwanej 
planem, lub planem miejscowym, polegajqcq na usunigciu z treSci jej §40 pM 4 lit. d 
okreklenia .nadziemnych". 

Podstawq prawnq zloionego wezwania byt art. 101 ust. 1 ustawy o samorzqdzie 
gminnym, w brzmieniu sprzed wejkcia w tycie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie 
ustawy Kodeks postqpowania administracyjnego oraz niektorych innych ustaw, zgodnie 
z ktbrym "katdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostaly naruszone uchwatq lub 
zarzqdzeniem podjetymi przez organ grniny w sprawie z zakresu administracji publicznej, 
mote - po bezskutecznym wezwaniu do usunigcia naruszenia - zaskaliyt uchwatg lub 
zarzqdzenie do sqdu administracyjnego". 

Wzywajqcy okrekla naruszenie swojego interesu prawnego jako uchwalenie planu 
miejscowego, Mory jest sprzeczny z ustaleniami obowiqzujqcymi dla tego terenu, w dniu 
uchwalania tego planu, studium uwarunkowai, i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego, co stanowiC ma naruszenie przepisow prawa rnaterialnego, okreSlonych 
wart. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
~rzestrzennvm. 

zgodnie ze spornym zapisem planu, dla terenow funkcjonalnych oznaczonych 
svmbolami MWU i numerami od 1 do 10,wprowadzono limit maksymalnej liczby kondygnacii .- . 
nadziemnych nowoprojektowanych budynkbw, na cztery. 

Zgodnie ze studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego, 
tereny okreslone w planie symbolami MWU, wyznaczone zostaly w granicach wyznaczonej 
przez studium strefy funkcjonalno-prrestrzennej B, okreslanej jako .mieszkaniowo-uslugowa 
o sredniei intensvwno6ci. z dorninacia obiektow mieszkaniowych w zespdach (zabudowa 
wielorodzinna do 4 kondygnacji i jednbiodzinna) i samodzielnyih obiektow uslug publicznych 
i komercvinvch". Studium w dalszych ustaleniach dla strefy B wprowadza nastepujace .. . . 
wskainiki- i- parametry urbanistyczne: maksymalna w y s o k b ~ ~  zabudowy: 18 m oraz 
minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 25%. 

Wzywajqcy wskazuje na niezgodnoSC zapisow planu wzglgdem ustaler? wynikajqcych 
z uchwalonego studium, poprzez dopuszczenie w planie do realizacji na terenach 
funkcjonalnych oznaczonych symbolami MWU zabudowy wielorodzinnej o czterech 
kondygnacjach nadziemnych, podczas gdy zapisy studium nie rozr6iniajq pojgcia 
kondygnacji na podziemne lub nadziemne, co w ocenie wzywajqcego naleiy rozumieC jako 
limitujqce liczbq kondygnacji dopuszczalnych do wykonania na tym terenie w og61e. 
W obowiqzujqcym miejscowyrn planie zagospodarowania przestrzennego nie zostaly 
zawarte odrqbne ustalenia limitujqce lub zabraniajqce realizacji kondygnacji podziernnych. 

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn 
studium nie jest aMem prawa rniejscowego. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pqwdane j  ustawy, 
.Wojt, burmistrz albo prezydent rniasta sporzqdza projekt planu miejscowego, zawierajqcy 
czgSC tekstowq i graficznq, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrgbnymi, 
odnoszqcymi sig do obszaru objgtego planem, wraz z uzasadnieniem". Bezsprzecznym 
zatem jest, i e  plan rniejscowy sporzqdza sig zgodnie z wczesniej uchwalonym studium. 

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego, 
opracowywane jest przez organ wykonawczy grniny, a jego zakres precyzyjnie okreSla 
art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a t a k e  rozporzqdzenie 
Ministra lnfrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium 






