
Uchwala Nr 467/XL111/2018 
Rady Miejskiej w Serodtu 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowali i kierunk6w zagospodarowania przesttzennego 
Miasta i Gminy Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pH. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoaqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p62n. zrn.) oraz art. 12 ust. 1, w zwiqzku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ptzestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z 
p6tn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Uchwala siq zmiang studium uwarunkowali i kienmk6w zagospodarowania ptzesttzennego 
Miasta i Gminv Serock dla dziaki nr 111/12 w obrebie Jadwisin, stanowiaca zmiane studium 
uchwalonego ~chwalq Nr 392/XLV1/09 Rady ~iejsGej w ~erocku z dnia 31' sierpnia 2009 r. 
zmienionego Uchwalq nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012 r. oraz 
Uchwalq nr 2 7 6 1 ~ ~ ~ 1 2 0 1 6  Rady Miejskiej w ~erocku z dnia 7 listopada 2016 r., a take  
zarzqdzeniern zastepaym Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.09.2015 r. 

2. Studium sktada siq z nastepujqcych czqsci: 
1) ujednoliconego tekstu Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania paesttzennego 

Miasta i Gminy Serock z wyr6tnieniem zmian - zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly, 
2) rysunku studium .Uwarunkowania zagospodarowania paesttzennego Miasta i Gminy Serock" 

w skali 1:10 000 z wyr6inieniem zmian - zatqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly, 
3) rysunku studium "Kierunki zagospodarowania ptzesttzennego Miasta i Gminy Serock" 

w skali 1:10 000 z wyr6tnieniem zmian - zalqcznik nr 3 do niniejszej uchwa+y 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpattzenia uwag wniesionych do projektu studium wylotonego do 
publicznego wglqdu, stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszej uchwaly. 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmisttzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia. 
§ 4 



UZASADNlENlE 
do Uchwaty Nr 467/XL111/2018 Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

Niniejsza zmiana studium uwarunkowah i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Serock dotyczy dziatki nr 11 1/12 w obrebie Jadwisin i stanowi zmiang studium uchwalonego 
Uchwatq Nr 392/XLV1/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. oraz Uchwab nr 
181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 r. zmienionego Uchwalq nr 
276/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r., a t a k e  zarzqdzeniem 
zastepczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.09.2015 r. 

Do a iany  studium plzystqpiono na podstawie uchwaly Nr 329/XXX1/2017 Rady Miejskiej 
w Sermku z dnia 27 marca 201 7 r. 

Zmiana studium nieznacznie koryguje ustalonq strukture funkcjonalno-przestrzennq gminy 
oraz definiuje nowe wskafniki zagospodarowania dla wskazanego obszaru w obrebie Jadwisin, 
w granicach dzialki o numerze ewidencyjnym 111112 w obrebie Jadwisin, gm. Serock. Sporzqdzenie 
zmiany studium dla ww. obszaru jest wskazane ze wzgl@u na dostosowanie jego ustaleh do 
zamierzen inwestora majqcych na celu realizacje zespoiu zabudowy wielorodzinnej. W 
obowiqzujqcym studium naletalo wprowadzit nowq strefe funkcjonalno-przestrzennq dla 
wskazanego obszaru, Mbry dotychczas wskazany by1 pod lokalizacje obiekt6w o charakterze 
hotelowym i rekreacyjnym. 

Przeprowadzona analiza stopnia zgodnoSci z ustaleniami planowanego zagospodarowania 
obowiqzujqcego Studium Uwarunkowah i Kierunkbw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Serock wykazata, i2 zasadnym i koniecznym jest zmiana tego dokumentu w powytszym 
zakresie. Ustalenia studium sq wiqzqce dla organow gminy przy sporzqdzaniu planbw miejscowych. 

Wprowadzona strefa funkcjonalna umotliwi powstanie w przysztoSci na terenie objetym 
zmianq zabudowy wielorodzinnej. Tak okreSlony kierunek zagospodarowania jest zgodny 
z obserwowanymi trendami na lokalnym rynku nieruchomoSci, gdzie tereny przeznaczone pod 
obiekty turystyczne ze wzgledu na dutq liczbg takich obiekt6w cieszq s i ~  niskim zainteresowaniem 
wSr6d inwestorow. Obserwuje sie natomiast rosnqce zainteresowanie zarbwno inwestor6w, jak 
i wSrbd osob indywidualnych zabudowq wielorodzinnq. W kontekscie tej okolicznosci niska podai 
gruntow przeznaczonych na ten cel na terenie gminy, mo2e by6 postrzegana jako bariera 
rozwojowa. Kontrolowany rombj zabudowy wielorodzinnej mote przynieSC pozytywne efekty dla 
rozwoju gminy w postaci wzrostu liczby mieszkahcbw przy znaanie niiszych kosztach uzbrojenia 
nieruchomoSci wzgledem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Do wytotonego do publicznego wglqdu projektu studium wptynqly uwagi, dotyczqce 
zmniejszenia liczby kondygnacji, powierzchni biologicznie czynnej i intensywnoSci zabudowy, Mbre 
nie zostaty uwzglednione. 

Procedura sporzqdzenia zmiany studium zostala przeprowadzona zgodnie z ustawq z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 
oSrodowisku i jego ochronie, udziale spdeczehstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na Srodowisko, przy sporzqdzaniu zmiany studium zapewniono motliwoS6 udzialu 
spdeczehstwa w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko 
realizacji zmiany studium. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy podano do publicznej wiadomoSci 
informacje o przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany studium, o motliwoSci skladania wniosk6w 
i uwag do ww. dokumentu, a t a k e  o motliwoSci zapoznania sie z niezbdnq dokumentacjq. 

Po podaniu powyiszej informacji nie wptynqt taden wniosek dotyczqcy problematyki 
Srodowiskowej. 

ProjeM zmiany studium byt zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Warszawie i Pahstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Legionowie. 
Stopien szczeg6lowoSci i zakres informacji zawartych w prognozie oddzialywania na Srodowisko 
zostal uzgodniony przez te organy. 

A 
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Za$cznik nr 4 do uchwaly Rady Miajskiej w S e d u  Nr 467/XL11112Of8 
z dnia 23 kwiefnia 2018 r. 

ROZPATRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO WYLO~ONEGO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWAKLINKOWA~~ I KIERUNK6WZAGOSPODAROWANlA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMlNY SEROCK, (dotyczqcej dzialki nr 11 1/12 obqb Jadwisin). 

Dala wplywu uwagi TreSC uwagi Uwagi 

Oznacrenie 
nieruchomoSci, 
ktbrej dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu studium. 
kt6rej dotyczy uwaga 

2 

I =LUU'U"' 1 ~ysok&zabudok16m 1 25% I &bmdzinnej w q one &mcyzowane w m.p.z.p 1 - 
Dokonae zmiany we wskatnikach 
nowogcoiektowanei zabudowy: 

. . . . 
I  in. Pow. Wiie czynna 30% I I IntensywnoSC zabudowy 0,2-3,O 1 I 

3 

Uakb~alniC wszyslkie dane 
stalydyune 

obktymianq C* Obsrar 
-,..A:..... 

nowoproiektowanei zabudowy: 

4 

19.02.2018 r. 

 sokc kc& zabwI0.v 16 m 
Min. Pow. bidogimie czynna 30% 
in tens^ zabudowy 1.0 

I 

Uaklualnik wszystkie dane 
s w m  

5 

Wys&oSC zabudowy 18 m 
Min. Pow. bologimie czynna 

htensw& zabudowy I ,O 
Uaklualn% wszystlde dane 
stab- 

Dokonat zmhy we wskatnikach 
-ei-w 
wysakoSCzsbudwry16m 
Min. Pow. bidogmie czynna 30% 
Intensywno6C zabudowy 1,O 

6 
Uwaaa nieuwzqledniona - zakms uniany sfudium okreslony uchwalg infencyjnq 
obejrnuje jego usfalenia dofyczqcw dziatkinr ewid. 111/12 obr. Jadwisin 

W a  nie~lwz~bdnkma - m e  w studiurnparemelry stanowiq kontynuacjq 
m w  dokumenlbw pianwmych dla leren6w zabudowy rnieszkaniowj 

CdydJ=f 
objety zmianq 
studium 

uwecla nieuwzobdniona - zakres m'any sfudium okreslony uchwdq intencwq 
obejmujejego uslelenia dofyczqce dzialki nr ewid 111/f2 obr. Jadwisin 

Wys&&z&udowy18m 
Mim. Pow. bidogmie czynna 

w- 
*ty zmianq I 

Uwaaa nieuwmledniona - p m t e  w studium parametry sfanow kontynuacjp 
zepisbw dok~mentbwpianistycznych dia teren6w zabudowy mieszkeniowe] 

25% 
IntensywnoSC zabudowy 0,2-3,O 

Uwwa nieuwr~ledniona - zakres uniany sludium okm%ny u h a l q  inlenc)$t( 
obejmuje jego ustalenia dofyczqcw dzia/ki nr W. I 11/12 o h  Jadwisin 

wktorw'zinnej w ~eghu, sq one doPmyzowane w mp.zp 

wk,/omdzinnej w zegh, sc( ine dopmyzowane w m.p.zp 
Intenspino% zabudowy 0,2-3,O I 25X 

I 
WysdtoSC zabudowy 18 m 
Min. Pow. Mologiunie uynna 

U w m  nieuwmkdnbna - pnyjele w studiwn pamnslfy s f a m 4  k d y n w  
zapis6wddCumenlbwpien~m~ dle fmnbwzebudwmie-szkanW 




