
Protok61 n r  412018 
ze wsp6lnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Serocku 

w dniu 9 kwietnia 2018r. 

Posiedzenie wspdlne komisji odbylo sif w Vrzfdzie Miasra i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.00. 

Posiedzenie wsp6lne Komisji otwonyt Przewodnicqcy Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski 
i poinformowat, te w posiedzeniu wsp6lnym Komisji bierze udzial 12 radnych (nieobecni radni: 
Krzysaof Bonkowski, Botena Kalinowska, Stanislaw Krzyczkowski; lista obwnohci- zalqcznik 
n r  I) ,  co stanowi quorum, p n y  kt61ym wsp6lne posiedzenie Komisji mote obradowaC. W posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli r6wniet: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastqpca Burmistrza J6zef Zajgc, 
Sekretarz Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego i Obsbgi Rady 
Miejskiej ( W P )  Rafal Karpihski, Kierownik Referatu Gospodarki Gmntami, Planowania 
Przestrzennego i Ronvoju (GP) Jakub Szymanski oraz zaproszeni goScie (lista obecno6ci- zalgcznik 
nr  2). 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Artur Borkowski 
Przedstawit nastqpujgcy porqdek posiedzenia wsp6lnego Komisji: 

I. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowah i kierunk6w 
zagospodarowania przesmnnego Miasta i Gminy Serock. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock - sekcja F2, obejmujgcego dzialkq 1 11/12 w obrqbie Jadwisin, gmina Serock. 

3. Dyskusja dotycqca zamiaru budowy zaktadu gospodarowania odpadami w miejscowoici 
Jask64owo grnina Nasielsk. 

4. Sprawy r6tne. 

Do przedstawionego p o q d k u  posiedzenia wsp6lnego Komisji nie zgtoszono tadnych uwag. 
Porqdek zostal przyjqty. 

1. 
Rozpatmnie projektu uchwaly w sprawie zmiany studium uwarunkowali i kierunk6w 
zagospodarowania prz~stnennego Miasta i Gminy Serock. 

Kierownik Referalu GP Jakub Sz,vmahki 
,,0m6wiq tqcmie dwa projekty uchwat, dotycq one tego samego terenu. Teren pdotony jest 
w Zegrzu, o powierzchni ponad 2 ha. Dzisiaj na tym terenie sg miny dawnego oirodka 
wypoczynkowego Akademii Obrony Narodowej. Na terenie znajdujg siq zaniedbane zbiorowiska 
roilinne pochodzenia antropogenicznego. Pokrywa gleby jest silnie zadamiona. JeSli chodzi 
o roSlinnoiC sg tam kywotniki, jalowce, pormcony sad, oraz w dutej iloSci sumak octowiec. Na 
terenie znajdujg siq pojedyncze drzewa w wieku ok. 30 - 50 lat z gatunk6w krajowych. Szczeg6lny 
jest teren poludniowy tego obszaw, wystqpuje tam skarpa, kt6rej wysokoSC dochodzi do 10 metr6w. 
Rejon skarpy poroiniqty jest zwartq roSlinnoScig drzewiastg o cechach zblitonych do naturalnych. 
Dominujq gatunki rodzime. Drzewa o wysokoici dochodqcej do 20 - 25 m. Znajdujq siq tam takte 
schody skarpowe w zlym stanie technicznym oraz miny pojedynczych budynk6w. JeSli chodz~ 
o uwarunkowania infrasbukturalne teren jest w zasiqgu wszystkich medi6w, wybudowana niedawno 
kanalizacja sanitama, jest projektowany wodocigg, wystqpuje gazociqg, energia elektryczna, sieC 
teletechnicma. Infrastmktura spoleczna: w Zegrzu jest szkda podstawowa, o w  przedszkole. 
Posiadana infrastruktura szkolna i przedszkolna w caloici zaspokaja pobzeby spolecmobi lokalnej 
i posiada rezerwq do przyjvia wiqkszej iloki dzieci. JeSli chodzi o obecne przeznaczenie terenu, plan 
~niejscowy uchwalony uchwatg nr 342/XXXV11/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. wprowadzil 
przeznaczenie tego terenu na ustugi turystyki, zdrowia, rekreacji i gastronomii, plan wprowadzil 



rowniez pmznaczenie uzupehiajqce: zabudowq mieszkaniowq. Aby w pehi  nozumiei te zapisy 
planu m u s q  siq odwdaC do szczeg6low uchwaly. Przeznaczenie podstawowe to stanowiqce 
co najmniej 60% powierzchni utytkowej obiekt6w wybudowanych na dzialce budowlanej. 
Przeznaczenie uzupelniajqce wzbogaca przeznaczenie podstawowe. Wmnek  szczeg6lny na terenie 
UT9 dopuszczono realizacjq zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ale w formie lokali 
mieszkalnych wbudowanych w budynki ustugowe, bqdi w formie budynk6w wolnostojqcych, 
towarzysqcych zabudowie uslugowej. Na tym terenie nie m o b a  realizowab samodzielnej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla teren6w ustug turystyki plan wprowadzil zakaz realizacji 
kondygnacji podziemnych. 
Hamonogram plac nad planem. 27.03.201 7 r. przystqpiliimy do sporqdzania planu, termin skladania 
uwag do wylotonego projektu planu uplywal 19.02.2018r. 12.03.2018 r. - Zarqdzenie Nr 30/B/2018 
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych do wylotonego 
projektu planu. 19.03.2018 r. projektu planu zostal przekazany do Rady Miejskiej w Serocku. 
Podobnie bylo z pracami nad studium. Plan byl uzgadniany przez I I jednostek i opin~owany p m z  
4 dodatkowe jednostki. Szczeg6lnq uwage strony spdecznej zwrkila uwage opinia geologa 
powiatowego, kt6ry zwr6cil uwagq, t e  niekt6re tereny gminy Serock w rejonie skarpy Jeziora 
Zegrzyhskiego mogq zostaC zaliczone do teren6w predysponowanych do wystqpowania mch6w 
masowych i ie w przypadku potwierdzenia motliwoSci wystqpienia mch6w masowych nalety 
uwzglqdniC takie zagrotenia przy lokalizacji obiekt6w budowlanych i towarzysqcej infrastruktury 
W prawie budowlanym jest to uregulowane w ten spos6b, t e  projekt budowlany, w zaletnoSci od 
potneb, powinien zawieraC wyniki badah geologiczno-intynierskich oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiekt6w budowlanych. Studium r6wniet bylo przedmiotem uzgodnien i opinii. 
Wynikiem przeprowadzonego procesu planistycznego jest projekt planu wprowadza zabudowq 
mieszkaniowq wielorodzinna wprowadza r6wniet przeznaczenie uzupdniajqce uslugi nieucieliwe, 
kt6re bedq mogly stanowiC nie wiecej nit 30% powierzchni u2ytkowej budynku. Wprowadzamy 
Zakaz budowy wolnostojqcych budynk6w ustugowych, nakaz jednoczesnej realizacji miejsc rekreacji 
czynnej (placitw zabaw), o minimalnej powierzchni wynosqcej 5% powierzchni dzialki budowlanej. 
Plan wylqcza z zabudowy obszar skarpy i terenu przyleglego wynosqcego od I0 do 20 m od krawedzi 
skarpy. Plan wprowadza tet obowiwk ochrony zadrzewien w rejonie skarpy. 
W projekcie planu proponujemy: wysokoSC zabudowy 18 metr6w, wskainik intensywnoSci zabudowy 
3,0, dopuszczona iloSC kondygnacji: nadziemnych 5, podziemnych 2, Minimalna iloic miejsc 
postojowych: l,2 msc/lokal mieszkalny t 1 miejsce postojowe na k d e  rozpocqte 30 m2 
powierzchni ustugowej (handel) lub 60 m2 (pozostate rodzaje uslug). Realizacja miejsc postojowych 
na powierzchni terenu lub w garatach podziemnych, maksymalna powierzchnia sprzedaty w I lokalu: 
4001112, geometria dachu: plaskie (I - 5 stopni) lub spadziste (25-45 stopni), minimalny udzial 
powierzchni biologicznie c z y ~ e j  okre4lony w uchwale to 30%, minimalny udzial miejsc rekreacji 
czynnej: 5% powiemhni dzialki budowlanej (30% powierzchni w ramach wyznaczonej powierzchni 
biologicznie czynnej). Uchwala z 2013 roku wprowadzala wskahik intensywnoici zabudowy, z tym, 
ze inaczej go definiowala nit  ta z 2018 roku. Dla przyktadu: dzialke o powierzchni 2500 tys. m2 
planujemy zabudowaC budynkiem o powierzchni 1000 m2. Wedlug sposobu obliczenia intensywnoici 
zabudowy w 2013 roku bylo to powierzchnia zabudowy budynku do powierzchni dzialki 
1000m2/2SOOm2= 0,4. Wedlug 2018 roku jest to powierzchnia zabudowy wszystkich kondygnacji, 

jeSli jest 5 kondygnacji to powierzchnie dziatki mnotymy razy 5 i dzielimy na powierzchnie dzialki 
1000m2xS/2500m2 = 2. Wskahik zabudowy obejmuje wszystkie zabudowania r6wniet balkony, 
tarasy wysuniqte poza obrys budynku. 
OdnoSnie uwag, kt6re zostaly zgloszone do projektu planu, chcialbym odnieSC siq do nich odnieSC: 
TreSC postulatu: Prognoza oddziatywania na Srodowisko nie poddaje analizie problemu zlej jakoici 
powietrza w kontekScie intensywnej zabudowy. Uwaga nieuwzglqdniona. Projekt planu nakazuje 
stosowanie w instalacjach grzewczych budynk6w stosowanie urqdzen wykorzystujqcych paliwa 
niskoemisyjne. Paliwa najgorszej jakoSci zostaly wyeliminowane ze stosowania na obszarze 
wojew6dzhva mazowieckiego uchwalq Sejmiku WojewMzhva Mazowieckiego, tzw, uchwalq 
antysmogowq. 
TreSC postulatu: Prognom oddzialywania na Srodowisko nie poddaje analizie wp4ywu ustaleh planu 
na ponadregionalne ko~ytarze ekologiczne oraz zielone pierkienie miejskich obszar6w 
funkcjonalnych. Uwaga nieuwzglqdniona. Projekt planu dotyczy rejonu zurbanizowanego co najmniej 
od okresu powstania fortyfikacji w Zegrm. Korytarze ekologiczne powiqzuje siq ze szlakami 
migracyjnymi zwierqt. Teren Zegrza, w zwiqzku z jego silnym przeksztalceniem przez czlowieka nie 
jest obszarem atrakcyjnym dla migracji zwierqt. 
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