
Tereny inwestycyjne
w Serocku

Jachranka, dnia 11.04.2019 r.



Warszawa - 38 km

Augustów
Pułtusk

Nowy Dwór 
Mazowiecki Serock

Lokalizacja

P/U1

P/U2 P/U3

P/U4

74,5 ha terenów do zainwestowania 



Przeznaczenie w MPZP
przeznaczenie terenów:  

• P/U tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów

• KS/U tereny obiektów obsługi 
samochodów i zabudowy usługowej

Uchwała Nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2013r.

wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji 
nadziemnych,  do 16 m (do 12 m – KS/U) 
minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 0,2
maksymalna powierzchnia zabudowy –
0,6



Teren P/U4 

 Powierzchnia – 6,9969 ha
 Aktualny plan zagospodarowania – TAK, funkcje przemysłowo-usługowe 
 Infrastruktura na terenie – wodociąg,  elektryczność, projektowana 

kanalizacja



Teren P/U3

 Powierzchnia – 19,27 ha
 Aktualny plan zagospodarowania – TAK, funkcje przemysłowo-usługowe 
 Infrastruktura na terenie – wodociąg,  elektryczność



Teren P/U2

 Powierzchnia – 12,2 ha
 Aktualny plan zagospodarowania – TAK, funkcje przemysłowo-usługowe 
 Infrastruktura na terenie – elektryczność



Teren P/U1 i KS/U1

 Powierzchnia – 11,06 ha
 Aktualny plan zagospodarowania – TAK, funkcje przemysłowo-usługowe, 

obsługi samochodów 
 Infrastruktura na terenie – elektryczność

KS/U1



Porozumienia z właścicielami

17 porozumień zawartych z właścicielami 
terenów inwestycyjnych

Porozumienia zawarte w zakresie:
 Promowania nieruchomości
 Przedstawiania ofert sprzedaży 

zainteresowanym podmiotom
 Przekazywania danych kontaktowych 

zainteresowanym inwestorom

Współpraca w zakresie wspólnego 
promowania terenów 



Promocja strefy
Invest in Serock

Zakładka na stronie internetowej
poświęcona terenom inwestycyjnym
na podstawie wytycznych PAIH



Finaliści dwóch ostatnich edycji konkursu

Promocja strefy
Grunt na medal 2016 i 2018

Teren P/U 4



Promocja strefy
Współpraca z PAIH, ARM S.A.

Tereny inwestycyjne w ogólnopolskich bazach 
terenów inwestycyjnych



Obszar zarządzany przez
Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną

Źródło: http://sse.lodz.pl

Źródło: http://www.paih.gov.pl



Atuty lokalizacji
Baza hotelowo-konferencyjna

• Rozbudowana baza 
hotelowo-konferencyjna 

• 2 778 miejsc noclegowych 
całorocznych

• 5 hoteli o kategorii *** i 
wyżej

• Dobrze wyposażone 
hotele (boiska, korty 
tenisowe, baseny, sauny)

• 120 sal konferencyjnych

Źródło: www.booking.com



• Plaża i kąpielisko wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

• Szlaki rowerowe: serocki żółty (35,5 km), pułtuski 
czarny (18,5 km), narwiańsko-ostrołęcki czerwony 
(17,5 km), wschodni niebieski (17,1 km)

• Rejsy turystyczne po Jeziorze Zegrzyńskim
• Porty jachtowe

Atuty lokalizacji
Zaplecze turystyczne



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy

Serock gminą racjonalnie wykorzystującą walory 
rekreacyjne, atrakcyjne miejsce do zamieszkania i 
wypoczynku, inkubator nowych idei i rozwiązań

WIZJA

Wspieranie przedsiębiorców oraz popularyzacja 
samozatrudnienia

Cel operacyjny 1.1

Cel operacyjny 1.2
Tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów oraz 

promocja potencjału inwestycyjnego gminy



Dzieje się
zainwestowane sąsiednie tereny:

P/U4

obiekty magazynowe w budowie działalność logistyczno-transportowa

P/U4

przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe w zakresie produkcji betonu



Dziękujemy za uwagę
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