
Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Serock – sekcja F1  

wyłożenie do publicznego wglądu 

Dyskusja publiczna 

Serock, 22.10.2019 r. 



Plan spotkania 

• Powitanie 

• Prezentacja wprowadzająca i przybliżająca 
projekt planu 

• Dyskusja o przyjętych rozwiązaniach  

• Podsumowanie 
 

Ze spotkania jest sporządzany protokół. 



Obszar objęty 
planem 

DK 62 

DW 632 



Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego 

Uchwała nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013 roku 



Nowy projekt MPZP 



     Jakie zmiany wprowadza projekt planu? 
Usunięcie definicji intensywności zabudowy 

• W projekcie zmiany planu usunięto definicję 
intensywności zabudowy, w celu 
uwzględnienia złożonego w dniu 10 maja 
2018 roku, do Rady Miejskiej w Serocku 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
poprzez usunięcie z treści uchwały Rady Nr 
342/XXXVII/2013, z dnia 3 czerwca 2013 roku 
definicji pojęcia „intensywności zabudowy”, 
którą przedmiotowa uchwała zawiera w §5 
pkt 7. 

• Po wyeliminowaniu z uchwały definicji pojęcia 
intensywności zabudowy, organy stosujące 
przepisy miejscowego planu będą odnosiły 
zawarte w tym zakresie wskaźniki, do sposobu 
jego rozumienia określonego przez przepisy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (art. 15 ust. 2 pkt 6).  



Korekta wartości wskaźników intensywności 
zabudowy 

• Odmienny sposób liczenia intensywności 
zabudowy względem obowiązującej uchwały 
wymusił zmiany w ich określeniu dla 
poszczególnych terenów funkcjonalnych . 

• Projekt planu wprowadza nowe wskaźniki dla 
każdego terenu funkcjonalnego. 

Różnica w liczeniu wskaźnika intensywności zabudowy – 
obowiązujący plan a projekt planu 



Rozszerzenie granic terenu USO1 i korekta linii zabudowy na 
terenie UO1 

• Rozszerzenie granic terenu USO1 wynika z zamiaru 
rozbudowy bazy sportowej w sąsiedztwie szkoły 

podstawowej w Jadwisinie. 
• Korekta linii zabudowy na terenie UO1 ma na celu 

zwiększenie możliwości inwestycyjnych działki nr 
76/7. 

• Korekta linii zabudowy na terenie UO1 ma na celu 
zwiększenie możliwości inwestycyjnych działki nr 

76/7. 



Likwidacja terenu KDW16 

• Usunięcie terenu KDW16 oraz połączenie 
terenów oznaczonych symbolami MNU20 i 
MNU21 w jeden terenu funkcjonalny 
(MNU20). 

• Przyjęta w obowiązującym planie droga 
wewnętrzna (KDW16) zaprojektowana 
została po terenie dziewięciu 
nieruchomości prywatnych i jej realizacja 
nie jest możliwa bez przychylności 
wszystkich właścicieli gruntów położonych 
w jej śladzie (realizacja drogi wewnętrznej 
nie stanowi realizacji celu publicznego).  



Nowy teren funkcjonalny UMN5 

• Wprowadzenie terenu funkcjonalnego UMN5 –teren zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.  

• Respektując cenne przyrodniczo sąsiedztwo, wprowadzono na rysunku 
planu nieprzekraczalne linie zabudowy, które ograniczają jej rozwój 
wyłącznie do terenów u podnóża skarpy, stanowiących niewielką część 
nieruchomości.  

Obowiązujący mpzp Projekt mpzp 



Nowy teren funkcjonalny USO2  

• Wprowadzenie na działce nr 111/252 terenu funkcjonalnego USO2 – tereny zabudowy 
usług sportu i rekreacji z przeznaczeniem uzupełniającym: usługi oświaty, usługi 
nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, administracji, zdrowia, obiekty 
infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę 

• W przypadku działki nr ew. 111/258 postulowano, o zmianę jej przeznaczenia w 
miejscowym planie, na cele zabezpieczające przyszłe potrzeby lokalnej społeczności w 
zakresie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i oświatowej. 

Obowiązujący mpzp Projekt mpzp 



Wprowadzenie zabytku 
archeologicznego AZP-52/66-115 

Wprowadzono objęty ochroną konserwatorską 
zabytek archeologiczny nr AZP-52/66-115 
(dawne cmentarzysko) na terenie działki nr 
111/42 obr. Jadwisin – wniosek MWKZ. 

Pokrycia dachowe na terenach UT 

• Rozszerzenie dopuszczalnych przez plan 
rodzajów pokryć dachowych. 

• Wniosek o dokonanie korekty zapisów planu 
w tym zakresie złożony został przez 
właściciela zespołu pałacowo parkowego w 
Zegrzu, w związku z otrzymanymi przez niego 
zaleceniami konserwatorskimi, dla 
planowanych na tym terenie zamierzeń 
inwestycyjnych.  



Minimalne szerokości jezdni 

• Zmiana ustalonego w MPZP parametru dróg publicznych - 
minimalnych szerokości jezdni. 

• Przyjęte w obowiązującym planie minimalne szerokości 
jezdni, powodują trudności w trakcie projektowania i 
budowy dróg publicznych – ograniczone możliwości 
terenowe funkcjonujących pasów drogowych. 



Dalsze kroki 

• Wyłożenie do publicznego wglądu: 

do 30.10.2019 r. 

• Termin na składanie uwag: 

do 14.11.2019 r. 

• Rozpatrzenie uwag: 

- Przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock:  

do 05.12.2019 r. 

- Przez Radę Miejską w Serocku (dot. uwag negatywnie rozpatrzonych przez 
Burmistrza): 

przed uchwaleniem miejscowego planu 

 



 

Dziękujemy za uwagę 

 
 

 

Kontakt: 

planowanie@serock.pl 

(22) 782 88 26 

(22) 782 88 27 

 

mailto:planowanie@serock.pl

