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Cel spotkania 
 podsumowanie dotychczasowych działań;  

 omówienie stwierdzonych problemów i barier; 

 wypracowanie nowej formuły działań w celu 
uruchomienia strefy aktywności gospodarczej; 

 



Plan spotkania 
 Przykład dobrze funkcjonującej strefy aktywności 

gospodarczej; 

 charakterystyka terenów w serockiej strefie aktywności 
gospodarczej; 

 potencjalne kierunki rozwoju strefy; 

 przedstawienie przykładowych ofert terenów 
inwestycyjnych; 

 przedstawienie dotychczasowych działań w zakresie 
promocji strefy oraz przykładowych działań innych gmin; 

 przedstawienie planowanych działań gminy w kierunku 
rozwoju strefy gospodarczej w Serocku. 

 

 

 

 

 



     
 To nie tylko nowoczesna infrastruktura i tereny  

o wysokiej atrakcyjności turystycznej,  

które czynią naszą gminę ciekawym miejscem 

do życia i wypoczynku. To przede wszystkim doskonała 
lokalizacja dla rozwoju współczesnego biznesu. 

Lokalna społeczność o dużym potencjale zapewnia 
konkurencyjne warunki rynkowe, a otwarta polityka 

władz samorządowych zapewnia wsparcie na każdym 
etapie inwestycji.  



Przykład zainwestowania terenów w Dębem 

 

 

 

 

 

 

Funkcja U/P 1,2,3 – tereny zabudowy usługowej składów i 
magazynów. Dodatkowo na terenach U/P 1,2 jako 

przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna 
gospodarowania odpadami (40% powierzchni działki 
budowlanej bądź powierzchni użytkowej, budynków 

zlokalizowanych na działce budowlanej). 



Przykład zainwestowania terenów w Dębem 

Tereny U/P 1,2,3 w 
miejscowości Dębe zajmują 
łącznie około 31 ha. Aktualnie 
na tym terenie działa 9 
inwestorów, którzy 
rozpoczęli nowe lub przenieśli 
istniejące firmy z uwagi na 
dobrą lokalizację. 

 

 

fot. archiwum własne  



PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

 By wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych 
inwestorów zostały przygotowane i uchwalone 

miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów w bezpośrednim 

sąsiedztwie dróg krajowych z przeznaczeniem na 
obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz 

zabudowę usługową. 



Funkcja w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Serock  

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego na terenach P/U 
można lokalizować: 

– obiekty produkcyjne, składy i magazyny i/lub 
zabudowę usługową, 

– lokale mieszkalne wbudowane w budynki 
produkcyjne, magazynowe bądź usługowe. 

 



Tereny P/U i KS/U w mieście Serock zajmują łącznie około 
70 ha. 

 

Teren jest obecnie użytkowany 
rolniczo i jest własnością 35 osób. 



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock 
obszar A symbol P/U 1,2 –tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów lub zabudowy usługowej  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teren P/U1 to obszar prawie 

8,87 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teren P/U2 zajmuje powierzchnię 

3,5 ha. 



Miasto Serock obszar C  
KS/U1 - tereny obiektów obsługi samochodów i zabudowy usługowej o pow. 3,41 ha  

P/U1,2 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieco ponad 8 ha zajmuje teren 

P/U1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Teren P/U2 to obszar 

13,84 ha. 



Miasto Serock obszar C  
P/U 3,4,5 - tereny obiektów produkcyjnych, składów        

i magazynów lub zabudowy usługowej  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teren P/U4 to powierzchnia 
prawie 7,53 ha. 

Obszar prawie 24 ha zajmuje teren 
P/U3. 



MOCNE STRONY 
 bliskość ośrodka metropolitalnego; 

 dobra dostępność komunikacyjna;  

 dobrze wykształceni pracownicy oraz konkurencyjne 
koszty pracy; 

 bliskość akademickich ośrodków naukowych i badawczych 
wpływająca na wykwalifikowanie kadry i wzrost 
innowacyjności; 

 rozwinięta baza hotelowo-konferencyjna; 

 przyjazne warunki inwestowania dzięki możliwości 
korzystania z systemu wsparcia funduszy europejskich.  



SŁABE STRONY 
 duże rozparcelowanie terenów;  

 nieuzbrojone tereny; 

 brak urządzonych dróg dojazdowych; 

 brak połączenia kolejowego;  

 przebudowywany korytarz drogowy DK61 i DK62        
o ograniczonej przepustowości; 

 niekorzystne warunki gruntowe części nieruchomości; 

 wysokie ceny gruntów. 



SZANSE 
 zainteresowanie inwestorów zagranicznych Polską; 

 położenie na szlaku komunikacyjnym prowadzącym 
do krajów bałtyckich, w ciągu obwodnicy tranzytowej 
Warszawy; 

 budowa szybkiego połączenia drogowego z Warszawą, 
w ciągu DK 61. 

 

 

 



ZAGROŻENIA 
 duża konkurencja terenów inwestycyjnych w 

sąsiedztwie Warszawy; 

 wydłużający się proces modernizacyjny DK 61 i DK62; 

 słabnąca koniunktura inwestycyjna; 

 brak skoordynowanych działań promocyjnych. 

 

 

 



Potencjalne kierunki rozwoju 
 transport i logistyka oraz ich obsługa; 

 działalność wytwórcza, np. w zakresie budownictwa; 

 przetwórstwo spożywcze, innowacyjne rolnictwo; 

 handel; 

 energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii; 

 i inne. 

 



Tereny inwestycyjne w innych gminach 
Nieruchomość 

gruntowa zlokalizowana 
w Rawie Mazowieckiej 

Cena: 120 zł/m2 

źródło: www.dom.gratka.pl 



Tereny inwestycyjne w innych gminach 

Działka przemysłowa  
w Brwinowie w sąsiedztwie 

autostrady A2. Cena: 129 
zł/m² 

58 200 m² 

źródło: www.dom.gratka.pl 



Tereny inwestycyjne w innych gminach 

19 700 m² 

Działka przemysłowa przy trasie 
S8 w Głuchach. Cena: 69,04 zł/m² 

Odległość od Warszawy – ok 27 
km 

źródło: www.dom.gratka.pl 



Tereny inwestycyjne w innych gminach 
Warszawa - Olszynka Grochowska 

Działka przemysłowa położona przy 
torach kolejowych, cena: 200 zł/m². 

20 500 m² 

źródło: www.warszawa.nieruchomosci-online.pl 



Działania dotychczasowe 
 Gromadzenie i udostępnianie potencjalnym 

inwestorom danych osobowych właścicieli gruntów 
położonych w strefie (w zakresie uzyskanej zgody); 

 Promocja gruntu za pośrednictwem platformy 
internetowej dedykowanej inwestorom zagranicznym; 

 Przedstawianie strefy na stronie internetowej gminy 
Serock. 

 

 



Grunt na medal – jako działanie 
dotychczasowe 

Gmina Miasto i Gmina Serock uczestniczyła    
w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt 

na Medal”. Jest to konkurs organizowany od 
2005 roku przez Polską Agencję Informacji       
i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy 

z Marszałkami Województw oraz 
Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora 

promujący tereny kompleksowo przygotowane 
pod inwestycje produkcyjne. Nasze grunty 
znalazły się wśród pięciu najlepszych ofert 

województwa mazowieckiego. Oferta została 
zamieszczona w bazie gruntów inwestycyjnych 

prowadzonej przez PAIiIZ i będzie aktywnie 
promowana wśród inwestorów zagranicznych 

zainteresowanych rozwojem projektów 
inwestycyjnych w Polsce.  

źródło: www.coi.wzp.pl 



Przykładowe działania promocyjne 

Dedykowane portale 
informacji przestrzennej 

źródło: www. ilowa.eu 



Promocja w czasopismach branżowych 

Przykładowe działania promocyjne 

źródło:  www. terenyinwestycyjne.info 



Przedstawienie oferty 
inwestycyjnej podczas 

wydarzeń 
wystawienniczych 

Przykładowe działania promocyjne 

źródło: www. tujastrzebie.pl 



Współpraca władz samorządowych z właścicielami 
gruntów inwestycyjnych. 

Przykładowe działania promocyjne 

źródło: www. pluznica.pl 



Spójne i intensywne 
działania promocyjne 

Przykładowe działania promocyjne 

źródło: www. magazyny.pl 

źródło: www. przygodzice.pl 

źródło: www. przygodzice.pl 



Planowane działania gminy 
 

 Uzyskanie Państwa deklaracji o chęci sprzedaży 
gruntów położonych w strefie wraz z określeniem 
zakresu współpracy. 

 Aktywna promocja terenów inwestycyjnych. 

 Prowadzenie rozmów z osobami zainteresowanymi 
zainwestowaniem w strefie. 

 Pozyskanie partnerów zewnętrznych wspierających 
promocję strefy. 

 

 

 



Czego potrzebujemy? 
Do stworzenia materiałów promujących strefę niezbędne jest uzyskanie 
Państwa zgody w zakresie: 
 promowania nieruchomości we wszelkich dostępnych formach              

i materiałach promocyjnych opracowywanych i wdrażanych przez 
Urząd Miasta i Gminy w Serocku na potrzeby realizacji założonego 
celu; 

 wykonywania i wykorzystywania na potrzeby opracowywanych 
materiałów promocyjnych zdjęć i materiałów filmowych 
przedstawiających Państwa nieruchomości; 

 przedstawiania oferty sprzedaży ww. nieruchomości zainteresowanym 
podmiotom; 

 wstępu na teren ww. nieruchomości przez pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku wraz z osobami zainteresowanymi ich zakupem; 

 przekazanie Państwa danych osobowych podmiotom zainteresowanym 
zakupem ww. nieruchomości. 

 



Czego oczekujemy? 
 

 współpracy z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy   
w Serocku w procesie realizacji założonego celu; 

 poinformowania Urzędu Miasta i Gminy w Serocku     
o zbyciu przedmiotowej nieruchomości poza formułą 
realizowaną przez Urząd. 

 



Dziękujemy za uwagę! 
 


