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UCHWAŁA Nr 604/LXV/10 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części Sekcji F - Obręb Jadwisin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w wykonaniu 
uchwały nr 498/LVIII/06 Rady Miejskiej w Seroc-
ku z dnia 22 września 2006r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie, 
uchwala sić, co nastćpuje:  

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 

Zakres i zasady obowiązywania planu 

§ 1. Stwierdza sić zgodność niniejszego pla-
nu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Serock” uchwalonego uchwałą nr 
392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  
31 sierpnia 2009r. 

§ 2. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czćści sekcji F obrćb 
Jadwisin zwany dalej planem obejmujący ob-
szar złoşony z trzech odrćbnych terenów okre-
ślonych na rysunku planu: 

1) Arkusz A 

a) teren I o powierzchni około 3,6ha, 

b) teren II o powierzchni około 35ha, 

2) Arkusz B 

a) teren III o powierzchni około 140,8ha. 

§ 3.1. Granica planu określona została na ry-
sunku planu. 

2. Wskazuje sić tereny zamknićte w rozumie-
niu przepisów odrćbnych, które wyłącza sić z 
obszaru opracowania planu. Zasady zagospoda-
rowania na tych terenach określają przepisy 
odrćbne dotyczące terenów zamknićtych. 

3. Rysunek planu w skali 1: 1000 stanowi za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej inte-
gralną czćścią. 

4. Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały i jest jej integralną czćścią. 

5. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i jest jej in-
tegralną czćścią. 

6. Ustalenia planu obowiązują na obszarze 
wyznaczonym granicą planu. 

§ 4.1. W planie określa sić: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objćtych planem, 

7) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

9) sposoby i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów, 

10) stawki procentowe, słuşące naliczeniu jed-
norazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanego uchwale-
niem planu, 

11) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie 
w tym, zagroşonych osuwaniem sić mas 
ziemnych, ustalonych na podstawie przepi-
sów odrćbnych. 
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2. Nie określa sić nastćpujących elementów i 
zasad zagospodarowania przestrzennego, po-
niewaş nie dotyczą obszaru planu: 

1) wymagań wynikających z potrzeby kształto-
wania obszarów przestrzeni publicznych o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia po-
trzeb mieszkańców, poprawy jakości ich şycia 
i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznych wskazanych w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrćb-
nych dotyczących terenów górniczych oraz 
naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
poniewaş nie wystćpują w granicach planu, 

3) terenów do obowiązkowego scalania i po-
działu nieruchomości. 

§ 5.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

3) obiekty objćte ochroną w ewidencji wska-
zane do ochrony ustaleniami planu, 

4) budynki wybudowane w latach piććdziesią-
tych wskazane do ochrony ustaleniami pla-
nu, 

5) aleje objćte ochroną, 

6) strefa ochrony konserwatorskiej Umocnie-
nia Duşego Twierdzy Zegrze, 

7) strefa ochrony konserwatorskiej załoşenia 
pałacowo-parkowego w Zegrzu, 

8) strefa ochrony konserwatorskiej załoşenia 
Jadwisin, 

9) granica rezerwatu „Wąwóz Szaniawskie-
go”, 

10) pomniki przyrody ze strefą wpływu, 

11) ciągi zieleni o charakterze izolacyjnym i 
krajobrazowym, 

12) zespoły zieleni i urządzeń rekreacyjnych 
towarzyszących zabudowie, 

13) przebieg ścieşek rowerowych, 

14) strefa bezpieczeństwa strzelnicy, 

15) symbole przeznaczenia terenów funkcjonal-
nych. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są oznaczeniami o charakterze in-
formacyjnym: 

1) wybrane odległości elementów zagospoda-
rowania podane w metrach, 

2) obiekty objćte ochroną wpisane do rejestru 
zabytków, 

3) granica terenów zagroşenia osuwiskowego, 

4) granica strefy ochrony sanitarnej pośredniej 
dla ujćcia wody Wodociągu Północnego 
m.st. Warszawy ze Zbiornika Zegrzyńskiego, 

5) granica strefy konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej. 

3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające 
granice stref i obszarów biegnące na rysunku 
planu wzdłuş linii podziałów geodezyjnych lub 
linii rozgraniczających naleşy traktować jako 
oznaczenia biegnące po tych liniach. 

4. Wymiary pokazane na rysunku planu jako: 
wybrane odległości elementów zagospodaro-
wania podane w metrach, naleşy traktować ob-
ligatoryjnie w przypadku nowych elementów 
zagospodarowania i nowych podziałów geode-
zyjnych, natomiast w przypadku wymiarów od-
noszących sić do istniejącego zagospodarowa-
nia i istniejących podziałów geodezyjnych moş-
na przyjmować odległości wynikające ze szcze-
gółowych pomiarów uzyskanych w terenie. 

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na ry-
sunku planu, poza którą nie wolno wypro-
wadzać płaszczyzny elewacji nowo realizo-
wanych budynków, nieprzekraczalna linia 
zabudowy nie dotyczy przebudowy i nad-
budowy budynków istniejących, poza tą li-
nić mogą wykraczać: balkony, schody ze-
wnćtrzne, gzymsy, daszki nad wejściem pod 
warunkiem, şe łączna ich powierzchnia w 
rzucie nie bćdzie wićksza niş 5m2, 

2) poddaszu uşytkowym – naleşy przez to ro-
zumieć kondygnacjć uşytkową, która wyko-
nana jest w dachu spadowym, 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaşać na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi, 

4) przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia in-
ne niş podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe, 
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5) szkodliwym oddziaływaniu na środowisko – 

naleşy przez to rozumieć wszelkie przekra-
czające normy i wielkości określone przez 
przepisy odrćbne, 

6) terenie – naleşy przez to rozumieć teren 
funkcjonalny, dla którego obowiązują usta-
lenia planu, wyznaczony liniami rozgrani-
czającymi oraz określony symbolem prze-
znaczenia zgodnie z rysunkiem planu, 

7) urządzeniu pomocniczym – naleşy przez to 
rozumieć wyposaşenie techniczne dróg, a 
takşe oznakowanie słuşące organizacji ru-
chu drogowego, ekrany akustyczne, urzą-
dzenia ochrony przeciwpoşarowej i obrony 
cywilnej, urządzenia słuşące informacji o te-
renie oraz lokalizacji ogólnodostćpnych 
aparatów telefonicznych, 

8) usługach – naleşy przez to rozumieć wszel-
kie budynki lub budowle, które w całości 
lub czćści słuşą do prowadzenia odpłatnej 
lub nieodpłatnej działalności mającej na ce-
lu zaspokojenie potrzeb ludności, 

9) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumieć definicjć określoną w 
przepisach odrćbnych jako teren biologicz-
nie czynny, 

10) wskaŝniku powierzchni biologicznie czynnej 
– naleşy przez to rozumieć udział procento-
wy powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku do powierzchni działki budowlanej, 

11) wskaŝniku intensywności zabudowy, w 
skrócie w.i.z. – naleşy przez to rozumieć 
wartość stosunku powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków istniejących i lokali-
zowanych na danej działce budowlanej do 
powierzchni całkowitej działki, 

12) przepisach odrćbnych - naleşy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw innych niş wymie-
nionych w podstawie prawnej uchwały 
wraz z aktami wykonawczymi, 

13) miejscach parkingowych - naleşy przez to 
rozumieć miejsca parkingowe urządzone w 
poziomie terenu lub stanowiska w gara-
şach, 

14) adaptacji zabudowy - naleşy przez to rozu-
mieć moşliwość zachowania istniejącej za-
budowy w dotychczasowym uşytkowaniu z 
moşliwością jej przebudowy; rozbudowa 
lub nadbudowa tej zabudowy jest moşliwa 
wyłącznie przy zachowaniu zgodności z 
ustaleniami planu dotyczącymi terenu, na 
którym połoşona jest ta zabudowa. 

 
 

Dział II 
Ustalenia ogólne 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące zasad użytkowania, 
zagospodarowania i zabudowy obszaru 

objętego ustaleniami planu 

§ 7. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie 
pod wzglćdem funkcjonalnym i przestrzennym 
powinna uwzglćdniać: 

1) wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki 
i architektury, 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe, 

3) wymagania ochrony przyrody, 

4) wymagania ochrony środowiska, zdrowia 
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a takşe 
wymagania osób niepełnosprawnych, 

5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i dóbr kultury, 

6) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wła-
sności, 

7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa, 

8) wymagania przepisów odrćbnych i norm 
polskich, w szczególności dotyczących okre-
ślenia odległości i warunków usytuowania 
elementów zagospodarowania terenu, w tym 
mićdzy innymi: 

a) warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie. 

§ 8.1. Wyznacza sić nastćpujące tereny funk-
cjonalne oznaczone odpowiednimi symbolami 
przeznaczenia oraz ustala sić nastćpujące ich 
przeznaczenie: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolami MN o nume-
rach od 1 do 6, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone symbolami MW o nu-
merach od 1 do 5, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, oznaczone symbolami 
MNU o numerach od 1 do 3, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z usługami, oznaczone symbolami 
MWU o numerach od 1 do 5, 

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone 
symbolami U o numerach 1 i 2, 
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6) teren zabudowy usług oświaty, oznaczony 

na rysunku planu symbolem UO1, 

7) tereny zabudowy usług turystyki, oznaczone 
symbolami UT o numerach od 1 do 3, 

8) teren zieleni sportowo – rekreacyjnej, ozna-
czony symbolem ZS1, 

9) tereny zieleni objćte formami ochrony przy-
rody zgodnie z przepisami o ochronie przy-
rody – rezerwat przyrody, oznaczone sym-
bolami ZN o numerach 1 i 2, 

10) teren lasu oznaczony symbolem ZL1, 

11) tereny rodzinnych ogrodów działkowych, 
oznaczone symbolami ZD o numerach 1 i 2, 

12) tereny obsługi komunikacji samochodowej, 
oznaczone symbolami KS o numerach od  
1 do 3, 

13) teren drogi publicznej klasy technicznej 
drogi głównej ruchu przyspieszonego, 
oznaczony symbolem KDGP1, 

14) tereny dróg publicznych klasy technicznej 
drogi lokalnej, oznaczone symbolami KDL o 
numerach od 1 do 5, 

15) tereny dróg publicznych klasy technicznej 
drogi dojazdowej, oznaczone symbolami te-
renu KDD o numerach od 1 do 8, 

16) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone 
symbolami KDW o numerach od 1 do 6. 

§ 9.1. Wyznacza sić jako tereny przeznaczone 
do realizacji celów publicznych nastćpujące te-
reny: 

1) teren usług oświaty oznaczony na rysunku 
planu symbolem UO jako tereny pod budowć 
publicznych szkół, przedszkoli i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 

2) tereny zieleni objćte formami ochrony przy-
rody zgodnie z przepisami o ochronie przy-
rody – rezerwat przyrody, oznaczony symbo-
lem ZN, 

3) tereny dróg publicznych oznaczone symbo-
lami terenów KDGP, KDL, KDD. 

2. Dopuszcza sić na terenie planu lokalizacjć 
inwestycji publicznych z zakresu łączności pu-
blicznej, jeşeli taka inwestycja jest zgodna z 
przepisami odrćbnymi. 

§ 10. Ustala sić nastćpujące zasady sytuowa-
nia i rozmieszczania reklam: 

1) reklamy w formie wolnostojących urządzeń 
trwale związanych z gruntem: 

a) nie mogą być umieszczane w odległości 
mniejszej niş 3m od krawćdzi jezdni, 

b) reklamy lokalizowane w liniach rozgrani-
czających terenów dróg publicznych mu-
szą być uzgodnione z zarządcą drogi i nie 
mogą mieć wićcej niş 5m wysokości, 

c) lokalizowane na terenach funkcjonalnych 
nie mogą mieć wićcej niş wysokość do-
puszczalnej zabudowy, 

2) reklamy w formie stałych tablic i stałych 
urządzeń reklamowych mogą być umieszcza-
ne na elewacjach budynków, jeśli ich po-
wierzchnia ma nie wićcej niş 0.5m2 lub miej-
sce na reklamć zostało wyznaczone w projek-
cie budowlanym budynku, 

3) dopuszcza sić lokalizacjć reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych w powiązaniu z 
elementami małej architektury. 

§ 11. Ustala sić nastćpujące zasady realizacji 
ogrodzeń: 

a) zakazuje sić wykonywania ogrodzeń pełnych 
oraz z prefabrykowanych elementów beto-
nowych i şelbetowych, 

b) nakazuje sić, aby ogrodzenia były aşurowe, 

c) nakazuje sić, aby podmurówki ogrodzeń były 
realizowane na równi z powierzchnią terenu, 
a w przypadku realizacji podmurówek wyş-
szych niş poziom terenu nakazuje sić wyko-
nanie przerw lub otworów w podmurówce 
jako przejść dla drobnych zwierząt, 

d) dopuszcza sić realizacjć fundamentów punk-
towych, 

e) maksymalna wysokość ogrodzeń nie moşe 
przekraczać 160cm. 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
dziedzictwa kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 12. Wskazuje sić obiekt wpisany do rejestru 
zabytków - pozostałość dworska w Zegrzynku z 
dworem wpisanym do rejestru zabytków pod 
numerem 1123/198/59 – ruiny „Dworku Sza-
niawskiego” objćty ochroną na podstawie prze-
pisów odrćbnych, dla którego obowiązuje wy-
móg uzyskania pozwolenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków dla wszelkich działań inwe-
stycyjnych. 

§ 13.1. Wskazuje sić granicć strefy konserwa-
torskiej ochrony archeologicznej, w obrćbie któ-
rej istnieje duşe prawdopodobieństwo odkryć 
zabytków archeologicznych. 

2. Na obszarze objćtym planem: 

1) wyznacza sić strefć ochrony konserwatorskiej 
załoşenia Jadwisin określonej granicą na ry-
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sunku planu, w obrćbie której obejmuje sić 
ochroną wyznaczone na rysunku planu aleje, 
wszelkie roboty budowlane na terenach alej 
wymagają uzgodnienia z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków, 

2) wyznacza sić strefć ochrony konserwatorskiej 
Umocnienia Duşego Twierdzy Zegrze okre-
ślonej granicą na rysunku planu, która obej-
muje w całości teren oznaczony symbolem 
U2 oraz w czćści teren KDGP1. W obrćbie 
strefy wszelkie działania inwestycyjne naleşy 
uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków lub odpowiednio uzyskać pozwole-
nie, 

3) wyznacza sić strefć ochrony konserwatorskiej 
załoşenia pałacowo-parkowego w Zegrzu 
obejmującą w czćści obszar UT2 określonej 
granicą na rysunku planu. W obrćbie strefy 
wszelkie działania inwestycyjne naleşy 
uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków lub odpowiednio uzyskać pozwole-
nie, 

4) ustala sić ochronć obiektów znajdujących sić 
w ewidencji i wskazanych na rysunku planu, 
dla których obowiązuje wymóg uzgadniania z 
właściwym konserwatorem zabytków wszel-
kich robót budowlanych, konserwatorskich, 
restauratorskich i działań inwestycyjnych ma-
jących wpływ na wygląd obiektów oraz re-
klam i urządzeń reklamowych bez wzglćdu na 
rodzaj nośnika, 

5) wskazuje sić na rysunku planu budynki wy-
budowane w latach piććdziesiątych, dla któ-
rych: 

a) ustala sić: 

- zachowanie charakteru elewacji i bryły 
- wysokość budynków i nachylenie kąta 
połaci dachowych, 

- zachowanie lub odtworzenie - w przy-
padku remontu lub dociepleń - detalu 
architektonicznego: gzymsu koronują-
cego, portali, parapetów, profilowa-
nych płyt balkonów i balkoników, 
ozdobnych balustrad, 

- stosowanie gładkiej faktury tynku, 

- stosowanie jednolitej stonowanej kolo-
rystyki elewacji z wyróşnieniem detali 
architektonicznych, 

- utrzymanie pokrycia dachu i obróbek 
blacharskich w kolorze typowym dla 
danej czćści zespołu zabudowy a w 
przypadku wymiany pokrycia dachu na 
blacho dachówkć – kolor blacho da-
chówki ceglasty, 

- stosowanie jednolitej formy i kolory-
styki stolarki okiennej, 

b) dopuszcza sić: 

- adaptacjć poddaszy na cele mieszkalne 
z zachowaniem spadków głównych po-
łaci dachowych i gzymsu koronujące-
go, 

- wprowadzenie lukarn przekrytych pła-
skim daszkiem w układzie dostosowa-
nym do kompozycji elewacji, od strony 
jej dłuşszej czćści, z wyłączeniem skraj-
nych osi od strony ścian szczytowych, 
w połaciach od strony ścian szczyto-
wych naleşy stosować okna połaciowe, 
naleşy zachować jednolitą formć lukarn 
i zasadć ich rozmieszczenia dla wszyst-
kich budynków z adaptowanymi pod-
daszami, 

- wykonanie daszków nad górnymi bal-
konami – wyłącznie na wspornikach – 
odsunićte od gzymsu, 

- portale przy wejściach do klatek scho-
dowych – tylko uzupełnienie obróbek 
blacharskich o rynienki. 

Rozdział 4 

Ustalenia dla terenów podlegających ochronie 
ze względu na wymagania przyrodnicze, 

wymagania ochrony środowiska,  
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

§ 14.1. Na obszarze objćtym planem obowią-
zują nastćpujące szczególne formy ochrony 
przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przy-
rody: 

1) rezerwat przyrody pod nazwą „Wąwóz Sza-
niawskiego”, w granicach oznaczonych na 
rysunku planu, 

2) Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
zwany dalej WOChK, obejmujący cały obszar 
planu, 

3) pomniki przyrody, dla których wyznacza sić 
na rysunku planu strefć wpływu na pomnik, 
w obrćbie której wykonywanie wszelkich 
prac nakazuje sić uzgadniać z referatem 
ochrony środowiska Urzćdu Miasta i Gminy 
w Serocku, powyşszą strefć ustala sić na od-
ległość 15m od pnia drzewa. 

2. Dla terenów i obiektów, wymienionych  
w ust. 1 obowiązują wszelkie zakazy, nakazy  
i ograniczenia zawarte w przepisach odrćbnych. 

§ 15.1. Wskazuje sić granicć strefy ochrony 
sanitarnej pośredniej dla ujćcia wody Wodocią-
gu Północnego m.st. Warszawy ze Zbiornika 
Zegrzyńskiego. Strefa ochrony sanitarnej po-
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średniej obejmuje obszar wyznaczony zgodnie z 
określonym na rysunku planu przebiegiem gra-
nicy strefy. 

2. Na terenie strefy ochrony sanitarnej po-
średniej obowiązują wszelkie zakazy i ograni-
czenia zawarte w przepisach odrćbnych. 

§ 16.1. Wskazuje sić granicć terenu zagroşe-
nia osuwiskowego, na obszarze którego: 

1) zabrania sić lokalizowania jakichkolwiek bu-
dynków, 

2) elementy infrastruktury powinny być reali-
zowane z uwzglćdnieniem zagroşenia osuwi-
skowego, 

2. Dla budynków realizowanych w sąsiedz-
twie granicy terenu zagroşenia osuwiskowego 
nakazuje sić wykonanie badań oraz dokumenta-
cji geologiczno-inşynierskiej dla ustalenia geo-
technicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

§ 17.1. W celu zmniejszenia uciąşliwości te-
renów komunikacji, podwyşszenia standardów 
krajobrazowych wskazuje sić lokalizacjć grup 
zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej i krajo-
brazowej. 

2. W miejscach, w których wskazano lokaliza-
cjć ciągów zieleni o charakterze izolacyjnym i 
krajobrazowym, ustala sić: 

1) nakaz zachowania istniejącego drzewostanu 
przy dopuszczeniu, po ocenie stanu drzewo-
stanu, wycinki jednostek chorych lub samo-
siejek i uzupełnieniu ich poprzez wprowadze-
nie nasadzeń gatunków rodzimych i właści-
wych dla siedlisk, podnoszących walory uşyt-
kowe i przestrzenne skupisk zieleni, 

2) nakaz zagospodarowania terenu przy tych 
zespołach zieleni w sposób umoşliwiający 
migracjć drobnych zwierząt, 

3) nakaz uwzglćdnienia tych zespołów zieleni w 
projektach zagospodarowania nowych inwe-
stycji poprzez uzupełnienia istniejących ze-
społów oraz tworzenie nowych, 

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych i konte-
nerów na odpady, 

5) moşliwość przerwania ciągłości ciągu zieleni 
poprzez przejścia, przejazdy, sieci i urządze-
nia infrastruktury technicznej oraz ogrodze-
nia. 

§ 18.1. W celu podwyşszenia standardów 
przestrzennych wskazuje sić na rysunku planu 
lokalizacjć zespołów zieleni i urządzeń rekre-
acyjnych towarzyszących zabudowie. 

2. W miejscach, w których wskazano lokaliza-
cjć zespołów zieleni i urządzeń rekreacyjnych 
towarzyszących zabudowie ustala sić: 

1) nakaz zachowania istniejącego drzewostanu 
przy dopuszczeniu, po ocenie stanu drzewo-
stanu, wycinki jednostek chorych lub samo-
siejek i uzupełnieniu ich poprzez wprowadze-
nie nasadzeń gatunków rodzimych i właści-
wych dla siedlisk, podnoszących walory uşyt-
kowe i przestrzenne skupisk zieleni, 

2) zakaz realizacji jakichkolwiek budynków. 

§ 19. W celu ochrony środowiska, prawidło-
wego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
szkodliwe oddziaływanie na środowisko wytwa-
rzane przez inwestorów winno zamykać sić na 
terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwa-
rzane i do której jednostka organizacyjna posia-
da tytuł prawny. 

Rozdział 5 
Zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej 

§ 20. Jako podstawowy układ komunikacji 
drogowej dla obszaru planu wskazuje sić drogi 
publiczne oznaczone na rysunku planu symbo-
lem terenu KDGP1, KDL o numerach od 1 do 5, 
KDD o numerach od 1 do 8. 

§ 21. Jako powiązania układu podstawowego 
sieci komunikacji drogowej wyznaczonej w pla-
nie z zewnćtrznym układem komunikacyjnym 
wskazuje sić drogi leşące poza obszarem planu: 
drogć powiatową nr 1802W klasy technicznej 
drogi zbiorczej, oraz drogi gminne nr 180419W i 
nr 180418W klasy technicznej drogi lokalnej. 

§ 22.1. Jako uzupełniającą sieć komunikacji 
ustala sić tereny dróg wewnćtrznych oznaczone 
symbolem przeznaczenia KDW o numerach od  
1 do 6 oraz przebieg ścieşek rowerowych. 

2. Dopuszcza sić realizacjć dróg wewnćtrz-
nych w zaleşności od potrzeb na terenach funk-
cjonalnych. 

§ 23. Ustala sić nastćpujące warunki zaspo-
kojenia potrzeb parkingowych: 

1) potrzeby parkingowe naleşy realizować wy-
łącznie na terenie, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny, 

2) dla funkcji usługowych z wyjątkiem handlu 
detalicznego naleşy zapewnić 1 miejsce par-
kingowe na 100m2 powierzchni uşytkowej, 
lecz nie mniej niş 3, 

3) dla funkcji usługowych handlu detalicznego 
naleşy zapewnić 3 miejsca parkingowe na 
100m2 powierzchni uşytkowej, lecz nie mniej 
niş 3, 
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4) dla mieszkalnictwa trzeba zapewnić minimal-

nie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal miesz-
kalny w budynkach wielorodzinnych i 2 miej-
sca parkingowe na 1 lokal mieszkalny w bu-
dynkach jednorodzinnych i wbudowanych w 
budynki usług, 

5) dopuszcza sić odstćpstwa od przyjćtych 
wskaŝników dla inwestycji dotyczących ist-
niejących budynków nie zmieniających ich 
sposobu uşytkowania, ilości lokali mieszkal-
nych i powierzchni usług, 

6) dopuszcza sić obnişenie wskaŝników o 50% 
w przypadku wyznaczania miejsc parkingo-
wych na działkach wydzielanych dla zabudo-
wy istniejącej. 

Rozdział 6 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 24.1. Sieci infrastruktury technicznej po-
winny być w miarć moşliwości prowadzone 
przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w 
szczególności przez tereny dróg publicznych 
oraz przez tereny dróg wewnćtrznych. 

2. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej na terenach dróg publicznych, wy-
maga uzgodnienia z zarządcami tych dróg. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić realizacjć sieci infrastruktury technicznej 
poza terenami przeznaczonymi na cele publicz-
ne. 

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala 
sić: 

1) zaopatrzenie w wodć musi odbywać sić sie-
ciami magistralnymi w oparciu o istniejące 
ujćcia wody w miejscowości Borowa Góra 
lub Stasi Las, 

2) wszystkie budynki z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi muszą posiadać 
przyłącze wodociągowe umoşliwiające pobór 
wody zgodny z funkcją i sposobem zagospo-
darowania. 

§ 26. W zakresie odprowadzenia ścieków by-
towo - komunalnych i wód opadowych ustala 
sić: 

1) ścieki sanitarne odprowadzane bćdą docelo-
wo siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków, 

2) wszystkie budynki z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi muszą docelowo 
posiadać przyłącze kanalizacyjne umoşliwia-
jące odprowadzenie ścieków sanitarnych. 
Dopuszcza sić do czasu realizacji sieci kanali-
zacyjnej realizacjć szczelnych atestowanych 
zbiorników bezodpływowych lub przydomo-
wych atestowanych oczyszczalni ścieków.  

Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nakazu-
je sić likwidacjć bezodpływowych zbiorników 
na ścieki, 

3) zrzuty wód opadowych z nawierzchni utwar-
dzonych, podjazdów i parkingów o po-
wierzchni powyşej 100m2 muszą być wypo-
saşone w urządzenia podczyszczające na wy-
lotach, przy czym przed wystąpieniem o po-
zwolenie na budowć naleşy uzgodnić rozwią-
zania dotyczące oczyszczania i odprowadza-
nia ścieków deszczowych z tych nawierzchni 
z odpowiednimi słuşbami ochrony środowi-
ska Urzćdu Miasta i Gminy w Serocku, 

4) odprowadzenie wód opadowych z na-
wierzchni utwardzonych dróg do istniejących 
rowów jest moşliwe po uprzednim ich pod-
czyszczeniu i pod warunkiem uzyskania pozy-
tywnej opinii Wojewódzkiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych, 

5) dopuszcza sić ewentualne odprowadzenie 
wód opadowych z nawierzchni utwardzonych 
dróg do studni chłonnych po uprzednim ich 
podczyszczeniu i pod warunkiem uzyskania 
zgody referatu ochrony środowiska Urzćdu 
Miasta i Gminy w Serocku, 

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MW3 dopuszcza sić odprowadza-
nie wód opadowych, z dachów budynków, 
chodników i dróg, poza obrćb własnej działki 
na warunkach uzgodnionych z Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

§ 27. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
sić: 

1) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o ŝródła 
lokalne, zasilane gazem ziemnym przewodo-
wym, 

2) moşliwość stosowania do ogrzewania alter-
natywnych nośników energetycznych takich 
jak olej opałowy o niskiej zawartości siarki, 
gaz płynny, energia elektryczna, odnawialne 
ŝródła energii lub inne paliwa bezpieczne 
ekologicznie, 

3) stosowanie innych nośników energetycznych 
jest dopuszczalne pod warunkiem, şe bćdą 
stosowane w urządzeniach mających odpo-
wiednie atesty lub świadectwa ekologiczne i 
zapewniających standardy emisji dopuszczo-
ne w przepisach odrćbnych. 

§ 28. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala 
sić: 

1) gazyfikacja jest moşliwa, o ile zawarte bćdzie 
porozumienie pomićdzy dostawcą gazu i od-
biorcą po spełnieniu kryteriów ekonomicznej 
opłacalności dostaw gazu dla przedsićbior-
stwa gazowniczego, 
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2) linia ogrodzeń winna przebiegać min. 0,5m 

od gazociągu, 

3) szafki gazowe powinny być lokalizowane w 
linii ogrodzeń i otwierane na zewnątrz od 
strony ulicy, w pozostałych przypadkach po-
winny być lokalizowane w miejscu uzgod-
nionym z zarządzającym siecią gazową. 

§ 29. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 

1) budynki muszą posiadać przyłącze elektro-
energetyczne umoşliwiające pobór energii 
elektrycznej w stopniu wystarczającym dla 
obsługi funkcji, 

2) sieć elektroenergetyczna szczególnie śred-
niego i niskiego napićcia powinna być, w 
miarć moşliwości technicznych i ekonomicz-
nych, realizowana jako podziemna, 

3) rozwój systemu zaopatrzenia w energić elek-
tryczną polegać bćdzie na odbudowie, prze-
budowie i modernizacji istniejących linii elek-
troenergetycznych oraz budowie nowych linii 
elektroenergetycznych, a takşe na odbudo-
wie, przebudowie, modernizacji i wymianie 
istniejących stacji rozdzielczych, transforma-
torowych i transformatorowo-rozdzielczych 
oraz budowie nowych stacji, 

4) jako rozwiązanie preferowane ustala sić pro-
wadzenie linii elektroenergetycznych o róş-
nych napićciach po oddzielnych trasach; do-
puszcza sić jednak w technicznie lub ekono-
micznie uzasadnionych przypadkach prowa-
dzenie elektroenergetycznych napowietrz-
nych linii SN i NN na wspólnych słupach, 

5) przyłączenie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej oraz przebudowa urządzeń elektro-
energetycznych, powstała w wyniku wystą-
pienia kolizji planu zagospodarowania działki 
(w tym równieş wynikającego ze zmiany 
przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządze-
niami elektroenergetycznymi bćdzie sić od-
bywać w uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez właściwego operatora systemu 
elektroenergetycznego według zasad okre-
ślonych w przepisach prawa energetycznego, 

6) szczegółowe plany zagospodarowania po-
szczególnych nieruchomości oraz działek 
powinny przewidywać rezerwacjć miejsc i te-
renu dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz 
innych elementów infrastruktury elektro-
energetycznej niezbćdnych dla zaopatrzenia 
lokowanych na tych terenach budynków i 
budowli w energić elektryczną, a takşe oświe-
tlenia terenu wokół obiektów. 

 

 

§ 30. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
sić: 

1) usuwanie odpadów w ramach zorganizowa-
nego i o powszechnej dostćpności komunal-
nego systemu zbierania i usuwania odpadów 
stałych, 

2) zabezpieczenie moşliwości segregowania 
odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrćbnymi. 

Dział III 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 7 

Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu 

symbolem terenu MN o numerach od 1 do 6 

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN o numerach od 1 do 6 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić zwićkszenie intensywności 
zabudowy terenu poprzez rozbudowć, 
przebudowć, istniejących budynków oraz 
budowy nowych z zachowaniem zasad 
określonych w planie, 

b) dopuszcza sić realizacjć garaşy, miejsc 
postojowych, sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, dojść, dojazdów, elemen-
tów małej architektury, zgodnie z zapisami 
planu, 

c) funkcja usługowa moşe być realizowana 
tylko jako wbudowana w budynek miesz-
kalny pod warunkiem, şe nie bćdzie sta-
nowić wićcej niş 30% powierzchni całko-
witej budynku, przy czym dla usług z za-
kresu oświaty dopuszcza sić do 70% 
udziału tych usług w powierzchni całkowi-
tej budynku, 

d) rozbudowy budynków istniejących oraz 
budowć nowych budynków naleşy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

e) na działce budowlanej moşe być zlokali-
zowany tylko jeden budynek mieszkalny, 

f) na terenach, na których moşliwa jest reali-
zacja budynku garaşowego lub gospo-
darczego dopuszcza sić jego realizacjć na 
styku z granicą działki sąsiedniej, pod wa-
runkiem, şe bćdzie on przylegał do budyn-
ku o podobnej funkcji na działce sąsied-
niej, 
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g) na terenach niezagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów za wy-
jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych lub 
jako terenów rolnych, 

h) zakazuje sić lokalizacji usług, które zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, mogą zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

i) zakaz, o którym mowa w pkt 3) lit. h), nie 
dotyczy usług, dla których, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, wykazano brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochro-
nć przyrody WOChK, 

j) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalności hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

k) zakazuje sić prowadzenia dystrybucji ta-
kich towarów jak: samochodowe paliwa 
gazowe, paliwa płynne i innych substancji 
niebezpiecznych. 

4) parametry i warunki kształtowania zabudo-
wy: 

a) maksymalny w.i.z: 0,6, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 50% powierzchni działki budow-
lanej, maksymalna ilość kondygnacji nad-
ziemnych budynków: 

- na terenach MN o numerach od 1 do  
5–2 w tym ostatnia jako poddasze uşyt-
kowe, 

- na terenie MN6 – 3 w tym ostatnia jako 
poddasze uşytkowe, 

- gospodarczych i garaşowych – 1, 

c) maksymalna wysokość budynków liczona 
od terenu do najwyşej połoşonego ele-
mentu dachu: 

- dla budynków mieszkalnych – 9m na 
terenach MN o numerach od 1 do 5, 

- dla budynków mieszkalnych – 10m na 
terenie MN6, 

- dla budynków gospodarczych i gara-
şowych – 5m, 

- poziom parterów budynków mieszkal-
nych maksymalnie 1m nad poziomem 
przyległego terenu, 

- mieszkalno-usługowych, dla funkcji 
mieszkaniowych maksymalnie 1m nad 
poziomem przyległego terenu, a dla 
funkcji usługowych w poziomie przyle-
głego terenu lub maksymalnie 45cm 

nad jego poziomem z obowiązkiem 
wybudowania rampy dla niepełno-
sprawnych, 

d) dopuszcza sić dachy o pochyleniu od 250 
do 450, 

e) pokrycie dachów spadzistych dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówkopo-
dobnymi w palecie kolorów naturalnych. 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości: 

a) minimalna szerokość frontu nowo - wy-
dzielanej działki budowlanej 18,0m, 

b) minimalna powierzchnia nowo-
wydzielanej działki budowlanej: 

- 900m2 dla terenów MN1, MN2, MN3, 
MN4 i MN6, 

- 1500m2 dla terenu MN5, 

- kąt połoşenia granic nowo-wydzielanej 
działki budowlanej w stosunku do pasa 
drogowego nie mniejszy niş 70o, 

6) dla działek istniejących oraz działek wydzie-
lanych liniami rozgraniczającymi ustalonymi 
w planie dopuszcza sić wskaŝniki liczbowe 
związane z powierzchnią terenu inne niş 
określone w pkt. 5 pod warunkiem zachowa-
nia pozostałych wymogów określonych w 
planie, 

7) parametry działek określone w pkt. 5 nie do-
tyczą parametrów działek wydzielanych pod 
drogi wewnćtrzne, dla działek wydzielanych 
pod drogi wewnćtrzne minimalna szerokość 
nie moşe być mniejsza niş 8m, 

8) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) dla terenu MN1 od strony drogi zlokalizo-
wanej poza obszarem planu oraz pośred-
nio poprzez teren UT1 i ZN1, 

b) dla terenów MN2 i MN3 od strony drogi 
KDD2 i KDW1, 

c) dla terenu MN4 od strony drogi KDL1 i 
KDD3, 

d) dla terenu MN5 od strony drogi KDD3, 

e) dla terenu MN6 od strony drogi KDW4. 

Rozdział 8 
Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu 

symbolami terenu od MW1 do MW5 

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MW o numerach od 1 do 5 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić zwićkszenie intensywności 
zabudowy terenu poprzez rozbudowć, 
przebudowć, istniejących budynków oraz 
budowy nowych z zachowaniem zasad 
określonych w planie, 

b) dopuszcza sić realizacjć garaşy, miejsc 
postojowych, sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, dojść, dojazdów, elemen-
tów małej architektury, zgodnie z zapisami 
planu, 

c) na terenach MW1, MW2, MW4, MW5 
funkcja usługowa moşe być realizowana 
jako wbudowana w budynek mieszkalny 
pod warunkiem, şe nie bćdzie stanowić 
wićcej niş 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku, 

d) na terenie MW3 dopuszcza sić realizacje 
zabudowy usługowej nie przekraczającej 
50% powierzchni uşytkowej wszystkich 
budynków zlokalizowanych na tym tere-
nie, 

e) na terenie MW3 dopuszcza sić realizacjć 
obiektów zamieszkania zbiorowego, 

f) rozbudowy budynków istniejących oraz 
budowć nowych budynków naleşy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

g) na terenie MW1 i MW2 stacje transforma-
torowe naleşy realizować jako wbudowa-
ne w bryłć budynku, 

h) zakazuje sić realizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i garaşy, 

i) na terenach niezagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów za wy-
jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych, 

j) zakazuje sić lokalizowania obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy przekra-
czającej 400m2, 

k) zakazuje sić lokalizacji usług, które, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, mogą zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

l) zakaz, o którym mowa w pkt 3) lit. k), nie 
dotyczy usług, dla których, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, wykazano brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochro-
nć przyrody WOChK, 

m) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalności hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

n) zakazuje sić prowadzenia dystrybucji ta-
kich towarów jak: samochodowe paliwa 
gazowe, paliwa płynne i innych substancji 
niebezpiecznych. 

4) parametry i warunki kształtowania zabudo-
wy: 

a) maksymalny w.i.z. 2,0, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 25% powierzchni działki budow-
lanej, na terenach MW1, MW2, MW4, 
MW5, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 30% powierzchni działki budow-
lanej na terenie MW3, 

d) maksymalna wysokość budynków liczona 
od poziomu terenu do najwyşej połoşone-
go elementu dachu: 

- 18,0m na terenach MW4, MW5, 

- 16,0m na terenie MW1, MW2, MW3, 

e) poziom parterów budynków mieszkalnych 
maksymalnie 1m nad poziomem przyle-
głego terenu, 

f) mieszkalno-usługowych, dla funkcji 
mieszkaniowych maksymalnie 1m nad po-
ziomem przyległego terenu, a dla funkcji 
usługowych w poziomie przyległego tere-
nu lub maksymalnie 45 cm nad jego po-
ziomem z obowiązkiem wybudowania 
rampy dla niepełnosprawnych, 

g) kolorystyka elewacji stonowana w kolo-
rach pastelowych, 

h) dopuszcza sić dachy płaskie do 100 lub 
spadziste o pochyleniu od 250 do 450, 

i) pokrycie dachów spadzistych dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówkopo-
dobnymi w palecie kolorów naturalnych. 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości: 

a) minimalna szerokość frontu nowo - wy-
dzielanej działki budowlanej 18,0m, 

b) minimalna powierzchnia nowo - wydzie-
lanej działki budowlanej 2000m2, 

c) kąt połoşenia granic nowo-wydzielanej 
działki budowlanej w stosunku do pasa 
drogowego nie mniejszy niş 70o, 
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6) dla działek istniejących oraz wydzielanych 

liniami rozgraniczającymi ustalonymi w pla-
nie dopuszcza sić wskaŝniki liczbowe związa-
ne z powierzchnią terenu inne niş określone 
w pkt 5 pod warunkiem zachowania pozosta-
łych wymogów określonych w planie, 

7) parametry działek określone w pkt 5 nie do-
tyczą parametrów działek wydzielanych pod 
drogi wewnćtrzne, dla działek wydzielanych 
pod drogi wewnćtrzne minimalna szerokość 
nie moşe być mniejsza niş 8m, 

8) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) dla terenu MW1, MW2 od strony dróg: 
KDL2, KDW2, KDW3, 

b) dla terenu MW3 od strony drogi KDW4, 

c) dla terenu MW4 od strony drogi KDL5, 
KDD5, 

d) dla terenu MW5 od strony drogi KDL5, 
KDD8, 

Rozdział 9 
Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami oznaczonych 

na rysunku planu symbolami terenu MNU  

o numerach od 1 do 3 

§ 33. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami terenu MNU o numerach od 1 
do 3 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić zwićkszenie intensywności 
zabudowy terenu poprzez rozbudowć, 
przebudowć, istniejących budynków oraz 
budowy nowych z zachowaniem zasad 
określonych w planie, 

b) dopuszcza sić realizacjć budynków go-
spodarczych, garaşy, miejsc postojowych, 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
dojść, dojazdów, elementów małej archi-
tektury, zgodnie z zapisami planu, 

c) zabudowa usługowa moşe być realizowa-
na jako wbudowana w zabudowć miesz-
kaniową lub jako zabudowa wolnostojąca, 

d) zakazuje sić lokalizacji usług, które, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, mogą zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

e) zakaz, o którym mowa w pkt 3) lit. d), nie 
dotyczy usług, dla których, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, wykazano brak 

znacząco negatywnego wpływu na ochro-
nć przyrody WOChK, 

f) rozbudowy budynków istniejących oraz 
budowć nowych budynków naleşy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

g) budynki mieszkalne jednorodzinne lub 
mieszkaniowo-usługowe mogą być reali-
zowane w formie wolnostojącej lub bliŝ-
niaczej, przy realizacji zabudowy bliŝnia-
czej dopuszcza sić lokalizacjć budynków 
bezpośrednio na granicy działki, 

h) na jednej działce budowlanej mogą być 
zlokalizowane najwyşej dwa budynki, z 
tym, şe jeden budynek ma być mieszkalny 
lub mieszkalno-usługowy a drugi gospo-
darczy lub garaşowy, 

i) na terenach, na których moşliwa jest reali-
zacja budynku garaşowego lub gospo-
darczego dopuszcza sić jego realizacjć na 
styku z granicą działki sąsiedniej, pod wa-
runkiem, şe bćdzie on przylegał do budyn-
ku o podobnej funkcji na działce sąsied-
niej, 

j) na terenach nie zagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów za wy-
jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych lub 
jako terenów rolnych, 

k) zakazuje sić lokalizowania obiektów han-
dlowych wielkopowierzchniowych o po-
wierzchni sprzedaşy przekraczającej 
400m2, 

l) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalności hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

m) zakazuje sić prowadzenia dystrybucji ta-
kich towarów jak: samochodowe paliwa 
gazowe, paliwa płynne i innych substancji 
niebezpiecznych, 

n) na terenie MNU3 w miejscu wskazanym 
na rysunku planu jako strefa bezpieczeń-
stwa strzelnicy nakazuje sić realizacjć za-
gospodarowania terenu zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. Dopuszcza sić urządze-
nie terenu, objćtego strefą, zielenią 
o funkcjach wyłącznie ozdobnych, 

o) na terenie MNU2 w obszarze wskazanym 
na rysunku planu jako: aleje objćte ochro-
ną, obowiązują ustalenia zawarte w § 13 
ust. 2 pkt 1, 
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4) parametry i warunki kształtowania zabudo-

wy: 

a) maksymalny w.i.z. 0,6, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na kaşdej działce budowlanej – 
60%, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych budynków: 

- na terenach MNU1 i MNU2 – 3 w tym 
ostatnia jako poddasze uşytkowe, 

- na terenie MNU3 – 2 w tym ostatnia ja-
ko poddasze uşytkowe, 

- gospodarczych i garaşowych – 1, 

d) maksymalna wysokość budynków liczona 
od terenu do najwyşej połoşonego ele-
mentu dachu: 

- dla budynków mieszkalnych i miesz-
kalno-usługowych – 11,0m, 

- dla budynków gospodarczych i gara-
şowych – 5,0m, 

e) budynek mieszkalny jednorodzinny nie 
moşe mieć wićcej niş 2 lokale mieszkalne, 

f) dopuszcza sić dachy o pochyleniu od 250 
do 450, 

g) pokrycie dachów dachówką ceramiczną 
lub materiałami dachówkopodobnymi w 
palecie kolorów naturalnych, 

h) poziom parterów budynków: 

- mieszkalnych i mieszkalno - usługowych 
maksymalnie 1m nad poziomem przyle-
głego terenu, 

- usługowych w poziomie przyległego tere-
nu lub maksymalnie 45 cm nad jego po-
ziomem z obowiązkiem wybudowania 
rampy dla niepełnosprawnych, 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości: 

a) minimalna szerokość frontu nowo - wy-
dzielanej działki budowlanej pod zabudo-
wć wolnostojącą 18,0m, 

b) minimalna szerokość frontu nowo - wy-
dzielanej działki budowlanej pod zabudo-
wć mieszkaniową bliŝniaczą dla jednego 
segmentu zabudowy bliŝniaczej 14,0m, 

c) minimalna powierzchnia nowo - wydzie-
lanej działki budowlanej dla zabudowy 
wolnostojącej – 800m2, 

d) minimalna powierzchnia nowo - wydzie-
lanej działki budowlanej dla budynków 

mieszkalnych bćdących jednym segmen-
tem zabudowy bliŝniaczej – 600m2, 

e) kąt połoşenia granic nowo-wydzielanej 
działki budowlanej w stosunku do pasa 
drogowego nie mniejszy niş 70o, 

6) dla działek istniejących oraz wydzielanych 
liniami rozgraniczającymi ustalonymi w pla-
nie dopuszcza sić wskaŝniki liczbowe związa-
ne z powierzchnią terenu inne niş określone 
w pkt. 5 pod warunkiem zachowania pozosta-
łych wymogów określonych w planie, 

7) parametry działek określone w pkt 5 nie do-
tyczą parametrów działek wydzielanych pod 
drogi wewnćtrzne, dla działek wydzielanych 
pod drogi wewnćtrzne minimalna szerokość 
nie moşe być mniejsza niş 8m, 

8) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) dla terenu MNU1 od strony drogi KDD4, 

b) dla terenu MNU2 od strony drogi KDL1, 

c) dla terenu MNU3 strony drogi zlokalizo-
wanej poza obszarem planu i pośrednio 
poprzez teren zamknićty. 

Rozdział 10 
Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami oznaczonych  

na rysunku planu symbolem terenu  

od MWU1 do MWU5 

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MWU o numerach od 1 do 5 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić zwićkszenie intensywności 
zabudowy terenu poprzez rozbudowć, 
przebudowć, istniejących budynków oraz 
budowy nowych z zachowaniem zasad 
określonych w planie, 

b) dopuszcza sić realizacjć garaşy, miejsc 
postojowych, sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, dojść, dojazdów, elemen-
tów małej architektury, ogródków jorda-
nowskich, zgodnie z zapisami planu, 

c) na terenach MWU1, MWU2, MWU4 dla 
budynków objćtych ochroną w ewidencji 
obowiązują ustalenia zawarte w §13 ust. 2 
pkt 4, 

d) na terenach MWU1, MWU2, MWU4, MW5 
dla budynków wybudowanych w latach 
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piććdziesiątych obowiązują ustalenia za-
warte w §13 ust. 2 pkt 5, 

e) funkcja usługowa moşe być realizowana 
jako wolnostojąca lub wbudowana w bu-
dynek mieszkalny, 

f) rozbudowy budynków istniejących oraz 
budowć nowych budynków naleşy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

g) zakazuje sić realizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych, 

h) na terenach niezagospodarowanych 
zgodnie z ustaleniami planu nie dopuszcza 
sić tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów za wy-
jątkiem tymczasowego wykorzystywania 
terenów w formie terenów zielonych, 

i) zakazuje sić lokalizowania obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy przekra-
czającej 400m2, 

j) zakazuje sić lokalizacji usług, które, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, mogą zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

k) zakaz, o którym mowa w pkt 3) lit. j), nie 
dotyczy usług, dla których, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, wykazano brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochro-
nć przyrody WOChK, 

l) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalności hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

m) zakazuje sić prowadzenia dystrybucji ta-
kich towarów jak: samochodowe paliwa 
gazowe, paliwa płynne i innych substancji 
niebezpiecznych. 

4) parametry i warunki kształtowania zabudo-
wy: 

a) maksymalny w.i.z. 1,8, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 25% powierzchni działki budow-
lanej, 

c) maksymalna wysokość budynków liczona 
od terenu do najwyşej połoşonego ele-
mentu dachu: 

- dla budynków mieszkalnych – 18m, 

- dla budynków usługowych – 8m, 

d) poziom parterów budynków mieszkalnych 
maksymalnie 1m nad poziomem przyle-
głego terenu, 

e) kolorystyka elewacji stonowana w kolo-
rach pastelowych, 

f) dopuszcza sić dachy płaskie do 100 lub 
spadziste o pochyleniu od 250 do 450 z za-
strzeşeniem § 13 ust. 2 pkt 5, 

g) pokrycie dachów spadzistych dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówkopo-
dobnymi w palecie kolorów naturalnych z 
zastrzeşeniem §13 ust. 2 pkt 5, 

5) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości: 

a) minimalna szerokość frontu nowo - wy-
dzielanej działki budowlanej 18,0m, 

b) minimalna powierzchnia nowo - wydzie-
lanej działki budowlanej 1500m2, 

c) kąt połoşenia granic nowo-wydzielanej 
działki budowlanej w stosunku do pasa 
drogowego nie mniejszy niş 70o, 

6) dla działek istniejących oraz wydzielanych 
liniami rozgraniczającymi ustalonymi w pla-
nie dopuszcza sić wskaŝniki liczbowe związa-
ne z powierzchnią terenu inne niş określone 
w pkt. 5 pod warunkiem zachowania pozosta-
łych wymogów określonych w planie, 

7) parametry działek określone w pkt. 5 nie do-
tyczą parametrów działek wydzielanych pod 
drogi wewnćtrzne, dla działek wydzielanych 
pod drogi wewnćtrzne minimalna szerokość 
nie moşe być mniejsza niş 8m, 

8) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) dla terenu MWU1 od strony dróg: KDL5, 
KDD5, KDD6, 

b) dla terenu MWU2 od strony dróg: KDD6, 
KDD7, KDD8, 

c) dla terenu MWU3 od strony drogi KDD8, 

d) dla terenu MWU4 od strony dróg: KDL5, 
KDD6, KDD7, KDD8, 

e) dla terenu MWU5 pośrednio poprzez teren 
zamknićty. 

Rozdział 11 
Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów zabudowy usługowej 
oznaczonych na rysunku planu  

symbolem terenu U1 

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić zwićkszenie intensywności 
zabudowy terenu poprzez budowć no-
wych budynków z zachowaniem zasad 
określonych w planie, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 25 – 4498 – Poz. 795 
 

b) dopuszcza sić realizacjć garaşy, miejsc 
postojowych, sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, dojść, dojazdów, elemen-
tów małej architektury, zgodnie z zapisami 
planu, 

c) budowć nowych budynków naleşy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

d) forma i wygląd nowej zabudowy powinny 
harmonizować z projektowaną zabudową 
na terenach sąsiednich oraz zapewnić wy-
tworzenie odpowiedniej oprawy pierzei 
ulic i terenów publicznych, 

e) nie dopuszcza sić funkcji mieszkaniowej, 

f) zakazuje sić lokalizacji usług, które, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, mogą zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

g) zakaz, o którym mowa w pkt 2) lit. f), nie 
dotyczy usług, dla których, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, wykazano brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochro-
nć przyrody WOChK, 

h) zakazuje sić lokalizowania obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy przekra-
czającej 400m2, 

i) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalności hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

j) zakazuje sić prowadzenia dystrybucji ta-
kich towarów jak: samochodowe paliwa 
gazowe, paliwa płynne i innych substancji 
niebezpiecznych. 

3) parametry i warunki kształtowania zabudo-
wy: 

a) maksymalny w.i.z. 1,5, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 20% powierzchni działki budow-
lanej, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych budynków - 2 

d) maksymalna wysokość budynków liczona 
od terenu do najwyşej połoşonego ele-
mentu dachu – 10m, 

e) kolorystyka elewacji stonowana w kolo-
rach pastelowych, 

f) dopuszcza sić dachy płaskie do 100 lub 
spadziste o pochyleniu od 250 do 450, 

g) pokrycie dachów dachówką ceramiczną 
lub materiałami dachówkopodobnymi w 
palecie kolorów naturalnych, 

h) poziom parterów budynków usługowych 
w poziomie przyległego terenu lub mak-
symalnie 45cm nad jego poziomem z 
obowiązkiem wybudowania rampy dla 
niepełnosprawnych. 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości: 

a) minimalna szerokość frontu nowo - wy-
dzielanej działki budowlanej 18,0m, 

b) minimalna powierzchnia nowo - wydzie-
lanej działki budowlanej 1000m2, 

c) kąt połoşenia granic nowo-wydzielanej 
działki budowlanej w stosunku do pasa 
drogowego nie mniejszy niş 70o, 

5) dla działek istniejących oraz wydzielanych 
liniami rozgraniczającymi ustalonymi w pla-
nie dopuszcza sić wskaŝniki liczbowe związa-
ne z powierzchnią terenu inne niş określone 
w pkt. 4 pod warunkiem zachowania pozosta-
łych wymogów określonych w planie, 

6) parametry działek określone w pkt 4 nie do-
tyczą parametrów działek wydzielanych pod 
drogi wewnćtrzne, dla działek wydzielanych 
pod drogi wewnćtrzne minimalna szerokość 
nie moşe być mniejsza niş 8m, 

7) zasady obsługi komunikacyjnej od strony 
drogi KDW2. 

Rozdział 12 

Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenów zabudowy usługowej 
oznaczonych na rysunku planu  

symbolem terenu U2 

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U2 jako terenu Umocnienia 
Duşego Twierdzy Zegrze objćtego w całości 
strefą ochrony konserwatorskiej ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki, 
usługi administracji, bankowości, kultury. 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić adaptacjć istniejącej histo-
rycznej zabudowy, 

b) nakazuje sić zachowanie historycznego 
rozplanowania fortu i charakteru zieleni, 

c) nakazuje sić rewaloryzacjć zieleni i likwi-
dacjć zieleni ograniczającej czytelność 
struktury fortu i zagraşającej substancji 
zabytkowej, 

d) nakazuje sić zachowanie historycznych 
ciągów komunikacyjnych, 

e) dopuszcza sić lokalizacjć nowych budyn-
ków w obrćbie dziedzińców fortu, przy 
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czym ich gabaryty nie mogą pogarszać 
czytelności układu przestrzennego i wa-
runków ekspozycji fortu, 

f) nakazuje sić zharmonizowanie nowych 
obiektów z istniejącą zabudową w zakre-
sie: skali, formy, materiału i kolorystyki, 

g) zakazuje sić lokalizacji usług, które zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, mogą zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

h) zakaz, o którym mowa w pkt 2) lit. g), nie 
dotyczy usług, dla których, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, wykazano brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochro-
nć przyrody WOChK, 

i) zakazuje sić lokalizowania ogrodzeń w 
sposób zakłócający historyczny układ 
przestrzenny i komunikacyjny fortu, 

j) wszelkie działania inwestycyjne naleşy 
uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków lub odpowiednio uzyskać po-
zwolenie, 

3) parametry i warunki kształtowania zabudo-
wy: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 75% powierzchni działki budow-
lanej, 

b) maksymalna wysokość budynków – bu-
dynki nie mogą przewyşszać najwyşej po-
łoşonej czćści fortu, 

c) dopuszcza sić dachy oraz ich pokrycie do-
stosowane do funkcji budynku, 

4) nakazuje sić zachowanie historycznej parce-
lacji, zmiany parcelacji wymagają uzgodnie-
nia z właściwym konserwatorem zabytków, 

5) obsługa komunikacyjna od strony drogi 
KDGP1. 

Rozdział 13 
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy usług oświaty oznaczonego 
na rysunku planu symbolem terenu UO1 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem UO1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić zwićkszenie intensywności 
zabudowy terenu poprzez rozbudowć, 
przebudowć, istniejących budynków oraz 
budowy nowych z zachowaniem zasad 
określonych w planie, 

b) dopuszcza sić realizacjć miejsc postojo-
wych, sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, dojść, dojazdów, elementów ma-
łej architektury, zgodnie z zapisami planu, 

c) zakazuje sić realizacji wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i garaşy, 

d) rozbudowy budynków istniejących oraz 
budowć nowych budynków naleşy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

e) zakazuje sić lokalizacji usług, które, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, mogą zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

f) zakaz, o którym mowa w pkt 2) lit. e), nie 
dotyczy usług, dla których, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, wykazano brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochro-
nć przyrody WOChK, 

g) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalności hurtowej, składowej i magazyno-
wej. 

3) parametry i warunki kształtowania zabudo-
wy: 

a) maksymalny w.i.z. 1,2, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 40% powierzchni działki budow-
lanej, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych budynków – 3, 

d) maksymalna wysokość budynków liczona 
od terenu do najwyşej połoşonego ele-
mentu dachu – 14,0m, 

e) dopuszcza sić dachy o spadku dostoso-
wanym do funkcji budynków, 

f) pokrycie dachów dachówką ceramiczną 
lub materiałami dachówkopodobnymi w 
palecie kolorów naturalnych, 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości: 

a) minimalna szerokość frontu nowo - wy-
dzielanej działki budowlanej 18,0m, 

b) minimalna powierzchnia nowo - wydzie-
lanej działki budowlanej 3000m2, 

c) kąt połoşenia granic nowo-wydzielanej 
działki budowlanej w stosunku do pasa 
drogowego nie mniejszy niş 70o, 

5) dla działek istniejących oraz wydzielanych 
liniami rozgraniczającymi ustalonymi w pla-
nie dopuszcza sić wskaŝniki liczbowe związa-
ne z powierzchnią terenu inne niş określone 
w pkt. 4 pod warunkiem zachowania pozosta-
łych wymogów określonych w planie, 
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6) parametry działek określone w pkt. 4 nie do-

tyczą parametrów działek wydzielanych pod 
drogi wewnćtrzne, dla działek wydzielanych 
pod drogi wewnćtrzne minimalna szerokość 
nie moşe być mniejsza niş 8m, 

7) zasady obsługi komunikacyjnej pośrednio 
poprzez teren zamknićty. 

Rozdział 14 
Przeznaczanie, zagospodarowanie  

i zabudowa terenu zabudowy usług turystyki 
oznaczonych na rysunku planu  

symbolami UT o numerach od 1 do 3 

§ 38. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami UT o numerach od 1 do 3 
ustala sić: 

1) dla terenów UT1, UT2, UT3 przeznaczenie 
podstawowe: usługi turystyki, 

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa 
mieszkaniowa związana funkcjonalnie z prze-
znaczeniem podstawowym, 

3) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić zwićkszenie intensywności 
zabudowy terenu poprzez rozbudowć, 
przebudowć, istniejących budynków oraz 
budowy nowych z zachowaniem zasad 
określonych w planie, 

b) dopuszcza sić realizacjć budynków go-
spodarczych, garaşy, miejsc postojowych, 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
dojść, dojazdów, elementów małej archi-
tektury, zgodnie z zapisami planu, 

c) rozbudowy budynków istniejących oraz 
budowć nowych budynków naleşy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

d) na terenie UT2 na obszarze strefy ochrony 
konserwatorskiej załoşenia parkowo-
pałacowego w Zegrzu obowiązują ustale-
nia zawarte w §13 ust. 2 pkt 3, dla budyn-
ków objćtych ochroną w ewidencji obo-
wiązują ustalenia zawarte w §13 ust. 2  
pkt 4, 

e) dopuszcza sić remonty i modernizacjć – 
nie obejmujące powićkszenia powierzchni 
zabudowy – istniejących budynków zloka-
lizowanych poza liniami zabudowy, 

f) na terenie UT3 dopuszcza sić realizacje 
zabudowy mieszkaniowej nie przekracza-
jącej 50% powierzchni uşytkowej wszyst-
kich budynków zlokalizowanych na tym 
terenie. 

g) na terenach UT1, UT2 dopuszcza sić wbu-
dowane w budynki mieszkania, które nie 

mogą stanowić wićcej niş 15% łącznej 
powierzchni uşytkowej wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na jednej działce bu-
dowlanej, 

h) dopuszcza sić realizacjć obiektów za-
mieszkania zbiorowego, 

i) zakazuje sić lokalizacji usług, które, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, mogą zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

j) zakaz, o którym mowa w pkt 3) lit. i), nie 
dotyczy usług, dla których, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, wykazano brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochro-
nć przyrody WOChK, 

k) zakazuje sić lokalizowania obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy przekra-
czającej 400m2, 

l) zakazuje sić lokalizowania wszelkiej dzia-
łalności hurtowej, składowej i magazyno-
wej, 

m) zakazuje sić prowadzenia dystrybucji ta-
kich towarów jak: samochodowe paliwa 
gazowe, paliwa płynne i innych substancji 
niebezpiecznych, 

4) parametry i warunki kształtowania zabudo-
wy: 

a) na terenie UT1, UT2 maksymalny w.i.z. 
1,0, 

b) na terenie UT3 maksymalny w.i.z. 1,5, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna na jednej działce budowlanej: 

- 60% na terenach UT1, UT2, 

- 30% na terenie UT3, 

d) maksymalna wysokość budynków liczona 
od terenu do najwyşej połoşonego ele-
mentu dachu: 

- na terenie UT1 - 10,0m, 

- na terenie UT2, UT3 – 12m, 

e) kolorystyka elewacji stonowana w kolo-
rach pastelowych, 

f) dopuszcza sić dachy płaskie do 100 lub 
spadziste o pochyleniu od 250 do 400, 

g) pokrycie dachów dachówką ceramiczną 
lub materiałami dachówkopodobnymi w 
palecie kolorów naturalnych, 

h) poziom parterów budynków usługowych 
w poziomie przyległego terenu lub mak-
symalnie 45cm nad jego poziomem z 
obowiązkiem wybudowania rampy dla 
niepełnosprawnych, 
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5) zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomości na terenie UT1, UT2 i UT3: 

a) minimalna szerokość frontu nowo - wy-
dzielanej działki budowlanej na terenie 
UT1, UT2 i UT3: 18,0m, 

b) minimalna powierzchnia nowo - wydzie-
lanej działki budowlanej na terenie UT1, 
UT2: 3000 m2, 

c) minimalna powierzchnia nowo - wydzie-
lanej działki budowlanej na terenie UT3: 
1500 m2, 

d) kąt połoşenia granic nowo wydzielanej 
działki budowlanej do pasa drogowego na 
terenie UT1, UT2, UT3 nie mniejszy niş 
70o, 

6) dla działek istniejących oraz wydzielanych 
liniami rozgraniczającymi ustalonymi w pla-
nie dopuszcza sić wskaŝniki liczbowe związa-
ne z powierzchnią terenu inne niş określone 
w pkt. 5 pod warunkiem zachowania pozosta-
łych wymogów określonych w planie, 

7) parametry działek określone w pkt. 6 nie do-
tyczą parametrów działek wydzielanych pod 
drogi wewnćtrzne, dla działek wydzielanych 
pod drogi wewnćtrzne minimalna szerokość 
nie moşe być mniejsza niş 8m, 

8) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) dla terenu UT1 od strony drogi KDD1, 

b) dla terenu UT2 od strony dróg KDW5, 
KDW6, 

c) dla terenu UT3 od strony drogi KDL5, 
KDW6. 

Rozdział 15 
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zieleni sportowo rekreacyjnej 

oznaczonego na rysunku planu symbolem ZS1 

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZS1: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 
sportowo rekreacyjnej, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić realizacjć miejsc postojo-
wych, infrastruktury technicznej, dojść, 
dojazdów, elementów małej architektury, 

b) zakazuje sić realizacji jakichkolwiek bu-
dynków, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 90% powierzchni działki, 

 

3) zasady obsługi komunikacyjnej pośrednio 
poprzez teren UT1. 

Rozdział 16 
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu 

zieleni objętej formami ochrony przyrody 
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody – 

rezerwat przyrody, oznaczone na rysunku planu 

symbolami ZN1 i ZN2 

§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ZN1 i ZN2 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni 
objćty formami ochrony przyrody zgodnie z 
przepisami o ochronie przyrody – rezerwat 
przyrody, 

2) zasady zagospodarowania terenu zgodnie z 
przepisami odrćbnymi. 

Rozdział 17 
Przeznaczenie i zagospodarowanie  

terenu lasów oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZL1 

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZL1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren lasu, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) na terenie lasu nakazuje sić zagospoda-
rowanie terenu zgodnie z przepisami od-
rćbnymi, 

b) zakazuje sić realizacji jakichkolwiek bu-
dynków, 

c) dopuszcza sić realizacjć urządzeń tury-
stycznych takich jak: wiaty, zadaszenia, 

d) zakazuje sić tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenu. 

Rozdział 18 
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów 

rodzinnych ogrodów działkowych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami ZD1, ZD2 

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZD1, ZD2 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren rodzinnych 
ogrodów działkowych, 

2) na terenach ZD1, ZD2 dopuszcza sić realiza-
cjć: alej i dróg ogrodowych, miejsc postojo-
wych, placów gospodarczych, terenów rekre-
acyjnych, ogródków jordanowskich, hydro-
forni, sanitariatów, budynku administracyjno-
gospodarczego, altan działkowych, zieleni 
ogrodowej, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, małej architektury, zgodnie z za-
pisami planu, 
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3) parametry i warunki kształtowania zabudo-

wy: 

a) dopuszcza sić realizacjć altan i budynków 
gospodarczych o powierzchni zabudowy 
do 20 m2 oraz wysokości do 5 m przy da-
chach stromych i do 4 m przy dachach 
płaskich, 

b) dopuszcza sić realizacjć na terenie ZD1 i 
ZD2 jednego budynku administracyjno – 
gospodarczego związanego z funkcja tere-
nu nie przekraczającego powierzchni za-
budowy 70 m2 oraz maksymalnej wysoko-
ści 7 m, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 70% powierzchni działki budow-
lanej, 

d) budowć altan i budynków naleşy lokali-
zować z zachowaniem wyznaczonych na 
rysunku planu linii zabudowy, 

4) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) dla terenu ZD1 pośrednio poprzez teren 
KS2 oraz teren zamknićty, 

b) dla terenu ZD2 od strony drogi KDL4, 
KDL5, KDW6 oraz pośrednio poprzez teren 
zamknićty. 

Rozdział 19 
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów 

obsługi komunikacji oznaczonych na rysunku 

planu symbolami KS o numerach od 1 do 3 

§ 43.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami terenu KS o numerach od 1 do 
3 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obsługi 
komunikacji, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) teren oznaczony symbolem KS1 przezna-
czony jest na realizacjć i utrzymanie zaple-
cza komunikacji samochodowej jako stacji 
paliw, 

b) teren oznaczony symbolem KS2 przezna-
czony jest na realizacjć i utrzymanie zaple-
cza komunikacji samochodowej jako par-
kingu urządzonego w poziomie terenu, 

c) teren oznaczony symbolem KS3 przezna-
czony jest na realizacjć i utrzymanie zaple-
cza komunikacji samochodowej jako gara-
şy, 

d) dopuszcza sić realizacjć: sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz elementów 
małej architektury, zgodnie z zapisami 
planu, 

e) zakazuje sić lokalizacji usług, które, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi, mogą zna-
cząco oddziaływać na środowisko, 

f) zakaz, o którym mowa w pkt 2) lit. e), nie 
dotyczy usług, dla których, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, wykazano brak 
znacząco negatywnego wpływu na ochro-
nć przyrody WOChK, 

g) zakazuje sić lokalizowania obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaşy przekra-
czającej 400m2, 

h) na terenie KS1 dopuszcza sić realizacjć 
usług nie kolidujących z przeznaczeniem 
podstawowym, 

i) zakazuje sić lokalizacji jakichkolwiek bu-
dynków na terenach oznaczonych symbo-
lem KS2, 

j) zakazuje sić lokalizacji funkcji mieszka-
niowej, 

3) parametry i warunki kształtowania zabudo-
wy: 

a) maksymalny w.i.z: 

- 0,4 na terenie KS1, 

- 0,7 na terenie KS3, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 25% powierzchni działki budowla-
nej, 

c) maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych budynków na terenie KS1 - 2, 

d) maksymalna wysokość budynków liczona 
od terenu do najwyşej połoşonego ele-
mentu dachu na terenie KS1 - 10m, 

e) na terenie KS1 dopuszcza sić dachy do-
stosowane do funkcji budynku, 

4) zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości: 

a) minimalna szerokość frontu nowo - wy-
dzielanej działki budowlanej 30,0m, 

b) minimalna powierzchnia nowo - wydzie-
lanej działki budowlanej 1000 m2, 

c) kąt połoşenia granic nowo wydzielanej 
działki budowlanej w stosunku do pasa 
drogowego nie mniejszy niş 70o, 

5) dla działek istniejących oraz wydzielanych 
liniami rozgraniczającymi ustalonymi w pla-
nie dopuszcza sić wskaŝniki liczbowe związa-
ne z powierzchnią terenu inne niş określone 
w pkt 4 pod warunkiem zachowania pozosta-
łych wymogów określonych w planie, 
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6) parametry działek określone w pkt. 4 nie do-

tyczą parametrów działek wydzielanych pod 
drogi wewnćtrzne, dla działek wydzielanych 
pod drogi wewnćtrzne minimalna szerokość 
nie moşe być mniejsza niş 8m, 

7) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) dla terenu KS1 od strony drogi zlokalizo-
wanej poza obszarem planu, 

b) dla terenu KS2 od strony drogi KDL3, 

c) dla terenu KS3 od strony dróg KDL4, 
KDL5. 

Rozdział 20 
Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów 
dróg publicznych oznaczonych symbolami 
terenu KDGP1, KDL o numerach od 1 do 5,  

KDD o numerach od 1 do 8 

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDGP1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe droga publiczna 
klasy technicznej drogi głównej ruchu przy-
spieszonego, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić realizacjć: sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń po-
mocniczych związanych z prowadzeniem, 
organizacją i obsługą ruchu drogowego, 

b) parametry techniczne odpowiednie dla 
drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu 
przyspieszonego, 

c) zagospodarowanie terenu zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi, 

3) w ramach zasad i warunków podziału na 
działki budowlane zakazuje sić jakichkolwiek 
podziałów działek z wyjątkiem podziałów 
zgodnych z liniami rozgraniczającymi, po-
działów porządkujących stan własnościowy 
oraz podziałów zgodnych z przepisami od-
rćbnymi dotyczącymi gospodarki nierucho-
mościami. 

§ 45. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDL o numerach od 1 do 5 
ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe droga publiczna 
klasy technicznej drogi lokalnej, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić realizacjć: sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń po-
mocniczych związanych z prowadzeniem, 
organizacją i obsługą ruchu drogowego, 

 

 

b) zakazuje sić realizacji budynków, 

c) do czasu realizacji ustaleń planu dopusz-
cza sić uşytkowanie terenu w sposób do-
tychczasowy, 

d) szerokości terenu w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem planu i przepi-
sami odrćbnymi, 

e) jezdnia utwardzona o szerokości minimum 
6 m, 

f) co najmniej z jednej strony drogi musi być 
zrealizowany chodnik, 

g) na terenie KDL1 dla alei objćtej ochroną 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 2 
pkt 1, 

3) w ramach zasad i warunków podziału na 
działki budowlane zakazuje sić jakichkolwiek 
podziałów działek z wyjątkiem podziałów 
zgodnych z liniami rozgraniczającymi, po-
działów porządkujących stan własnościowy 
oraz podziałów zgodnych z przepisami od-
rćbnymi dotyczącymi gospodarki nierucho-
mościami. 

§ 46.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem terenu KDD1 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe droga publiczna 
klasy technicznej drogi dojazdowej, 

2) zasady zagospodarowania terenu zgodnie z 
przepisami odrćbnymi. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami terenu KDD o numerach od 2 do 
8 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe droga publiczna 
klasy technicznej drogi dojazdowej, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić realizacjć: sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń po-
mocniczych związanych z prowadzeniem, 
organizacją i obsługą ruchu drogowego, 

b) zakazuje sić realizacji budynków, 

c) do czasu realizacji ustaleń planu dopusz-
cza sić uşytkowanie terenu w sposób do-
tychczasowy, 

d) szerokości terenu w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem planu i przepi-
sami odrćbnymi, 

e) jezdnia utwardzona o szerokości minimum 
5m, 
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f) co najmniej z jednej strony drogi musi być 
zrealizowany chodnik, 

g) na terenie KDD4 dla alei objćtej ochroną 
obowiązują ustalenia zawarte w § 13 ust. 2 
pkt 1, 

3) w ramach zasad i warunków podziału na 
działki budowlane zakazuje sić jakichkolwiek 
podziałów działek z wyjątkiem podziałów 
zgodnych z liniami rozgraniczającymi, po-
działów porządkujących stan własnościowy 
oraz podziałów zgodnych z przepisami od-
rćbnymi dotyczącymi gospodarki nierucho-
mościami. 

4) Na terenie KDD4 i KDD7 dopuszcza sić reali-
zacjć małej architektury, miejsc parkingo-
wych, urządzeń rekreacyjnych oraz zieleni, 
związanych funkcjonalnie z terenami sąsied-
nimi. 

Rozdział 21 
Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów 

dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 
terenu KDW o numerach od 1 do 6, innych dróg 

wewnętrznych realizowanych na terenach 
funkcjonalnych oraz ścieżek rowerowych 

wyznaczonych na rysunku planu 

§ 47.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami terenu KDW o numerach od 1 
do 6 ustala sić: 

1) przeznaczenie podstawowe droga wewnćtrz-
na, 

2) zasady zagospodarowania: 

a) dopuszcza sić realizacjć: sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz elementów 
małej architektury, 

b) zakazuje sić realizacji budynków, 

c) do czasu realizacji ustaleń planu dopusz-
cza sić uşytkowanie terenu w sposób do-
tychczasowy, 

d) szerokości terenu w liniach rozgraniczają-
cych zgodnie z rysunkiem planu, 

e) szerokość jezdni nie moşe być mniejsza 
niş 5m, za wyjątkiem terenu KDW4 gdzie 
dopuszcza sić mniejszą szerokość jezdni, 

f) jezdnia musi posiadać nawierzchnić 
utwardzoną spełniającą warunki niezbćd-
ne dla ruchu kołowego, w tym dla pojaz-
dów ratowniczo-gaśniczych, na warun-
kach określonych w przepisach odrćb-
nych, 

3) w ramach zasad i warunków podziału na 
działki budowlane zakazuje sić jakichkolwiek 
podziałów działek z wyjątkiem podziałów 
zgodnych z liniami rozgraniczającymi, po-

działów porządkujących stan własnościowy 
oraz podziałów zgodnych z przepisami od-
rćbnymi dotyczącymi gospodarki nierucho-
mościami. 

2. Dla dróg wewnćtrznych realizowanych w 
zaleşności od potrzeb na terenach funkcjonal-
nych ustala sić nastćpujące warunki, zasady i 
standardy zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić wydzielanie działek pod drogi 
wewnćtrzne o szerokości nie mniejszej niş 
5m, o ile z ustaleń szczegółowych dla po-
szczególnych terenów nie wynika inaczej, 

2) nakazuje sić szerokość jezdni nie mniejszą niş 
4,5m, 

3) jezdnie muszą spełniać warunki niezbćdne 
dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ra-
towniczo-gaśniczych, na warunkach określo-
nych w przepisach odrćbnych, 

4) dopuszcza sić drogi bez wyodrćbnienia jezd-
ni i chodników. 

§ 48. Dla ścieşek rowerowych realizowanych 
zgodnie z rysunkiem planu ustala sić nastćpują-
ce warunki, zasady i standardy zagospodarowa-
nia terenu: 

1) dopuszcza sić realizacjć ścieşek, w uzasad-
nionych przypadkach, wzdłuş przeciwnej 
krawćdzi drogi, na której wytyczono przebieg 
ścieşki, niş wskazano na rysunku planu, 

2) minimalna szerokość ścieşki rowerowej nie 
moşe być mniejsza niş: 

a) 1,5m - dla ścieşek jednokierunkowych, 

b) 2,0m - dla ścieşek dwukierunkowych, 

3) minimalna szerokość ścieşki rowerowej, jeśli 
jest realizowana jako ciąg pieszo – rowerowy, 
tj. ścieşki rowerowej, z której mogą korzystać 
równieş piesi, nie powinna być mniejsza niş: 

a) 2,5m - dla ciągów, na których ruch rowe-
rów jest jednokierunkowy, 

b) 3,0m - dla ciągów, na których ruch rowe-
rów jest dwukierunkowy, za wyjątkiem te-
renu KDW4 gdzie dopuszcza sić mniejszą 
szerokość realizacji ciągu pieszo – rowe-
rowego. 

Dział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 49.Wykonanie uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 50. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejścia 
w şycie niniejszego planu, a nie zakończonych 
decyzją ostateczną, stosuje sić ustalenia planu. 
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§ 51. Ustala sić nastćpujące stawki procen-
towe słuşące naliczeniu jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związ-
ku z uchwaleniem planu w wysokości: 

1) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami terenu: MN o numerach od 
1 do 6, MW o numerach od 1 do 5, MNU o 
numerach od 1 do 3, MWU o numerach od 1 
do 5, U1, UT o numerach od 1 do 3, KS o 
numerach od 1 do 3, 

2) 0% dla terenów oznaczonych symbolami 
przeznaczania: U2, ZS1, ZN1, ZN2, ZL1, ZD1, 
ZD2, KDGP1, KDL o numerach od 1 do 5, 
KDD o numerach od 1 do 8, KDW o nume-
rach od 1 do 6. 

§ 52. Na obszarze objćtym planem tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Serock sekcja F  
w czćści obejmującej powyşszą zmianć, uchwa-
lonego uchwałą nr 137/XVIII/2003 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 12 grudnia 2003r. i opubliko-
wanym w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Mazowieckiego Nr 29 poz. 892 z dnia 12 lutego 
2004r. 

§ 53.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazo-
wieckiego i publikacji na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Serock. 

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku: 

Artur Borkowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 604/LXV/10 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 10 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock w dniu  

20 paŝdziernika 2010r. rozpatrzył uwagi wniesione 
do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock czćść sekcji F obrćb 
Jadwisin. W zakresie uwagi nieuwzglćdnionej 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniesio-
nej przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji Od-
dział Warszawski, Rada Miejska w Serocku posta-
nawia przyjąć nastćpujący sposób jej rozpatrzenia: 

Rozstrzyga sić o nieuwzglćdnieniu uwagi 
wniesionej przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfika-
cji Oddział Warszawski – w sprawie wykluczenia 
zabudowy na terenach MW1, MW2 i U1 połoşo-
nych na działce nr ewid. 83/2. ze wzglćdu na 
sprzeczność pomićdzy załoşeniami projektu planu 
dotyczącymi zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usługowej MW1, MW2 i U1 a wymogami 
ochrony i opieki nad zabytkami oraz uchwałą  
nr 137/XVIII/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. Rady 
Miejskiej w Serocku. 

Uzasadnienie rozstrzygnićcia: 
Pismem z dnia 30 września 2010r. (l.dz. 

08/2010) Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Od-
dział Warszawski wniosło uwagć odnoszącą sić 
do: 
- przeznaczenia w projekcie planu pod zabudowć 

terenu działki nr 83/2, z wnioskiem o wyklucze-
nie jej z zabudowy. 

- sprzeczności pomićdzy załoşeniami projektu 
planu dotyczącymi zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej MW1, MW2 i U1 a 
wymogami ochrony i opieki nad zabytkami oraz 
uchwałą nr 137/XVIII/2003 z dnia 12 grudnia 
2003r. Rady Miejskiej w Serocku. 
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji wnosi o 

wykluczenie zabudowy na terenach oznaczonych 
w projekcie planu symbolami MW1, MW2, U1 
połoşonych na działce nr 83/2 - w celu utworzenia 
200 metrowej strefy obserwacji dla fortu zlokali-
zowanego na terenie oznaczonym w projekcie 
planu symbolem U2. Wprowadzenie zakazu zabu-
dowy na terenach MW1, MW2, U1 byłoby sprzecz-
ne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Serock uchwalonym uchwałą Rady Miej-
skiej w Serocku nr 392/XLVI/09 z dnia 31 sierpnia 
2009r., które wskazuje te tereny pod zabudowć 
mieszkaniowo-usługową o znacznej intensywności 
zabudowy. W obecnie obowiązującym miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonym uchwałą nr 137/XVIII/2003 z dnia  
12 grudnia 2003r. Rady Miejskiej w Serocku teren 
działki nr 83/2 przeznaczony jest pod zabudowć – 

usługi turystyki, usługi nieuciąşliwe, stacje paliw i 
usługi motoryzacyjne. Dodatkowo, dla powyşsze-
go terenu złoşony został wniosek o dopuszczenie 
funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, a wprowa-
dzenie zakazu zabudowy na działce skutkować 
bćdzie wystąpieniem roszczeń za obnişenie warto-
ści nieruchomości w odniesieniu do ustaleń obec-
nie obowiązującego planu. 

W myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami wojewódzki konserwator zabytków 
sprawuje kontrolć nad przestrzeganiem i stosowa-
niem przepisów dotyczących ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami. Organ ten jest obowiązany 
do współpracy na etapie sporządzania oraz zmian, 
m.in. miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, polegającej na wnioskowaniu i 
wyraşaniu opinii z zakresu ochrony konserwator-
skiej. 

Parametry i wskaŝniki dotyczące zabudowy na 
terenach MW1, MW2, U1 były konsultowane z 
Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków, który na etapie uzgadniania planu, szcze-
gółowo analizował ochronć fortu oraz jego oto-
czenie, w tym tereny MW1, MW2, U1. Opracowany 
projekt planu bardzo szczegółowo ustala równieş 
dopuszczalne zagospodarowanie terenu samego 
fortu Umocnienie Duşe, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U2. 

Zasady zagospodarowania terenów zawarte w 
projekcie planu są wynikiem wielu konsultacji 
przeprowadzonych z Mazowieckim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków na etapie uzgadniania 
projektu planu. Jednym z rezultatów konsultacji 
dotyczących terenów poza fortem - było obnişenie 
wysokości zabudowy na terenach MW1 i MW2 
oraz wycofanie linii zabudowy na terenie U2 do 
linii terenu MW2 w celu odsłonićcia i oddalenia 
zabudowy od fortu. 

Prawidłowość zastosowanych rozwiązań zosta-
ła potwierdzona pozytywnym uzgodnieniem pro-
jektu zmiany planu przez Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków - postanowie-
niem nr 264/10 z dnia 16 lipca 2010r. 

Reasumując: projekt zmiany planu nie narusza 
ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz ustaleń dotyczących 
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie a jego ustalenia 
są zgodne z kierunkiem polityki przestrzennej gmi-
ny określonej w Studium. 

Wobec powyşszego, uwaga Towarzystwa Przy-
jaciół Fortyfikacji Oddział Warszawski zostaje nie-
uwzglćdniona. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 604/LXV/10 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 10 listopada 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleşą do zadań własnych gminy i innej infrastruktury miejskiej oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, Rada Miejska w Serocku rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
Lp. INWESTYCJE Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
SPOSÓB REALIZACJI * ZASADY FINANSOWANIA* 

Forma:  
1 - zadania 
krótkookresowe  
2 - zadanie 
wieloletnie 

Odpowiedzialni  
za  realizacjć 

i współpracujący:  
 1- wójt, burmistrz, prezy-
dent,  
2 - wykonawca,  
3 - pracownik urzćdu 
właściwy do spraw 
infrastruktury  
 4 - inne 

PROGNOZOWANE 
ŜRÓDŁA FINANSO-

WANIA 
1 - dochody własne,  
2 - dotacje,  
3 - kredyty, poşyczki  
4 - obligacje  
komunalne,  
5 – inne 

POTENCJALNY UDZIAŁ 
INNYCH INWESTORÓW 

W FINANSOWANIU 
ZADANIA  

 (% w stosunku do 
prognozowanych nakła-

dów) 
1 - właściciele  
nieruchomości  
2 - fundacje i organizacje 
wspomagające  
3 - inwestorzy zewnćtrzni  
 4 - inne 

1. DROGI 
PUBLICZNE 

 WYKUP TERENÓW 1,2 1, 3, 4 1, 3, 5 - 
2.  BUDOWA 1,2 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 
3. POZOSTAŁE  WODOCIĄGI 1,2 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 
4.  KANALIZACJA 1,2 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 
5.  GOSPODARKA ODPADAMI 1,2 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 1, 2, 3 
6.  ELEKTROENERGETYKA 1,2 4 5 1, 4 
7.  GAZOWNICTWO 1,2 4 5 1, 4 
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UCHWAŁA Nr II/10/2010 

RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE 

z dnia 22 grudnia 2010 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 
ze zmianami) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia  
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, ze zmia-
nami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmia-
nami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 
2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 
1682 ze zmianami) Rada Miejska w Brwinowie 
uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Określa sić wzór informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa sić wzór deklaracji na podatek od 
nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa sić wzór deklaracji na podatek 
rolny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Określa sić wzór deklaracji na podatek 
leśny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy. 

§ 6.1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

2. Burmistrz Gminy Brwinów niezwłocznie 
ogłosi uchwałć w trybie przewidzianym dla 
prawa miejscowego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Sławomir Rakowiecki 
 


