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PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE SEROCK
STUDIUM PRZYPADKU
Abstrakt. W artykule poruszono zagadnienie możliwości prowadzenia skutecznej
polityki przestrzennej poprzez akty planistyczne. Analizie poddano obowiązujące
opracowania, tj. Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy
Serock. Szczególną uwagę zwrócono na zakres i precyzyjność zapisów zawartych
w planach, których realizacja pozwoli osiągnąć pożądany ład przestrzenny.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, akty miejscowego planowania przestrzennego, ład przestrzenny.

1. Wprowadzenie
Polski system planowania przestrzennego, realizowany na kilku szczeblach
administracyjnych, jest najbardziej efektywny i wymierny na poziomie lokalnym. Aktywność
planistyczna gmin, o której świadczy przede wszystkim liczba i pokrycie obowiązującymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jest bardzo zróżnicowana –
najmniejsza w regionach północnych i zachodnich, dużo większa (powyżej 50% powierzchni
gminy) w południowych, wschodnich i miejscami w centralnych (Śleszyński i in. [8]).
Analizowana w artykule gmina Serock należy do tych, w których obowiązujące plany
miejscowe pokrywają ponad 80% powierzchni. Zmiany w istniejących uwarunkowaniach,
nowe cele i potrzeby uwzględniane są również w aktualizacji „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” [9]. Ma więc ona narzędzia do
prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej. Powstaje jednak pytanie, czy są to narzędzia
doskonałe, gwarantujące uzyskanie podstawowego celu planowania przestrzennego, którym
jest ład przestrzenny.
2. Charakterystyka gminy Serock
Gmina Serock jest gminą miejsko-wiejską, usytuowaną w środkowej części woj.
mazowieckiego, w powiecie legionowskim, około 40 km od centrum miasta stołecznego
Warszawy. Od północy graniczy z gminami powiatu pułtuskiego: Winnicą, Pokrzywnicą
i Zatory, od północnego wschodu z gminą Somianka (powiat wyszkowski), od wschodu
z gminą Radzymin (powiat wołomiński), od południa z gminami Nieporęt i Wieliszew (powiat
legionowski), a od zachodu z gminami Pomiechówek i Nasielsk, należącymi do powiatu
Nowy Dwór Mazowiecki. Gmina Serock zajmuje powierzchnię 108,08 km2, obejmuje
miasto Serock, osiedle Zegrze i 28 sołectw. Miasto Serock stanowi centrum administracyjne
i usługowe gminy.
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Gmina charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą przestrzenną. Największy udział
mają użytki rolne, które zajmują 62% powierzchni gminy (w tym 45,4% to grunty orne) oraz
lasy, stanowiące 21% powierzchni gminy.
Rolnictwo w gminie Serock, pomimo przeważającego udziału w strukturze użytkowania, ma małe szanse na to, by stać się istotnym czynnikiem rozwoju gminy. Przyczyna leży
w niezbyt korzystnych warunkach glebowych i przyrodniczych, bardzo niekorzystnej
strukturze agrarnej gospodarstw oraz nadmiernym zatrudnieniu, jak również w ogólnej
recesji w rolnictwie, w mniejszym stopniu zależnej od gminy.
Duże kompleksy leśne położone są przede wszystkim w centralnej oraz północnej
części gminy, mniejsze i bardziej rozproszone – wzdłuż doliny Narwi i Bugu. Zarówno jedne,
jak i drugie stanowią istotny element systemu przyrodniczego gminy.
Miasto Serock położone jest na skarpie, w bliskim sąsiedztwie Narwi. O jego miejskim
charakterze świadczą przede wszystkim pozostałości średniowiecznego układu urbanistycznego, z kwadratowym rynkiem i reprezentacyjnym ratuszem oraz siecią ulic z 2-3-kondygnacyjnymi budynkami. Na peryferiach miasta rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca. Pozostałe miejscowości, z przewagą zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej w formie ulicówek usytuowanych wzdłuż istniejących dróg, tworzą dość
równomiernie rozmieszczoną sieć osadniczą. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze
gminy oraz bliskość aglomeracji warszawskiej w południowej części gminy, nad Narwią oraz
na wschodzie w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego rozwinęła się zabudowa letniskowa (ryc. 1).

Ryc. 1. Mapa gminy Serock
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z danymi GUS, na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwało 12 517 osób, z czego
ok. 1/3 w mieście. Liczba ludności wykazuje tendencję do wzrostu (tab. 1), ale proces ten
jest nierównomierny przestrzennie. Największy przyrost odnotowuje się na terenach dobrze
dostępnych komunikacyjnie, najmniejszy ─ na terenach położonych w północnej części
gminy oraz oddalonych od Zalewu Zegrzyńskiego. Bliskość Warszawy oraz atrakcyjność
gminy pod względem wypoczynkowym przyczynia się również do sezonowego wzrostu
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liczby ludności, szczególnie w miejscowościach położonych nad Zalewem. Według analizy
tendencji do zmian sytuacji demograficznej na najbliższe 10 lat oraz prognozy zmian
w otoczeniu gminy, zawartych w Planie rozwoju lokalnego gminy [6], szacuje się przyrost
naturalny na poziomie 1,5% rocznie, przy czym tendencja ta będzie silniej widoczna na
terenach wiejskich. Zaowocuje to z pewnością postępującym procesem urbanizacji
i zmianami funkcjonalnymi w istniejącej wiejskiej sieci osadniczej.
Tabela 1. Liczba ludności w gminie Serock
Rok
2007
2008
2009
2010

Liczba ludności gminy
ogółem
11 240
11 560
11 920
12 517

Liczba ludności
a
miejskiej
3576
3651
3769
4085

Liczba ludności
wiejskiej
7664
7909
8151
8432

a

Dotyczy mieszkańców miasta Serock
Źródło: GUS, 2007-2010, [2],[3],[4],[5].

Gmina jest bardzo interesująca pod względem przyrodniczym. Przyczynia się do tego
sąsiedztwo dwóch rzek, Bugu i Narwi, a co za tym idzie występowanie tarasu zalewowego,
licznych wąwozów oraz cennej roślinności towarzyszącej dolinom rzecznym, takim jak
zarośla łozowe, wierzbowo-olchowo-brzozowe w kompleksie z szuwarem turzycowym oraz
zbiorowiska wikliny nadrzecznej z udziałem pnączy i wysokich bylin znoszących zalew [7].
Duże kompleksy leśne, w większości zbiorowisk borowych, mają istotne walory przyrodnicze
i krajobrazowe, a ich oddziaływanie nie ogranicza się do skali miejsca, ale ma też znaczenie
zasilające dla terenów otaczających.
Zasoby przyrodnicze gminy objęto różnorodnymi formami ochrony. Duża część gminy
wraz z południową częścią miasta należy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W północnej i północno-wschodniej części gminy wyznaczono trzy obszary Natura
2000, są to: Ostoja Nadbużańska SOO (Specjalne Obszary Ochrony) PLH140011, Dolina
Dolnego Bugu OSO (Obszary Specjalnej Ochrony) PLB14000 oraz Puszcza Biała OSO
PLB140007. Poza tym na terenie gminy ustanowiono trzy rezerwaty przyrody: Zegrze,
Wąwóz Szaniawskiego i Jadwisin. Wzdłuż Bugu, Narwi i Zalewu Zegrzyńskiego wyznaczono
w opracowaniu ekofizjograficznym korytarz ekologiczny o oznaczeniu regionalnym, włączając tym samym część gminy do ponadlokalnego systemu przyrodniczego.
Istotnym elementem zagospodarowania przestrzennego gminy jest układ komunikacyjny. Najważniejsze gminne połączenia drogowe to droga krajowa nr 61 WarszawaOstrołęka, prowadząca przez Serock, oraz droga nr 62, prowadząca na most przez Narew.
Obie drogi są bardzo przeciążone, pełniąc zarówno rolę tranzytową szczególnie dla ruchu
turystycznego, jak i obsługi ruchu lokalnego. Uciążliwość komunikacyjna związana z ruchem
tranzytowym przez miasto powinna zmaleć z chwilą oddania do użytku obwodnicy Serocka.
3. Akty planistyczne w gminie Serock
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Serock uchwalono w 2003 r. [7], a następnie aktualizowano w 2009 [9]. Aktualizacja wynikała
z potrzeby dostosowania zakresu oraz procedur opracowania wynikających z wymogów
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Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [10] oraz Ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku [11]. Poza tym istniała konieczność oceny i weryfikacji uwarunkowań
przyrodniczych, wprowadzenia ustaleń związanych z wyznaczeniem w części terenów
wiejskich obszarów Natura 2000 oraz zmian w dotychczasowym przeznaczeniu terenów,
w tym przede wszystkim wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi
komercyjne oraz korekty układu komunikacyjnego.
Za nadrzędny, zasadniczy cel rozwoju i przekształceń struktury przestrzennej Gminy
Serock uznano wykreowanie gminy na znaczący ośrodek turystyczny, co ma przyciągnąć
do niego inwestorów strategicznych, spowodować rozwój ruchu turystycznego pobytowego
oraz zwiększyć napływ nowych mieszkańców. Cele strategiczne gminy to:
 „zwiększenie atrakcyjności Serocka dla lokalizacji różnych form działalności gospodarczej,
szeroko rozumianych usług,
 stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla obecnych i przyszłych mieszkańców
gminy,
 rozwój ruchu turystycznego,
 zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy” [9].
W kierunkach rozwoju za istotną uznano konieczność „rekompozycji struktury
funkcjonalno-przestrzennej gminy pod kątem nadania jej rozpoznawalnych cech, harmonii
krajobrazowej, ciągłości przestrzennej i charakteru miejskości” [9].
Według autorów Studium, istotne jest wyznaczenie czytelnego układu jednostek
funkcjonalno-przestrzennych z wyróżnioną funkcją dominującą. Przyjęto następujący podział.
1. Strefa miejska (miasto Serock), podzielona na:
 strefę centrum, administracyjno-handlowo-usługową, o zwartej, średnio intensywnej
zabudowie w pierzejach ulic i placów;
 strefę mieszkaniowo-usługową o średniej intensywności zabudowy, z przewagą obiektów
mieszkaniowych w zespołach (zabudowa wielorodzinna do 4 kondygnacji i jednorodzinna)
i samodzielnych obiektów usług publicznych i komercyjnych;
 strefę rekreacyjno-wypoczynkową z przewagą obiektów i urządzeń ogólnodostępnych:
hoteli, moteli, obiektów handlu detalicznego, gastronomii, rozrywki, kultury, sportu,
rekreacji, w której jako uzupełnienie dopuszcza się obiekty mieszkalne i pensjonatowe
oraz użyteczności publicznej;
 strefę działalności gospodarczej. Punktowo rozmieszczone obszary dla obiektów
produkcyjnych, handlu hurtowego, rzemiosła i usług uciążliwych, magazynów, baz,
składów; miejsca do lokowania obiektów terenochłonnych i powodujących duży ruch
ciężkiego transportu samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref
chroniących otoczenie przed uciążliwością.
2. Strefa podmiejska o średniej i małej intensywności zabudowy, w tym:
 strefa z przewagą obiektów i urządzeń ogólnodostępnych: hoteli, moteli, domów turysty,
otwartych obiektów z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej;
 strefa otwartych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych z wykorzystaniem części domów
jednorodzinnych lub części działek pod takimi domami na obiekty rekreacyjne;
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 strefa rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej lub zalesieniem terenów;
 strefa mieszkaniowo-rekreacyjna, przeznaczona na lokalizację budynków mieszkaniowych jednorodzinnych, obiektów usług publicznych, obiektów handlu detalicznego, usług,
gastronomii, kultury, sportu, rozrywki i turystyki, obiektów rekreacji.
3. Strefa terenów otwartych – rekreacyjnych.
4. Strefa lasów, obejmująca wartościowe lasy i zadrzewienia wysokie, tworzące system
ekologiczny gminy.
Przedstawiony wyżej podział na strefy funkcjonalne ma być próbą koordynacji
działalności inwestycyjnej w gminie i pomóc w przeciwdziałaniu fragmentarycznym zmianom
w jej strukturze przestrzennej. Podział na strefy funkcjonalne wydaje się nieco skomplikowany, co prawdopodobnie wynika z bardzo zróżnicowanych form zagospodarowania,
natomiast zasięg przestrzenny stref jest nakreślony jedynie ogólnie, pozostawiono zadanie
jego doprecyzowania w aktualizowanych planach.
Podstawowym narzędziem realizacji celów i kierunków rozwoju sformułowanych
w „Studium” [9] są miejscowe plany zagospodarowania, którymi obecnie objęto 80,2%
powierzchni gminy, tj. 86,7 km2 ze 108,08 km2. Duża aktywność planistyczna gminy jest
charakterystyczna dla całego powiatu legionowskiego, w którym wskaźnik pokrycia planami
miejscowymi według danych na koniec 2008 r. wynosił 75-95% [8]. W sąsiednich powiatach
wskaźnik ten jest nieco mniejszy (50-75%), ale i tak stosunkowo wysoki w porównaniu do
średniego w kraju.
Obecnie obowiązujące plany w liczbie 16 uchwalono w latach 2001-2008, z czego
połowę według Ustawy z 1994 r. [12]. Pozostałe uchwalono przed 2004 r., najnowszy
w 2008 r. Jest to sytuacja typowa dla całego kraju, ponieważ według danych na koniec
2008 r. ok. 15% jego powierzchni objęto planami na postawie ustawy z 2004 r., a 10,6% na
podstawie ustawy z 2003 r. [8]. W gminie Serock z opracowania wykluczono jedynie duże
obszary leśne, położone w centralnej części gminy.
Charakterystyczna dla analizowanych planów jest duża powierzchnia objęta
ustaleniami. Najmniejszy i jedyny tak mały obszar objęty planem zajmuje 11,55 ha, 5 planów
obejmuje jednostki o powierzchni w przedziale 80-280 ha, 4 plany 400-750 ha, zaś 5 planów
wykonano dla dużych jednostek przestrzennych 930-1430 ha (tab. 2). Widoczna jest więc
korzystna tendencja do całościowego rozpatrywania rozwoju przestrzennego gminy,
w odróżnieniu do wyrywkowego i fragmentarycznego, polegającego na uchwalaniu planów
dla bardzo małych obszarów.
Objęcie planami prawie całej gminy oznacza, że szczegółowe zasady zagospodarowania sporządzono dla obszarów bardzo zróżnicowanych przestrzennie, nie ograniczając się
do obszarów silnie zurbanizowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, co
jest powszechną praktyką (ryc. 2).
Pomimo wysokiego pokrycia obszaru gminy obowiązującymi planami rozpoczęto
opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Według
obecnie dostępnych danych, zamówienie obejmuje 14 projektów, z których 5 dotyczy miasta
Serocka, a pozostałe – sekcji równomiernie usytuowanych na terenach wiejskich gminy.
Konieczność aktualizowania planów jest z oczywistych względów związana z uchwaleniem

85

Gmina Serock, sekcja C (Izbica, Jachranka,
Skubianka, Dosin) z wyłączeniem obrębu Borowa
Góra
Gmina Serock, sekcja H (Gąsiorowo, Łacha, Kania
Nowa, Kania Polska) z wyłączeniem obrębu Nowa
Wieś
Gmina Serock, sekcja H, obręb Nowa Wieś

Miasto Serock, obszar C, obręby: 13, 14, 15

6.

9.1.

694/LXXXII/2002
z dn. 07.10.2002 r.
134/XVIII/03
z dn. 12.12.2003 r.

630/LXVII/2002
z dn. 01.02.2002 r.

555/LVI/2001
z dn. 30.07.2001 r.
557/LVII/2001
z dn. 30.07.2001 r.
558/LVII/2001
z dn. 30.07.2001 r.
559/LVII/2001
z dn. 30.07.2001 r.
612/LXIV/2001
z dn. 07.12.2001 r.
629/LXVII/2002
z dn. 01.02.2002 r.

Numer i data
uchwały

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U 1999, Nr 15, poz. 139)
Ustawa z dnia 23.03.2003 r.
(Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U 1999, Nr 15, poz. 139)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U 1999, Nr 15, poz. 139)
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U 1999, Nr 15, poz. 139)
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U 1999, Nr 15, poz. 139)
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U 1999, Nr 15, poz. 139)
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U 1999, Nr 15, poz. 139)
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U 1999, Nr 15, poz. 139)

Podstawa prawna

R

MN/U; R

ZR/MN; R

MR; ZR

R; MN; ZR; MR; U

MN/U; UT

R

R, MN

R

MN/U; MN/ZR

U/MN; ZL

U

ZL; W

R; ZL

ZL

ZR; ZL; ZC

MN/U/MR; ZL

MN/U; ZL

MN/U; ZL

ZL; ZP

Struktura funkcjonalna
wyznaczona w planie
funkcja
funkcja
dominująca
uzupełniająca

273,24

452,56

1208,05

1429,91

212,28

566,58

1074,0

855,83

119,62

Powierzchnia
obszaru
objętego
planem w ha

1:2000
1:5000

1:5000

1:5000

1:5000

1:2000

1:5000

1:5000

1:5000

1:2000

Skala
załącznika
graficznego

135/XVIII/03
Ustawa z dnia 23.03.2003 r.
MN; R
ZR; ZL; U
1:5000
z dn. 12.12.2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717)
168,63
11.
Gmina Serock, sekcja E, obręby: Ludwinowo 136/XVIII/03
Ustawa z dnia 23.03.2003 r.
R
MN/MR; ZL
1403,70
1:5000
Zegrzyńskie, Stasi Las, Dębinki, Marynino, Karolino
z dn. 12.12.2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717)
12.
Gmina Serock, sekcja F, obręb Jadwisin
137/XVIII/03
Ustawa z dnia 23.03.2003 r.
MN/U
R; ZL
932,54
1:5000
z dn. 12.12.2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717)
13.
Gmina Serock, sekcja G, obręb Wierzbica
138/XVIII/03
Ustawa z dnia 23.03.2003 r.
MN/U
ZR; R; ZL
408,15
1:5000
z dn. 12.12.2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717)
14.1.
Miasto Serock, obszar A, obręby: 01, 02, 03, 04, 163/XXII/04
Ustawa z dnia 23.03.2003 r.
R
ZL, MN, ZR
1:5000
542,21
05, 10, 11, 12
z dn. 12.03.2004 r. (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717)
14.2.
MN/U
R, ZL; ZP
1:2000
15.
Gmina Serock sekcja C – Borowa Góra 243/XXXII/04
Ustawa z dnia 23.03.2003 r.
MN/UR; M/ZR
R; ZL
1:1000
z wyłączeniem działki nr 72
z dn. 21.12.2004 r. (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717)
89,16
16.
Gmina Serock, sekcja C, część obrębu Borowa 252/XXX/08
Ustawa z dnia 23.03.2003 r.
U/MN
–
11,55
1:2000
Góra
z dn. 24.09.2008 r. (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717)
Uwagi: MN – zabudowa mieszkaniowa, MR – zabudowa zagrodowa, U – usługi, ZR – zabudowa letniskowa, R – tereny rolne, ZL – lasy, ZP – zieleń parkowa, W – wody powierzchniowe.
Źródło: opracowanie własne

10.

9.2.

8.

7.

5.

4.

Miasto Serock, obręb 20

Gmina Serock, sekcja A, obręby: Zabłocie
Święciennica, Zalesie Borowe, Guty
Gmina Serock, sekcja B, obręby: Stanisławowo,
Dębe, Ludwinowo Dębskie, Bolesławowo
Gmina Serock, sekcja D, obręby: Wola Smolana,
Szadki, Wola Kiełpińska
Miasto Serock, obszar D, obręby: 16, 17, 18

2.

3.

Miasto Serock, obszar B, obręby: 06, 07, 08

Obszar objęty planem

1.

Nr
planu

Tabela 2. Dane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock

nowego Studium, a co za tym idzie konieczności wprowadzenie zmian w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej. Jednocześnie jest to dobra okazja do doprecyzowania zapisów
dotyczących zasad zagospodarowania, których realizacja ma wpływ na ład przestrzenny
w różnych jego ujęciach.
4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
jako narzędzia wdrażania ładu przestrzennego w gminie Serock
Konsekwentne prowadzenie gospodarki przestrzennej w gminie Serock na podstawie
prawa lokalnego sformułowanego w licznych miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego daje szansę realizacji jednego z najważniejszych celów planowania
przestrzennego, jakim jest ład przestrzenny. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [10] przez ład przestrzenny należy
rozumieć takie „ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”. Według
A. Jędraszki [1], ład przestrzenny ma dwa wymiary: makro i mikro. W makro skali, formułowane są zasady wyznaczania czytelnych granic obszarów o różnym użytkowaniu (zabudowa, lasy, tereny wypoczynkowe, rolne itp.), kierujące się ogólnymi przesłankami unikania
rozpraszania zabudowy, wtapiania inwestycji liniowych (drogi, koleje, linie energetyczne itp.)

Ryc. 2. Rozmieszczenie i przybliżony obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego na obszarze gminy Serock. Liczby oznaczają nr planów – patrz tab. 2.
Źródło: opracowanie własne
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w krajobraz oraz zachowania charakterystycznych jego cech. W mikroskali odnosi się on do
ograniczonego obszaru postrzeganego przez człowieka z danego (zmiennego) punktu
obserwacji i wyraża się zharmonizowaniem elementów (obiektów budowlanych i niebudowlanych), kształtujących zarówno przestrzenie publiczne, jak i prywatne.
Ocena obowiązujących planów jako narzędzia wdrażania ładu przestrzennego dla
obszaru prawie całej gminy jest różna, ze względu na specyfikę istniejących uwarunkowań
dla poszczególnych terenów, zakres zapisów dotyczących zasad zagospodarowania
zgodnych z obowiązującym z chwilą uchwalenia ustawodawstwem, skalę załączników
graficznych do uchwał, która wiąże się ze szczegółowością zasad zagospodarowania
w wymiarze przestrzennym.
W opracowaniach obejmujących mocno zurbanizowane części gminy widać pozytywną
tendencję do rozwijania zwartej zabudowy z zachowaniem „zielonych” enklaw o mniej lub
bardziej ciągłej strukturze, a na terenach sąsiadujących z Bugiem i Narwią niekorzystny,
trudny do zahamowania proces wypierania obszarów biologicznie czynnych wzdłuż linii
brzegowej na rzecz zabudowy mieszkaniowej i letniskowej. Zgodnie z kierunkami rozwoju
zawartymi z nowym Studium, wyznaczono wiele terenów usług turystyki na atrakcyjnych
przyrodniczo, krajobrazowo i widokowo obszarach. Niewątpliwym wyzwaniem na etapie
planowania, a później realizacji, będzie rozwój funkcji turystycznej najmniej uciążliwie dla
środowiska przyrodniczego.
W planach obejmujących słabiej zurbanizowane obszary gminy, które już znajdują się
pod presją zabudowy, widać wyraźną skłonność do wyznaczania obszarów mieszkaniowych
wzdłuż istniejących dróg. W wielu przypadkach tereny użytkowane rolniczo to enklawy,
prawie ze wszystkich stron otoczone wąskimi pasami zabudowy. Większość opracowań
zawiera zapisy dotyczące minimalnej wielkości działek, co przeciwdziała zbyt dużej
intensywności zabudowy, ale nie określa ich maksymalnej wielkości, co z kolei
przeciwdziałałoby nadmiernemu jej rozproszeniu.
Wąskie paski terenów leśnych lub przeznaczonych pod zalesienie, rozrzucone wśród
pól, choć są dobrym rozwiązaniem dla słabego rolnictwa, z punktu widzenia krajobrazu
i przyrody mają jeszcze małą siłę oddziaływania. Mogą stać się jednak punktem wyjścia do
kontynuowania korzystnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, jeśli będą one
uwzględnione w aktualizowanych planach.
W kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy istotne jest uwzględnienie
wymogów zachowania walorów przyrodniczych, charakteryzujących znaczne jej obszary.
W zapisach obowiązujących planów uwzględniono jedynie zasady zagospodarowania
dla terenów leżących w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(WOChK) oraz dwóch rezerwatów przyrody (Wąwóz Szaniawskiego, Jadwisin). Nowe formy
ochrony, wyznaczone w zaktualizowanym Studium, będą uwzględnione w nowo
opracowywanych planach. Zgodnie z obowiązującymi opracowaniami, obszary chronionego
krajobrazu powinny pozostać w „ekstensywnym zainwestowaniu w harmonii z warunkami
przyrodniczymi” (Uchwała nr 137/XVIII/03). Wyrazem tej idei są m.in. zapisy wprowadzające
nakazy stosowania znacznej powierzchni biologicznie czynnej na terenach o funkcji
mieszkaniowej i letniskowej oraz lokalizowania skoncentrowanego programu rekreacyjnego
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i wypoczynkowego na przedpolu lasu, jak również zasady dotyczące lokalizowania nowych
lub rozbudowy istniejących obiektów budowlanych w odpowiedniej odległości od granicy i linii
brzegowej lasów.
Większość załączników graficznych do uchwał opracowano w skali 1:5000, w kilku
przypadkach 1:2000 i tylko w jednym 1:1000. Ogólna skala załączników do planów (1:5000;
1:2000) dopuszczana w starszych opracowaniach, obecnie stosowana tylko w szczególnych
przypadkach, sprzyja formułowaniu zasad rozwoju przestrzennego z uwzględnieniem ładu
przestrzennego przede wszystkim w odniesieniu do struktur funkcjonalno-przestrzennych.
Jednak w mikroskali, w której istotne jest bardziej szczegółowe postrzeganie elementów
zagospodarowania przestrzennego, takie plany mogą być narzędziem mało efektywnym,
a nawet zbyt słabym, by realizować postawione w „Studium” [7] cele.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają zapisy dotyczące zasad
zagospodarowania, których realizacja wpływa na ład przestrzenny w mikroskali. Dotyczy to
przede wszystkim terenów zainwestowanych. W analizowanych planach gminy Serock często powtarzają się zapisy natury ogólnej, życzeniowej, trudnej do zdefiniowania, a jeszcze
trudniejszej do wyegzekwowania. Przykładem są następujące sformułowania: „forma i detal
architektoniczny mają być ujednolicane, zaś charakter zabudowy powinien nawiązywać do
lokalnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego” (Uchwała 612/LXIV/ 2001); „Realizacja
nowej zabudowy powinna być wynikiem sukcesywnego i świadomego komponowania układu
urbanistycznego centrum miasta, stanowiąc jego niepowtarzalny charakter” (Uchwała
555/LVI/2001). Podobnie ogólny jest następujący zapis: „realizacja ogrodzeń powinna
sprowadzać się do estetyki harmonizującej z zabudową, lokalnym krajobrazem i potrzebami
krajobrazu chronionego” (Uchwała 163/XXII/04 z dn. 12.03.2004 r.).
Zgodnie z wymaganiami formalnymi, wszystkie plany zawierają zapisy dotyczące
parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Mają one
bezpośredni wpływ na ład przestrzenny terenów zabudowanych. Wszystkie opracowania
zawierają precyzyjne zapisy dotyczące wysokości budynków, kształtu dachów, a jednocześnie rzadko regulują sprawę materiałów oraz kolorystyki dachów i elewacji, jak również
usytuowania kalenicy względem drogi. Pod tym względem analizowane plany wydają się
dość liberalne.
Istotnym elementem porządkującym przestrzeń terenów zainwestowanych jest linia
zabudowy. W większości planów obowiązuje zapis w postaci nieprzekraczalnej linii
zabudowy, ustalanej w określonej odległości „od krawędzi jezdni dróg”. Stosowanie tego
rodzaju ogólnej zasady jest wygodne w przypadku opracowań obejmujących duże obszary,
ale w małym stopniu uwzględnia realia ważne w skali miejsca, czyli możliwość rozwoju nowej
zabudowy w nawiązania do już istniejącej.
5. Wnioski
 Gmina Serock jest pozytywnym przykładem prowadzenia aktywnej działalności
w zakresie planowania przestrzennego.
 Aktywność planistyczna gminy wynika ze zmieniających się realiów społecznogospodarczych, przyrodniczych, infrastrukturalnych, które wymagają zmian celów polityki
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przestrzennej, mających odzwierciedlenie m.in. w modyfikowanej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej gminy.
 Podstawą prowadzenia gospodarki przestrzennej w gminie są miejscowe plany
zagospodarowania obejmujące zarówno tereny mocno, jak i słabo zurbanizowane. Jedne
i drugie wydają się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów ze względu na bliskość
Warszawy oraz walory przyrodnicze gminy. Plany zapewniają szybszy i skoordynowany
rozwój tych terenów.
 Aktualizacja istniejących planów związana z koniecznością uwzględnienia zmian
zawartych w nowym „Studium” [7] jest dobrą okazją do uszczegółowienia i doprecyzowania
zasad zagospodarowania dla wszystkich terenów objętych projektem planu, również tych,
na których utrzymano dotychczasowe przeznaczenie.
 Bardziej precyzyjny, silniej nawiązujący do lokalnych warunków zakres i sposób
formułowania zasad zagospodarowania przestrzennego pozwoli gminie na prowadzenie
znacznie bardziej efektywnej gospodarki przestrzennej, a w dłuższej perspektywie – na
uzyskanie ładu przestrzennego.
Literatura
1. Jędraszko A., 2005. Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce — drogi i bezdroża
regulacji ustawowych. Wyd. Platan, s. 49-50.
2. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 2007, GUS.
3. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 2008, GUS.
4. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 2009, GUS.
5. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 2010, GUS.
6. Plan rozwoju lokalnego gminy – miasto i gmina Serock. 2009, Warszawskie Centrum
Demokracji Lokalnej, maszynopis, s. 70.
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Serock. Uchwała nr 84/XII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 sierpnia 2003.
8. Śleszyński P. i in., 2010. Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych
w gminach na koniec 2008 r. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
PAN, Warszawa, Monografie, s. 4.
9. Uchwała nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Serock.
10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717.
11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227.
12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jednolity
z późn. zmianami, Dz. U. 1999, nr 15, poz. 139.

90

SPATIAL PLANNING IN THE SEROCK MUNICIPALITY – CASE STUDY
Abstract. The article raises the question of an effectiveness of the spatial policy that is
carried out through acts of spatial planning. The analysis concerns the study of the
conditions and directions of the spatial management as well as local spatial management
plans for the Serock Municipality. Particular attention is paid to the scope and accuracy of the
analyzed acts and whether their implementation provides the spatial development
of municipalities with the principles of spatial order.
Key words: spatial planning, acts of local spatial management, spatial order.
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