
Uchwala Nr 276lXXVl2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 7 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p6zn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, w zwiqzku z art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z 
pozn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

1. Uchwala siq zmianq studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Serock dla czqsci obszaru wsi Jachranka, stanowiqcq zmianq studium 
uchwalonego Uchwalq Nr 392lXLV1109 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. 
zmienionego Uchwalq nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 r. oraz 
zarzqdzeniem zastqpczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.09.201 5 r. 

2. Studium sklada siq z nastqpujqcych czq8ci: 
1) ujednoliconego tekstu Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Serock z wyroinieniem zmian - zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaty, 
2) rysunku studium ,,Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock 

w skali 1 : 10 000 z wyroznieniem zmian - zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly, 
3) rysunku studium ,,Kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock 

w skali 1 : 10 000 z wyroznieniem zmian - zalqcznik nr 3 do niniejszej uchwaly 

§ 2 
Rozstrzygniqcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium wyloionego do 
publicznego wglqdu, stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszej uchwaly. 

§ 3 
Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



UZASADNIENIE 
do Uchwaly Nr 276lXXVl2016 Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 7 listopada 2016 r. 

Niniejsza zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Serock dotyczy czqsci obrqbu Jachranka i stanowi zmianq studium uchwalonego Uchwalq 
Nr 392lXLV1109 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmienionego Uchwalq nr 
181lXIX~2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 r. oraz zarzqdzeniem zastqpczym 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.09.2015 r. 
Do zmiany studium przystqpiono na podstawie uchwaly Nr 2311Vl2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
24 lutego 2015 r. 

Zmiana studium odnosi siq do struktury funkcjonalno-przestrzennej - przeznaczenie terenow 
wraz z niezbqdnymi wskainikami zagospodarowania dla wskazanego obszaru w obrqbie Jachranka 
oraz dostosowanie zapisow do przepisow prawa, ktore weszly w zycie po uchwaleniu Studium, 
w granicach dzialek o numerach ewidencyjnych: 33911, 33912, 33913, 33914, 33915, 33916, 33917, 
33918, 33919, 33911 0, 33911 1, 33911 2, 33911 3, 339114, 33911 5, 33911 6, 33911 7, 33911 8, 33911 9, 
339120, 339121, 339122, 339123, 339124, 339125, 339126, 339127, 339128, 339129, 339130, 339131, 
47411. 47412. 47413, 47211, 47214, 47215 i 47216 w obrqbie Jachranka, gm. Serock. Sporzqdzenie 
zmiany studium dla ww. obszaru jest wskazane ze wzglqdu na dostosowanie jego ustalen do 
zamierzen inwestora - wybudowanie tqini i basenow z wodami geotermalnymi oraz osrodka 
leczniczo - rehabilitacyjnego. W obowiqzujqcym studium nalezalo wprowadzik nowq strefq 
funkcjonalno-przestrzennq wraz z niezbqdnymi wskaznikami zagospodarowania dla wskazanego 
obszaru. 

Przeprowadzona analiza stopnia zgodnosci przewidywanych rozwiqzan z ustaleniami 
obowiqzujqcego studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Serock wykazata, iz zasadnym i koniecznym w swietle obowiqzujqcych przepis6w prawa jest 
zmiana studium w powyzszym zakresie, ktorego ustalenia sq wiqzqce dla organow gminy przy 
sporzqdzaniu planow miejscowych. 

Przedmiotowa zmiana studium wymaga zatem uaktualnienia tych zapisow w podstawowym 
dokumencie w zakresie dotyczqcym wylqcznie zdefiniowanego obszaru zmiany. 

Uchwalq nr 212lXX112016 z dnia 23.05.2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowan i 
kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock Rada Miejska w Serocku 
przyjqla zmianq studium dla przedmiotowego terenu, jednak Wojewoda Mazowiecki w wyniku 
przeprowadzonego postqpowania nadzorczego rozstrzygniqciem nadzorczym LEX- 
1.41 31.126.201 6.Bl z dnia 30.06.201 6 r. stwierdzil niewaznosk uchwaly w catosci. W rozstrzygniqciu 
Wojewoda zarzucil: 

- wprowadzenie ustalen w czqsci tekstowej uchwaly dla terenow, znajdujqcych siq poza 
a 

granicami obszarow okreslonych w uchwale przystqpieniowej; 
- brak ustalen, o ktorych mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 1 ustawy o p.z.p., dla wszystkich terenow w 

granicach dokonywanej zmiany Studium; 
- brak uwzglqdnienia wymogow okreslonych w art. 10 ustawy o p.z.p. w brzmieniu 

obowiqzujqcym z dniem 18.1 1.201 5 r. tj. po wejsciu ustawy o rewitalizacji; 
- przeznaczenie terenow znajdujqcych siq w obszarze szczegolnego zagrozenia powodziq pod 

zabudowq; 
- brak wyiozenia do publicznego wglqdu projektu studium, a nastqpnie jego uchwalenia w 

formie, ktora nie jest ujednolicona i nie uwzglqdnia zmian wprowadzonych przez Wojewodq 
Mazowieckiego, zarzqdzeniem zastqpczym z dnia 9.09.201 5 r. 
Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ponowiono procedure dotyczqcq wskazanych uchybieh. Majqc na uwadze powyzsze wskazania 
projekt zmiany studium zostal dostosowany do obowiqzujqcych przepisow prawa, a nastqpnie 
ponownie uzgodniony z Regionalnym Zarzqdem Gospodarki Wodnej. 

Projekt studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Serock wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko zostal ponownie wylozony do publicznego 
wglqdu w dniach od 7 wrzesnia 2016 r. do 28 wrzesnia 2016 r. 




















































































































































































