
Uchwala Nr 3 5 8/XXXIV/20 17 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 czenvca 20 17 r. 

w sprawie przysQpienia do sporqdzenia zrniany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock - sekcja E, uchwalonego uchwalq Nr 106/XI/20 15 Rady 

Miejskiej w Serocku, z dnia 3 1 sierpnia 201 5 roku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art.14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 
z 20 17 r. poz. 1073), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

1. Przystqpuje siq do sporqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock - sekcja E, uchwalonego uchwalq Rady Miejskiej 
w Serocku Nr 106/XI/2015, z dnia 3 1 sierpnia 20 15 roku @z. Urz. Woj. Maz. z dnia 
22.10.2015 r., poz. 8459). 

?. Zakres miany obejmie ustalenia planu: 
1) okreilajqce zasady ksztaltowania i ochrony ladu przestrzennego i przestrzeni 

publicznych, w zakresie warunk6w sytuowania i gabarytbw wolnostojqcych 
noSnik6w reklarnowych, zawarte w 5 9 pkt 1) zmienianej uchwaly; 

2) okreilajqce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systembw infrastruktury 
technicznej, zawarte w 5 23 pkt 1) - 3) zmienianej uchwaly. 

3.  Integralnq czq8ciq uchwaly jest zalqcznik graficmy przedstawiajqcy granice obszaru 
objetego projektem zmiany planu. 
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Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 
do uchwaly nr 3 5 8/XXXIV/20 1 7 

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2017 r. 

Przedkladany projekt uchwdy dotyczy przystwienia do sporzqdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E, uchwalonego 
uchwdq Rady Miejskiej w Serocku Nr 106/XI/20 1 5, z dnia 3 1 sierpnia 20 15 roku. 

Przewidywany zakres miany stanowil bqdzie nowelizacjq aktu prawa miejscowego 
uchwalonego w 2015 roku w zakresie wybranych jednostek redakcyjnych, nie powodujqc 
zmiany jego ustaleli w przewaiajqcej czqSci. 

KoniecznoSC przeprowadzenia zmiany stwierdzono wobec trudnoSci wyniklych 
podczas realizacji inwestycji celu publicmego z zakresu infrastruktury technicmej w graniach 
obowipywania planu. Za gl6wny pow6d tych utrudnien umano okreglone w planie parametry 
sieci uzbrojenia terenu, kt6re nierzadko nie majdujq uzasadnienia technicmego 
i ekonomicznego w rzeczywistogci, a kt6rych zachowanie nakazujq ustalenia planu. Kwestie te 
byly sygnalizowane Radzie Miejskiej w Serocku przez Srodowisko zawodowe iniynierow 
budownictwa, w wystosowanym w tym celu pigmie Ldz. P/1260/16, sygn. 
akt. ZPRIIZ/17/20 16, z dnia 22 grudnia 20 16 roku, w kt6ryrn samorzqd zawodowy iniynier6w 
budownictwa zwr6cil uwagq na negatywne konsekwencje zapis6w obecnie obowipjqcego 
planu miejscowego, dla moiliwoSci rozbudowy lokalnych system6w sieci kanalizacyjnych 
i wodociqgowych. 

Z tego powodu zakresem zmiany objqto te jednostki redakcyjne planu, w ktbrych 
zawarte zostaiy ustalenia okreSlajqce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w 
infrastruktury technicznej, a stanowiqce 9 23 pkt 1) - 3) zmienianej uchwdy. 

Drugim zagadnieniem, w stosunku do kt6rego stwierdzono koniecmoSC wystagienia 
z inicjatywq legislacyjnq, sq zasady i warunki sytuowania wolnostoj~cych noSnik6w 
reklamowych, zawarte w 5 9 pkt 1) zmienianej uchwaly. Wobec wejScia w iycie przepis6w 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektorych ustaw w zwiqzku ze wzmocnieniem 
narzedzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 774, z p 6 h .  zm.), Rada Miejska utracila 
legitymacjq prawnq do okreSlania w d 6 w  i zasad sytuowania wolnostojqcych noinikbw 
reklamowych w drodze zapisow planu miejscowego. Przeprowadzana zmiana ma za zadanie 
ujednolicenie przepis6w prawa miejscowego w tym zakresie oraz dostosowanie planu do 
obowiqzujqcych przepis6w prawa, poniewai plany miejscowe uchwalane przez Radq Miejskq 
w Serocku po wejSciu w iycie przywolanej ustawy, nie zawierajq jui  regulacji w zakresie zasad 
i warunkow sytuowania wolnostojqcych no5nik6w reklamowych. 

Zmiana przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w przedstawionym zakresie, pozwoli na wyeliminowanie wqtpliwoSci interpretacyjnych, 
prezentowanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej w procesie oceny 
zgodnoSci projekt6w budowlanych sieci uzbrojenia terenu z ustaleniami planu, a takze bqdzie 
sluzyla ujednoliceniu obowiqzujqcych na terenie gminy regulacji w zakresie warunk6w i zasad 
sytuowania wolnostojqcych noSnik6w reklarnowych. 




