
ZARZĄDZENIE Nr 161./B/2018
Burmistrza Miasta iGminy Serock
z dnia ~, ..• pażdzlernłka 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Serock - sekcja G1

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. OZ.U. z 2018 r. poz. 1945) zarządzam
co następuje:

§ 1.

1. Rozpatrzeć uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od dnia
12.09.2018 r. do dnia 5.10.2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Serock ~ sekcja G1, sporządzonego na podstawie uchwały
Nr 3071XX1X/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 stycznia 2017 r., zmienionej
uchwałą nr 3311XXX1/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r.

2. Wykaz uwag i sposób ich rozpatrzenia określa załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarz§dzenia Nr 1t:.(1B/2018
z dnia ..t?...patdziemika 2018 r.

ROZPATRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOtONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SEROCK - SEKCJA G1, dotyczącego działki nr 154/30 obręb Wierzbica, gm. Serock.

Nazwisko i imię, nazwa Oznaczenie
jednosIki Treść uwagi nieruchomości, Ustalenia projektu planu, której Uwagilp. organizacyjnej i adres której dotyczy dotyczy uwaga

zgłaszającego uwagi uwaga

1 2 3 4 5 6
1. Telewizja Polska SA Brak podstaw do ustalenia dla działki lIwaga uwząledniona - obnitenie stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości

nr 154130 stawki opłaty planistycznej cały obszar projekt planu ustala stawkę 30% nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego stanowić będzie
objęty planem ujednolicenie stawki procentowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminyw maksymalnej wysokości 30% Serock

2. Polskie Radio SA Brak podstaw do ustalenia dla działki cały obszar lIwaga uwząledniona - obnitenie stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości
nr 154/30 stawki opiaty planistycznej objęty planem projekt planu ustala stawkę 30% nienJchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego stanowić będzie
w maksymalnej wysokości 30% ujednolicenie stawki procentowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy

Serock
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