ZARZĄDZENIE Nr 177/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja 81

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Rozpatrzeć uwagi wniesione do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w okresie
od dnia 1 października 2019 r. do dnia 23 października 2019 r.) projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B1, sporządzonego na
podstawie uchwały Nr 372/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017
roku, zmienionej uchwałą nr 500/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca
2018 roku.
2. Wykaz uwag i sposób ich rozpatrzenia określa załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie
zarządzenia
powierzam
Planowania Przestrzennego i Rozwoju.

Kierownikowi

Referatu

Gospodarki

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-

Gruntami,

Załącznik do zarządzenia Nr 777/8/2079
z dnia 79 listopada 2079 r.
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także dopuszcza się lokalizację obiektów do
przetwarzania czynników chłodniczych, w
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Studium określa maksymalną wysokość zabudowy w strefie D - działalności
gospodarczej - na 16 m, zapisy planu nie mogą naruszać ustaleń studium

I ~ L' t

. l~I

