
§ 3.

ZARZĄDZENIE Nr 27/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar C

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. OZ.U. z 2022 r. poz. 503) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Rozpatrzeć uwagi wniesione do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w okresie
od dnia 26 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2022 r., projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar C, sporządzonego na
podstawie uchwały Nr 103/X1I2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 lipca 2019 roku.

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

§ 2.

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 27/B/2022
z dnia 11 marca 2022 r.

ROZPA TRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA SEROCK - OBSZAR C.

inicjaly, nazwa Oznaczenie Ustalenia projektujednostki nieruchomości
Lp. organizacyjnej Treść uwagi której dotyczy planu, której Uwagi

zglaszającego uwagi uwaga dotyczy uwaga

1 2 3 4 5 6
1. Wniosek o rozszerzenie zmian wprowadzonych do Teren zabudowy Uwaga nieuwzgledniona - uchwała intencyjna nie przewiduje możliwości

projektu zmiany planu o zapisy umożliwiające dz. 25/2 obr. 13 produkcyjno- zmiany we wnioskowanym zakresie. Pozytywne rozpatrzenie wiązałoby się

WS. lokalizację urządzeń fotowoltaicznych w Serocku uslugowej ze zmianą uchwały intencyjnej i powtórzeniem procedury planistycznej.
wytwarzających energię elektryczną z OZE o P/U2
mocy pow. 100 kW.
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