
OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

o rozszerzeniu prac dotyczących sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późno zm.), zawiadamiam zakres prac nad zmianą
studium określony w uchwale Rady Miejskiej w Serocku nr 601/LVI/2022 w dnia 31 sierpnia
2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock dotyczący działki nr ewid. 65/2 w
obrębie Karolino, gm. Serock, został poszerzony, w oparciu o uchwałę zmieniającą nr
623/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2022 r. Rozszerzenie
zakresu opracowania dotyczy działki nr ewid. 1/1 w obrębie Wola Kiełpińska, działkę nr ewid.
409 Skubianka i działek nr ewid. 343, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349, 350/1, 350/3,
350/4,350/15,350/12,351,355,350/7,350/6,354/2, 361/4,357,358,353/3,356/8,353/6,
350/13, 350/14, 342/2, 342/3, 34214, 342/5, 342/6, 356/9, 356/10, 356/11, 356/12, 360,
352/2, 353/1, cz. 341/1 i cz. 340/9 w obrębie Jachranka, gm. Serock.

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski zakresie rozszerzonego zakresu ww. zmiany
studium.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

ePUAP, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej
planowanie@serock.pl, lub na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, stanowisko 5

ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
w terminie do dnia 28 stycznia 2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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