
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

o wyłożeniu do publicznego wglądu
części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Serock - obszar A - etap "A", po wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zag.ospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późnozm.), art. 39 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
późnozm.) w związku z uchwałą Nr 198/XIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 lutego 2020 r.,
w związku z Uchwałą Nr 311/XXIX/2020 z dnia 02.12.2020 r., w związku z Uchwałą Nr 671/LXIV/2023
z dnia 1.03.2023 r. i rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego WNP-
1.4131.52.2023.AK z dnia 3.03.2023 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu
części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock-

. obszar A, - etap "A". wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
w dniach od 22 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21 w punkcie obsługi
mieszkańca, stanowisko nr 5 - Geodezja w godzinach pracy urzędu.

Projekt planu będzie zamieszczony w ustalonym terminie wyłożenia również na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https:/lwww.bip.serock.pI175.ogloszenia

Obszar opracowania projektu planu ograniczony jest drogami/ulicami: od zachodu wschodnią granicą
drogi krajowej nr 61, od północy ul. Pogodną, od wschodu ul. Pułtuską i ul. Za okopową, od południa
ul. Zakroczymską, obejmuje w jedynie tereny przeznaczone pod funkcje zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej iI/ub usług nieuciatliwvch.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 w UrzędzieMiasta i Gminy w Serocku,
sala nr 32.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść pisemne uwagi
w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawcze], opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Uwagi
można kierować również na adres poczty elektronicznej planowanie@serock.pl. Uwagi
należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 2.05.2023 r.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko -
stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 i 3 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
należy wnosić na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Uwagi można kierować również na adres poczty elektronicznej
planowanie@serock.pl.
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