
UCHWAUA Nr 294/XXV111/2016 

RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w pobliiu pomnik6w przyrody 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z poin. zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651z poin. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala 
co nastepuje: 

1. Rada Miejska w Serocku uzgadnia realizacjq prac budowlanych zwiqzanych z projektem 
budowy linii oiwietlenia drogowego w ulicy Profesora Janusza Groszkowskiego 
w miejscowoSci Zegrze, na dziatkach o nr ew. 111126, 111/216, 111/220, 1111227, 149 
obr. 11 Jadwisin, gm. Serock, przedtoionego przez NOVA LIGHTSp. z 0.0. w todzi, w ramach 
inwestycji celu publicznego w pobliiu pomnikow przyrody. 

2. Wszelkie prace prowadzone w obrqbie pomnikow przyrody, znajdujqcych siq na dziatce 
o nr ew. 11216 obr. 11 Jadwisin, sqsiadujqcej z realizacjq ww. inwestycji naleiy prowadzid 
w nastepujqcy sposob: 
1. Prace nie mogq spowodowaC zmiany istniejqcego poziomu wod gruntowych; 
2. Prace nie mogq spowodowad naruszenia systemu korzeniowego, karpy, pnia oraz 

korony pomnikow przyrody. 
3. Prace ziemne w strefie korzeni winny byd wykonywane z duiq ostroinoJciq, rqcznie, 

tak aby nie uszkodzid korzeni oraz nie przesuszyd gleby i korzeni. 
4. Korony pomnik6w przyrody winny zostaC w stanie nienaruszonym bez podcinania 

gatezi. 
5. Podczas budowy, w strefie wptywu na pomnik przyrody nie nalezy sktadowad 

materiatow budowlanych ani przetrzymywad sprzetu budowlanego. 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 
do Uchwaty Nr 294/XXV111/2016 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

W dniu 9 listopada 2016 roku NOVA LIGHT Sp. z 0.0. w todzi, realizujqca projekt 
budowlany budowy linii oiwietlenia drogowego w ulicy Profesora Janusza Groszkowskiego 
w miejscowoici Zegrze, na dziatkach o nr ew. 111/26,111/216,111/220,111/227,149 obr. 11 
Jadwisin, gm. Serock wystqpita z wnioskiem do Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku 
o uzgodnienie projektowanej linii oiwietlenia drogowego, pod wzglqdem jej zlokalizowania 
w sqsiedztwie istniejqcych pomnikow przyrody. We wniosku wskazano zakres projektowanych 
prac wskazujqc, ii w ramach budowy oiwietlenia kabel ojwietleniowy bqdzie uktadany w ziemi 
na gtqbokoici 0,6-0,7 m, stupy oiwietleniowe stalowe o wysokoici 8 m montowane bqdq na 
prefabrykowanych fundamentach betonowych o wymiarach 0,3xO,3x1,5 m. Do wniosku 
zatqczono plan sieci oiwietlenia ulicy. 

Z obowiqzujqcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock 
- sekcja F 1  obr. Jadwisin, przyjqtego uchwatq nr 342/XXXV11/2013 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 3 czerwca 2013 roku wynika, ii prace zwiqzane z budowq oiwietlenia realizowane bqdq 
w odlegtoici mniejszej n i i  15 metrow od pomnikow przyrody. 

Poniewaz planowana inwestycja stanowi inwestycjq celu publicznego jej realizacja jest 
mozliwa po uzgodnieniu z organem ustanawiajqcym pomniki przyrody. W niniejszej uchwale 
Rada Miejska w Serocku wskazuje zatem w jaki sposob naleiy prowadzid prace zwiqzane 
z realizacjq przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z poin. zm.). 


