Uchwala Nr 2771XXV12016
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU
z dnia 7 listopada 2016 r.

-

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grniny Serock sekcja C2
cz@C obrqbu Jachranka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p6fn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z p6fn. zm.) wwykonaniu
Uchwaly Nr 2411V12015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie przystqpienia do
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C2 czqSC
obrebu Jachranka, stwierdzajqc, t e niniejszy plan nie narusza ustaleh Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock uchwalonym uchwalq Rady Miejskiej w Serocku
3921XLV1109 z dnia 31.08.2009 roku, zmienionego: uchwatq Rady Miejskiej w Serocku Nr 181lXIX12012
z dnia 29.02.2012 roku, zarzqdzeniem zastqpczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.09.2015 r., uchwaiq
Nr 276lXXVl2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r., Rada Miejska w Serocku uchwala,
co nastqpuje.
Rozdzial 1
Przepisy ogolne

Sj 1. 1. Uchwala siq miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C2 czeSC
obrqbu Jachranka, zwany dalej planem.
2. Granice obszaru objqtego planem stanowiq granice ewidencyjne dziaiek nr nr 33911, 33912, 33913,
33914, 33915, 33916, 33917, 33918, 33919, 339110, 339111, 339112, 339113, 339114, 339115, 339116, 339117,
339118, 339119, 339120, 339121, 339122, 339123, 339124, 339125, 339126, 339127, 339128, 339129, 339130,
339131, 47411, 47412, 47413,47211, 47214,47215 i 47216 obrqb Jachranka, gm. Serock.

Sj 2. Uchwaia sklada siq z nastqpujqcych, integralnych cze8ci:
1) tekstu planu, stanowiqcego treSC uchwaly;
2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiqcego zalqcznik nr 1;
3) rozsttzygniqcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiqcego zalqcznik nr 2;
4) rozstrzygniqcia dotyczqcego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, kt6re naletq do zadah wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z ptzepisami
o finansach publicznych, stanowiqcego zalqcznik nr 3.
Sj 3. IlekroC w przepisach uchwaly jest mowa o:
1) dachu piaskirn - nalety przez to rozumieC dach o nachyleniu do 6O;
2) dachu krzywiznowym - nalety przez to rozumieC dach, kt6rego ksztalt oparty jest o wycinki luku;
3) intensywnoSC zabudowy - wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

dzialki budowlanej;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy

- nalety

przez to rozumieC liniq wyznaczonq na rysunku planu,

okreSlajqcq obszar, w granicach kt6rego nalety IokalizowaC now0 realizowane budynki i tymczasowe
obiekty budowlane, biorqc pod uwage ich zewnetrzny obrys, do kt6rego nie wlicza siq schodbw, pochylni,
gankow, balkon6w, taras6w oraz wykuszy, itp.;
5) przepisach odrqbnych - nalety przez to rozumiet przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6) przeznaczeniu terenu - kategoria form zagospodarowania, dzialalnotci, kt6re sq dopuszczone w terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczajqcymi i oznaczonym symbolem literowym umotliwiajqcym
jednoznaczne powiqzanie rysunku planu z tekstem planu;

7) przeznaczeniu podstawowyrn

-

nalety przez to rozurniet takie przeznaczenie, kt6re powinno przewalak
na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajqcymi;
8) przeznaczeniu dopuszczalnyrn - naleiy przez to rozumieC rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe,
kt6re uzupelniajq lub wzbogacajq przeznaczenie podstawowe;
9) udziale powierzchni biologicznie czynnej - nalely przez to rozurnieC stosunek terenu biologicznie
czynnego, o ktbryrn mowa w przepisach odrqbnych, do powierzchni dzialki budowlanej;
10) zabudowie uslug turystyki nalety przez to rozumieC tereny z dutyrn udziatern zieleni, przeznaczone
pod lokalizacjq obiekt6w slutqcych celorn wypoczynku, rozrywce, kulturze, profilaktyce leczniczej,
obiekt6w hotelowo-konferencyjnych, restauracji, odnowy biologicznej, wypotyczalni sprzqtu sportowego
i rekreacyjnego o zagospodarowaniu i funkcji nawiqzujqcej do charakteru calego obszaru.

-

5 4. Ustala siq nastqpujqce przeznaczenie terendw objqtych planern:
I)
tereny zabudowy uslug turystyki illub uslug nieuciqZliwych, oznaczone na rysunku planu symbolem
UTIU;
2) tereny las6w i zalesiefi, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
3) tereny zadrzewieh i zakrzewieh, oznaczone na rysunku planu syrnbolern Z;
4) tereny w6d powierzchniowych Srddlqdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

§ 5. W planie okreSla siq:
przeznaczenie terenbw oraz linie rozgraniczajqcetereny o r6tnym przeznaczeniu lub r6tnych zasadach
zagospodarowania;
zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego;
zasady ochrony Srodowiska i krajobrazu kulturowego;
szczegdowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej;
zasady ksztaitowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu;
stawkq procentowq, na podstawie kt6rej ustala siq jednorazowq oplatq, o ktbrej mowa w art.36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn.

9 6. Rysunek planu obowiqzuje w zakresie ustalefi:
1) granicy obszaru objqtego planem;
2) linii rozgraniczajqcej tereny o r6tnyrn przeznaczeniu tub r6lnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy;
4) obszardw szczeg6lnego zagrotenia powodziq;
5 ) granicy obszarbw, na kt6rych prawdopodobiefistwowystqpienia powodzi jest niskie;
6) strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznejSN 15 kV;
7) wymiarowania;
8) przeznaczenia terenbw, oznaczonego odpowiednio syrnbolem literowym i numerern wyrbtniajqcyrn je

spoSr6d innych terenbw.

9 7. 1. Na obszarze objqtym planern wystqpujq obszary szczeg6lnego zagrotenia powodziq, w granicach
okreSlonych na rysunku planu.
2. Na obszarze objqtyrn planem wystepujq obszary, na kt6rych prawdopodobiehstwo wystqpienia
powodzi jest niskie, w granicach okreSlonych na rysunku planu.
3. Na obszarze, o ktbrym mowa w ust. 2, prawdopodobiefistwo wystqpienia powodzi jest niskie i wynosi
raz na 500 lat lub istnieje prawdopodobiefistwo wystqpienia zdarzenia ekstrernalnego.
4. Na obszarach okreSlonych w ust. 1 ustala siq zagospodarowanie terenu w oparciu o przepisy ustawy
Prawo wodne.
5. Na obszarach okreSlonych w ust. 1 majq zastosowanie zakazy wynikajqce z przepis6w ustawy Prawo
wodne.

