Uchwala Nr 3 17/XXX/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuniqcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala
co nastqpuje:

Nie uwzglqdnia siq, wniesionego w dniu 27.01.2017 r. przez Teresq Szczerba,
wemania do usuniqcia naruszenia prawa dotyczqcego uchwaly Nr 165/XV11/2016
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B, powiat legionowski,
woj, mazowieckie.

Rada Miejska przedstawia swoje stanowisko w przedmiocie
w uzasadnieniu uchwaly, stanowiqcym integralnq czqSC uchwaly.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
§4

Kopiq uchwaly wraz z uzasadnieniem dorqcza siq wnioskodawcy.
§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

wezwania

Uchwaly nr 317tXW2017
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r.
Wemanie wnioskodawcy wniesione w dniu 27.01.2017 r. oparte na przepisie
art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym zarzuca uchwale
Nr 165/XV11/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B, powiat
legionowski, woj. mazowieckie naruszenie prawa, tj.:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B
uchwalony w dniu 28.01.2016 r. jest sprzeczny z ustaleniami studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock przyjqtym
uchwalq nr 392lXLV1109 z dnia 31.09.2009 r., nastqpnie zmienionym uchwatq nr
181/XIX/2012 z dnia 29.02.2012 r. zarowno w czqsci tekstowej jak i w czqsci
graficznej.
2. NiezgodnosC funkcji terenow zadrzewien i zakrzewien z art. 881 ustawy Prawo
Wodne, ktory zakazuje na obszarach zagrozenia powodziowego nasadzen drzew i
krzewow.
3. Skariqca zarzuca, ze stwierdzenie zgodnosci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego powinno nastqpik w odrqbnej uchwale.
4. Nieuprawnione wprowadzenie na nieruchomosci skariqcej zarowno w studium jak i w
planie miejscowym terenow uslugowych, co stanowi naduzycie wtadztwa
planistycznego.
Odnoszqc siq do powyzszego, stwierdza siq co nastqpuje:
Wnoszqca wezwanie do usuniqcia naruszenia prawa jest wlascicielem zabudowanej
nieruchomoSci objqtej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Serock obszar B, powiat legionowski, woj. mazowieckie, ktory zostal przyjqty uchwalq
Nr 165/XV11/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016 r. i ogloszony w
Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa Mazowieckiego dnia 21.03.2016 r. pod poz. 2776.
Art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi:
,,I. Naruszenie zasad sponqdzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie
trybu ich sponqdzania, a takze naruszenie wiasciwoSci organow w tym zakresie, powodujq
niewaznosC uchwaiy rady gminy w calosci tub czqsci(. ..)"
Uchwala w sprawie planu miejscowego podlega kontroli prawnej, a organem nadzoru
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wojewoda, ktory
bada zgodnoSC z prawem podejmowanych uchwal, a zwlaszcza przestrzegania zasad
planowania przestrzennego oraz, okreslonej ustawq, procedury planistycznej.
Niezgodnosc z przepisami prawa powoduje uchylenie uchwaly (w czqsci bqdz w calosci)
poprzez wydanie przez Wojewodq rozstrzygniqcia nadzorczego. W przedmiotowej uchwale
Wojewoda nie dopatrzyl siq uchybien w tym zakresie, czyli nie doszto do naruszenia prawa.
Plan miejscowy dla obszaru B miasta Serock zostal sporzqdzony zgodnie ze studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock
uchwalonym uchwalq nr 392tXLV1109 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2009r.
i zmienionym uchwalq Rady Miejskiej w Serocku Nr 181/XIX/2012 z dnia 29.02.2012r. oraz
zgodnie z obowiqzujqcymi od dnia 15 kwietnia 2015 r. mapami zagrozenia powodziowego
opublikowanymi na stronie internetowej Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
http://mapv.isok.~ov.pl/imap/. Jednoczesnie mapy te zostaly przekazane przez Prezesa
Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w art. 88f ustawy
Prawo Wodne i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowiq podstawq do podejmowania
dzialan zwiqzanych z planowaniem przestrzennym i zarzqdzaniem kryzysowym.
W studium okresla siq w szczegolnosci: kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy
oraz w przeznaczeniu terenow, kierunki i wskainiki dotyczqce zagospodarowania oraz
uzytkowania terenow, w tym tereny wylqczone spod zabudowy, czyli dokonuje siq kwalifikacji

