
UCHWALA NR 3291XXXY2017 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie przystqpienia do sponqdzenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestnennego miasta i gminy Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z pdh .  zm.) oraz art. 9 ust.1 w zwipku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 z pbin. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje: 

Przystqpuje siq do sporqdzenia zmiany Studiurn uwarunkowari i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock, przyjqtego uchwalq 392lXLVIl09 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 1 sierpnia 2009 r. mienionego uchwalami Rady Miejskiej 
w Serocku Nr 181/XIX,2012 z dnia 29 lutego 2012 roku oraz nr 276KXVl2016 
z dnia 7 listopada 2016 r., a tak2e zarqdzeniem zastqpczym Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 09.09.2015 r. zwanego dalej Studiwn - w zakresie obejmujqcyrn: 

1) uklad funkcjonalno-przestrzenny w tym wskainiki zagospodarowania obszaru 
polozonego w obrqbie Jadwisin, gm. Serock, onaczonego w dniu podjecia uchwaly 
jako dzialka ewidencyjna nr 111112, ktbrego granice przedstawiono na zalqczniku 
graficmym. 

2) dostosowanie zapisdw do przepis6w prawa, ktdre weszly w zycie po uchwaleniu 
Studiurn, w granicach administracyjnych rniasta i gminy. 

Wykonanie uchwdy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 
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Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. 

Przedkladany projekt uchwaly dotyczy przystqpienia do sporzqdzenia zmiany studium 
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy, obejmujqcej swoim zasiqgiem 
dzialkq o numerze ewidencyjnym: 11 1/12 w obrqbie Jadwisin, gm. Serock. 

Sporzqdzenie zmiany studium dla w/w dzialki jest uzasadnione ze wzgledu na koniecznoSC 
dostosowania jego ustalen do plandw inwestycyjnych jej wlaScicieli. Realizacja tych planttw wymaga 
wprowadzenia dla przedmiotowej dzialki nowej strefy funkcjonalno-przestrzennej, wraz 
z niezbqdnymi wskainikami zagospodarowania terenu. 

Przewidywana zmiana studium dla ww. obszaru ukierunkowana bqdzie na kontynuacjq 
zagospodarowania terendw w pohdniowej czqici obrqbu Jadwisin, zabudowq mieszkaniowq 
wielorodzinnq. Potrzeba dokonania zmian w tym dokumencie byla sygnalizowana przez wlaiciciela 
dzialki. 

Przeprowadzona analiza stopnia zgodnoici przewidywanych rozwiqzan z ustaleniami 
obowiqzujqcego studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Serock wykazaia, i i  zasadnym i koniecznym w Swietle obowiqzujqcych przepisttw prawa jest zmiana 
studium w powyiszym zakresie, ktdrego ustalenia sq w i m c e  dla organdw gminy przy sporzqdzaniu 
plan6w miejscowych. 






