Uchwala Nr 353lXXXIVl2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czenvca 20 17 r.
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Serock - obszar Byuchwalonego uchwdq Nr 165/XVII/2016 Rady
Miejskiej w Serocku, z dnia 28 stycznia 2016 roku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art.14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 20 17 r. poz. 1073), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje:

1. Przystqpuje siq do sporqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rniasta Serock - obszar B, uchwalonego uchwdq Rady Miejskiej
w Serocku Nr 165/XVII/2016,z dnia 28 stycznia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia
21.03.2016 r., poz. 2776).
2. Zakres zmiany obejmie ustalenia planu:
1) okreslajqce zasady ksztakowania i ochrony ladu przestrzennego i przestrzeni
publicznych, w zakresie warunkdw sytuowania i gabaryt6w wolnostojqcych
noinikow reklamowych, zawarte w 5 10 pkt 1) zmienianej uchwaly;
2) okreilajqce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury
technicnej, zawarte w 27 pkt 1) - 3) zmienianej uchwaly.
3. Integralnq czgiciq uchwaly jest Aqcznik graficzny przedstawiajqcy granice obszaru
objqtego projektem zmiany planu.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Uzasadnienie
do uchwaly nr 353/XXXIV/2017
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czenvca 2017 ,Przedkladany projekt uchwaly dotyczy przystqpienia do sporqdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B, uchwalonego
uchwalq Rady Miejskiej w Serocku Nr 165KVIIl20 16, z dnia 28 stycznia 20 16 roku.
Przewidywany zakres zmiany stanowil bqdzie nowelizacje aktu prawa miejscowego
uchwalonego w 2016 roku w zakresie wybranych jednostek redakcyjnych, nie powodujqc
zmiany jego ustalen w przewaiajqcej czqici.
KoniecznoSC przeprowadzenia zmiany stwierdzono wobec trudnoici wyniklych
podczas realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infiastruktury technicznej w graniach
obowiqzywania planu. Za gl6wny pow6d tych utrudnien uznano okreilone w planie parametry
sieci uzbrojenia terenu, ktore nierzadko nie znajdujq uzasadnienia technicmego
i ekonomicznego w rzeczywistoSci, a kt6rych zachowanie nakazujq ustalenia planu. Kwestie te
byly sygnalizowane Radzie Miejskiej w Serocku przez irodowisko zawodowe iniynier6w
budownictwa, wwystosowanym w tym celu piimie Ldz. Pl1260116, sygn..
akt. ZPRIIZ/17/20 16, z dnia 22 grudnia 2016 roku, w kt6rym samorqd zawodowy iniynier6w
budownictwa zwr6cii uwagq na negatywne konsekwencje zapis6w obecnie obowiqzujqcego
planu miejscowego, dla mozliwoici rozbudowy lokalnych system6w sieci kanalizacyjnych
i wodociqgowych.
Z tego powodu zakresem zmiany objqto te jednostki redakcyjne planu, w kt6rych
zawarte zostaly ustalenia okreilajqce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
infrastruktury technicznej, a stanowiqce 8 27 pkt 1) - 3) zmienianej uchwaly.
Drugim zagadnieniem, w stosunku do ktdrego stwierdzono koniecnoiC wystslpienia z
sytuowania wolnostojqcych noinik6w
inicjatywq legislacyjnq, sq zasady i w&
reklamowych, zawarte w 8 10 pkt 1) zmienianej uchwaly. Wobec wejicia w iycie przepis6w
ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niekt6rych ustaw w zwigzku ze wzmocnieniem
narzqdzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 774, z p 6 h . zm.), Rada Miejska utracila
legitymacjq prawnq do okreilania warunk6w i zasad sytuowania wolnostojqcych noinik6w
reklamowych w drodze zapisow planu miejscowego. Przeprowadzana zmiana ma za zadanie
ujednolicenie przepisow prawa miejscowego w tym zakresie oraz dostosowanie planu do
obowiqzujqcych przepisbw prawa, poniewak plany miejscowe uchwalane przez Radq Miejskq
w Serocku po wejSciu w iycie przywolanej ustawy, nie zawierajqj& regulacji w zakresie zasad
i warunk6w sytuowania wolnostojqcych noinik6w reklamowych.
Zmiana przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w przedstawionym zakresie, pozwoli na wyeliminowanie wqtpliwoSci interpretacyjnych,
prezentowanych przez organy adrninistracji architektoniczno-budowlanej w procesie oceny
zgodnoici projekt6w budowlanych sieci uzbrojenia terenu z ustaleniami planu, a takie bqdzie
sluzyia ujednoliceniu obowipjqcych na terenie gminy regulacji w zakresie warunk6w i zasad
sytuowania wolnostojqcych noSnik6w reklamowych.

