
UCHWALA NR 394/XXXVI/2017 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 paidziernika 2017 r. 

w sprawie pmeprowadzenia konsultacji spolecznych miejscowego planu 
zagospodarowania pnestnennego gminy Serock - sekcja B1 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o sarnoqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz 6 ust. 1 uchwaly Nr 497/LVIII/06 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 22.09.2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkaticami Miasta i Grniny Serock, Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

9 1- 
1. Postanawia siq zatwierdzid wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji spdecznych dotycqcych projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego grniny Serock - sekcja B1, kt6rego granice zostaly 
okreSlone uchwalq Nr 372KXXVI2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2017 
r. w sprawie przysQpienia do sporqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock - sekcja B 1. 

2. Podjqcie optyrnalnych decyzji w sprawie sposobu zagospodarowania terendw 
przyleglych do nieczynnego skladowiska odpad6w w Dqbem wymaga przeprowadzenia 
konsultacji spolecznych w celu poznania opinii wszystkich podmiotdw 
zainteresowanych przedmiotem konsultacji. 

§ 2- 
Konsultacje spoleczne, o kt6rych mowa w $ 1 majq charakter otwarty i mogq w nich 
uczestniczyC wszyscy zainteresowani z obszaru gminy Miasto i Grnina Serock. 

9 3- 
Konsultacje bqdq przeprowadzane w nastqpujqcych formach: 

1) ankiety; 
2) warsztaty konsultacyjne; 
3) spotkanie konsultacyjne. 

8 49 
Konsultacje spoleczne odbqdq siq w terminie od 30 listopada do 21 grudnia 2017 r. 

9 5- 
1. Po zakonczeniu konsultacji zostanie sporzqdzony raport podsumowujqcy wyniki 

konsultacj i. 
2. Raport o kt6rym mowa w ust. 1 zostanie sporzqdzony przez Zespdl ds. Konsultacji 

powolany w drodze Zarqdzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 
3. Wyniki konsultacji zostanq podane do publicznej wiadomoki w ciqgu 30 dni 

kalendarzowych od dnia zakoriczenia procesu konsultacji. 

§ 6. 
Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 7* 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



UZASADNIENIE 

Przedkladany projekt dotyczy przeprowadzenia konsultacji spolecmych w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B 1. 

Konsultacje spoieczne sq jednq z form partycypacji obywatelskiej, czyli wlqczania 
obywateli w podejmowanie decyzji dotycqcych iycia publicmego. W tyrn przypadku majq 
one na celu podniesienie 6wiadomoSci spolecznej na temat planowania przestrzennego, jak 
r6wniei zebranie uwag i oczekiwati mieszkatic6w gminy Serock oraz uiytkownik6w 
przestrzeni objqtej przystqpieniem do opracowania miany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu. Konsultacje spoleczne 
przybierajq r6ine fonny, to nie tylko ankiety, ale takie warsztaty i spotkania dyskusyjne, 
podczas kt6rych mokna wyrazi6 swojq opiniq oraz poznaC potrzeby innych. 

Podjqcie dialogu ze wszystkimi interesariuszarni przy zaang&owaniu specjalistbw 
z dziedziny urbanistyki i partycypacji obywatelskiej pozwoli na opracowanie dokurnentu, kt6ry 
bqdzie odzwierciedlal oczekiwania wszystkich zainteresowanych grup. 


