
Uchwala Nr 43 1/XLl2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie przystqpienia do spoqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 mama 1990 r. 
o sarnoqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z p6h .  zm.), art.14 ust. 1 , 2  i 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r. poz. 
1073 z pbh .  zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

1. Przystqpuje siq do spoqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ul. Czeskiej w Serocku, obejmujqcego dzialki o numerach ewidencyjnych 175116, 
175117, 175120, 175123 i 208 w obqbie Wierzbica, gm. Serock oraz dzialki o numerach 
ewidencyjnych 1111,1/12, 1114, 1116, 1/17, 1118,1122, 1123 i 1125 obrqb 06 w Serocku. 

2. Integralnq czqSciq uchwaly jest zalqcznik graficmy przedstawiajqcy granice obszaru 
objqtego projektem planu. 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 
do uchwaly nr 43 I/XL/20 18 

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycmia 2018 r. 

Przedkladany projekt uchwaly dotyczy przystqpienia do spocqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku obejmujqcego 
dzidki o numerach ewidencyjnych 175/16,175/17,175/20, 175123 i 208 w obrebie Wierzbica, 
gm. Serock oraz dzialki o numerach ewidencyjnych 111 1, 1/12, 1/14, 1116, 1/17, 1/18, 1/22, 
1/23 i 1/25 obreb 06 w Serocku. 

Spoqdzenie planu na przedmiotowym terenie jest konieczne do realizacji zamierzeri 
wlaicicieli dzialki. W obecnie obowipjqcym planie miejscowym jest ona przeznaczona pod 
uslugi turystycme. Przeprowadzenie procedury planistycznej dla ww. dzialek ma za zadanie 
spowodowaC vnianq jej przeznaczenia na M c j q  zabudowy wielorodzinnej. Powytsze 
przyczyni siq do zwiekszenia potencjalu inwestycyjnego. 

Sporqdzenie planu dla w/w obszaru umotliwi uporqdkowanie zasad oraz ustalenie 
niezbgdnych wskainik6w zagospodarowania i zabudowy dla przedmiotowego terenu. 
Przewidywana do wprowadzenia funkcja zabudowy ujednolici strukture funkcjonalno- 
przestrzennq gruntbw, wystqpujqca, w pdudniowo-wschodniej czeSci obrgbu Wierzbica. 




