
Uchwala Nr 432/XL/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 stycznia 20 18 r. 

w sprawie przystqpienia do sporzzylzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrqbie Wierzbica, gm. Serock 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samoqdzie gminnym @z. U. z 2017 r. poz. 1875 z p6in. zm.), art.14 ust. 1 ,2  i 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 20 17 r. poz. 
1073 z p6in. m.), Rada Miejska w Serocku uchwala co nastqpuje: 

1. Przystqpuje siq do sporqdzenia miejscowego p h u  zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Pogodnej w obrqbie Wienbica, gm. Serock, obejmujpgo dzialki o numerach 
ewidencyjnych 6913, 72, 73, 7617, 7618, 76/27, 76/29, 76/59, 76/98 i 76/99 w obrqbie 
Wierzbica, gm. Serock oraz dzialki o numerach ewidencyjnych 8, 1812, 1813, 1814, 1816, 
1817, 1818, 1819, 18/10, 1811 1, 18112, 1811 3, 18/14, obreb 03 w Serocku. 

2. Integralnq cqSciq uchwaiy jest zalqcznik graficzny przedstawiajqcy granice obszaru 
objetego projektem planu. 

$2 

Wykonanie uchwaky powiem siq Burmistrzowi Miasta i Grniny Serock. 

$3 

Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 

RADCA 



Uzasadnienie 
do uchwaly nr 43uXW20 18 

Rady Miejskiej w Semku z dnia 29 stycznia 2018 r. 

Przedkladany projekt uchwaty dotyczy przys@pienia do spoqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrqbie Wierzbica, gm. 
Serock obejmujqcego dziaiki o numerach ewidencyjnych 6913,72,73,7617,76/8,76127,76129, 
76159,76198 i 76/99 w obr~bie Wierzbica, gm. Serock oraz dzialki o numerach ewidencyjnych 
8, 1812, 1813, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 18/10, 18/11, 18/12, 18113, 18/14, obrqb 03 w 
Serocku. 

Spompizenie planu na pmdmiotowym terenie ma na celu skorygowanie pmbiegu 
drogi gminnej ul. Pogodnej w obrqbie Wierzbica oznaczonej na rysunku plan6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar A i gminy Serock - sekcja G 
svmbolem KDD 14. 

Obecny pas drogowy ul. Pogodnej, jaki stanowi wlasnoSC gminy, posiada szerokoSC ok. 
3 metr6w. Majqc na uwadze, 2e w obecnych planach zagospodarowania przestrzennego tereny 
przylegajqce -do ww. ulicy sg przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowij 
jednorodzinnej flub zabudowy ushg nieuciqZIiwych, co pociqga za sobq zapewnienie 
odpowiednich ciqg6w komunikacyjnych zgodnie z przepisami obowiqzujqcego prawa. W 
zwipku z powy2szym w obu planach zagospodarowania zostalo zaprojektowane poszerzenie 
przedmiotowej drogi. 

Majqc na wzglqdzie trudnoici w zagospodarowaniu dzialek przylegajqcych od 
pdudniowej strony ul. Pogodnej, powstafych na bazie popmdnio obowiqzujqcego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodzi koniecznoSC dokonania 
korekty przebiegu planowanego poszerzenia poprzez przesuniqcie przebiegu drogi na pblnoc 
kosztem wolnych d w c h  dzialek z obrqbu Wierzbica. 

Wprowadzona zmiana znacqco poprawi motliwo6ci inwestycyjne dzialek po 
pohdniowej stronie ul. Pogodnej, wprowadzajqc nieznaczne ograniczenia w 
zagospodarowaniu nieruchomoici po stronie pdnocnej. Uwzglqdniajqc istniejqcy stan 
zagospodarowania przedmiotowych terenbw, a takke ich s t ruktq  wiasnoiciowq prowadzona 
zmiana pozwoli na z.r6wnow&ne zagospodarowanie nieruchomoici po obu stronach 
przedmiotowej drogi. 




