
UCHWALA NR 501/XLVI/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 25 rzerwca 2018 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania pnestnennego miasta Serock- 
obszar C, uchwalonego uchwalr) Nr 309/XXXW/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 - 

marca 2013 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoqdzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z p6h .  zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
zp6in. zm.), w wykonaniu uchwaky Nr 354/XM<IV/2017 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 
30 czenvca 2017 r., w sprawie przystqpienia do spoqdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - o b s m  C, uchwalonego uchwakq 
Nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013 roku, po stwierdzeniu ke 
ustalenia zmiany planu nie naruszajq ustaleh Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Serock, uchwalonego uchwalq Nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej 
w Serocku, z dnia 31 sierpnia 2009 roku, zmienionego uchwalq Nr 1811XIXI2012 Rady Miejskiej w 
Serocku, z dnia 29 lutego 2012 roku, oraz uchwalq Nr 276KXVM016 Rady Miejskiej w Serocku, 
z dnia 7 listopada 2016 roku, oraz uchwalq Nr 467EUIIV2018 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 23 
kwietnia 201 8 roku, Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

$1. 1.Uchwala siq zmiaw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Serock - obszar C, powiat legionowski, woj. mazowieckie, uchwalonego uchwalq Nr 
309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2013 r., poz. 5667), zwanq dalej zmianq planu. 

2. Zmiana planu obejmuje wylqcznie ustalenia dotycqce m a d  modemizacji, rozbudowy 
i budowy system6w infrastruktury technicznej. 

3. Nie ulega mianie zalqcnik nr 1 do uchwaly Nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej 
w Serocku, z dnia 27 marca 2013 roku. 

4. Zmiana planu obejmuje caly obsm obowiqzywania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, przyjqtego uchwalq Nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej 
w Serocku, z dnia 27 marca 2013 roku. 

62. W uchwale N 309/XXXIV/2013 Radv Mieiskiei w Serocku z dnia 27 marca 2013 roku - - - 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar C, powiat 
legionowski, woj. mazowieckie, wprowadza siq nastqpujqce miany: 

1) $23  pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

,,b) Sredniq pmwod6w sieci wodociqgowej co najrnniej DN 80, przy czym nie dotyczy 
to Srednic przewod6w przylqczy, a takte instalacji wodociqgowych sytuowanych na 
dzialce budowlanej,"; 

2) w $ 23 pkt I lit. d Srednik zastqpuje siq przecinkiem, 

3) w $ 23 pkt 1 po lit, d dodaje siq lit. e, w brzmieniu: 

,,e) dopuszcza siq moAiwoSC zaopatrzenia w wodq z ujqt wlasnych, z zachowaniem 
wymagah wynikajqcych z przepisow odrqbnych;", 



4) $ 23 pkt 2 lit. b otrzymuje bmnienie: 

,,b) Sredniq pmwod6w sieci kamhacji sanitarnej co najmniej DN 150, przy czym nie 
dotyczy to Srednic przewod6w sieci i instalacji tfocnych, Srednic przewod6w przytqczy, 
a tak2e instalacji kanalizacyjnych sytuowanych na dzialce budowlanej,", 

5) w $ 23 pkt 2 lit. c Srednik zastqpuje siq przecinkiem, 

6) w $ 23 pkt 2 po lit. c dodaje siq lit. d, w bmieniu: 

,,d) dopuszcza siq realizacjq odcink6w tlocznych sieci i instalacji kanalizacyjnych;", 

7) § 23 pkt 3 otrzymuje bmnienie: 

,,3) w zakresie odprowadzania w6d opadowych i roztopowych: 

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej, zai  w przypadku jej braku, 
zagospodarowanie w6d w granicach nieruchomoici do kt6rej inwestor posiada tytuf 
prawny, w szczeg6lnoSci poprzez stosowanie: zbiornik6w retencyjnych lub 
odparowujqcych, studni chlonnych, a m e  innych form wprowadzenia do gruntu, 
z zastrzeteniem uwarunkowah wynikajqcych z przepis6w odrqbnych, 

b) Sredniq przewod6w sieci kanalizacji deszcwwej co najmniej DN 250, przy czym nie 
dotyczy to Srednic przewod6w sieci i instalacji tlocznych, Srednic przewod6w przylqczy, 
a tak2e instalacji kanalizacji deszczowych sytuowanych na dzidce budowlanej, 

c) dopuszcza siq realizacjq odcink6w tlocznych sieci i instalacji kanalizacyjnych;". 

$3. 1 .  Rozstrzygniqcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miany planu stanowi 
zalqcznik N 1 do niniejszej uchwaly. 

2. Rozstrzygniqcie o sposobie r d i c j i  zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicnej, kt6re nale2.q do z a d ~  wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
stanowi zafqcznik nr 2 do niniejszej uchwdy. 

$4. Wykonanie uchwaly powiem siq Burmiskmwi Miasta i Gminy Serock. 

$5. Uchwala wchodzi w Qcie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku 
Uqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 






