
Uchwala Nr 504/XLVY2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 25 aerwca 2018 r. 

w sprawie pnystqpienia do sponqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowanla 
pnestrzennego m y Serock - sekcja F1 obrqb Jadwisin 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marc. 1990 r. 
o samorz$dzie gminnym @z. U. z 2018 r. poz. 994, 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 2017 r. poz. 1073, ze n.), Rada Miejska w Serocku uchwala co naswpuje: 

I. Przystepuje sie do sporzqhnia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przeskmmego gminy Serock - sekcja Fl obrqb Jadwisin, uchwalonego uchwalq Nr 
342flMXVIY2013 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 3 czerwca 2013 roku @z. Urz. 
Woj. Maz. z 2013 r., poz. 7420), zwanego w dalszej c q k i  uchwaly planem. 

2. Zakres zmiany obejmie: 
1) og6lne ustalenia uchwaty, odnosqx siq do calego obszaru obowiqzywania 

planu, zawarte w: 
a) $4 ust. 2 planu, definiujqce rodzaje stosowanych na rysunku 

planu omaczeh o charakterze informacyjnym, 
b) $5 pkt 7 planu, w kt6rym zdefiniowany zostalo pojecie 

,,intensywnoSci zabudowy", 
C) $7 pkt 1 planu, poprza rozszerzenie katalogu obszar6w 

wskazanych do realizacji cel6w publicznych, 
2) szczeg6lowe ustalenia uchwaly, odnosqce siq wylqcmie do wybranych teren6w 

funkcjonalnych: 
a) obejmujqce wartoSci minimalnej i maksymalnej intensywnoici 

zabudowy dla poszczeg6lnych teren6w funkcjonalnych, zawarte w: $35 
pkt3lita-b,$38pkt31ita-b,$39pkt4lita-b,$40pkt4lita-b,  
$41pkt4lita-b,$42pkt3lita-b,$43pkt4lita-b,$44pkt3lita-  
b, $45pkt3lita-b, $46pkt3 lita-b, 548pkt4lita-b, $49pkt4lit 
a-b, $52pkt3lita-b,$56pkt4lita-b,  $58pkt3 tita-b, 

b) obejmujwe dopuszczane przez plan rodzaje pokryC dachowych 
na terenach funkcjonalnych UT, zawarte w $48 pkt 4 lit. h planu, 

C) obejmujqce tereny funkcjonalne MNU, w tym zasady 
ksztaitowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zawarte w 
rozdziale 11 $36 planu, 

d) obejmujqce tereny funkcjonalne UMN, w tym zasady 
ksztaitowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zawarte w 
rozdziale 12 $37 planu, 

e) obejmujqce tereny funkcjonalne USO, w tym zasady 
ksaahowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zawarte w 
rozdziale 22 $47 planu, 

t)obejmujqce tereny funkcjonalne ZPU, w tym zasady kswowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 25 $50 planu, 

g) obejmujqce tereny funkcjonalne dr6g publicznych, w 



szczeg6lnoSci okreilone w uchwale zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy system6w komunikacji, zawarte w 559 planu, 

h) obejmujqce tereny funkcjonalne KDW, zawarte w rozdziale 35 
$60 planu, 

3) zalqcznik nr 1 do uchwaly N 34UXXXVIy2013 Rady Miejskiej w Serocku, 
z dnia 3 c z w c a  201 3 roku. w zakresie: 

a) pnebiegu linii rozgraniczajqcych tereny o r6hym przeznaczeniu 
i r6hych zasadach zagospodarowania miqdzy terenami funkcjonalnymi 
oznaczonymi symbol&-U~01, U3 i MNU23, KDDl5, 

b) przebiegu linii rozgraniczajqcych tereny o r6hyrn przeznaczeniu 
i r62.nych zasadach zagospodarowania mi* terenami funkcjonalnymi 
omaczonymi symbolami MNU20, MNU21, KDD13, KDD14, KDW16, 

c) pnebiegu linii rozgraniczajqcej tereny o r6hym pneznaczeniu i 
r6hych zasadach zagospodarowania, wyznaczajqcej tereny 
funkcjonalne, oznaczone symbolami MN2, MWU7 oraz MWU8, 

d) przebiegu ciqg6w izolacyjnych o znaczeniu izolacyjnym 
ikrajobrazowym, wyvlaczonych na terenach funkcjonalnych 
oznaczonych symbolami: U01, US01 i U3, 

e) przebiegu niepnekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na 
terenach funkcjonalnych oznaczonych symbolami: U01, USO1, U3, 
MNU20. MNU21. MNU23. MN2. M W U 7  oraz MWU8. 

0 przebiej& granic strefy' och;ony bezpoiredniej ' ujpia wody, 
wyznaczonei na terenie funkcionalnym, oznaczonym symbolem U01, 

g) granic obszaru wskaz&ego jako aleje, s$al& i tereny zieleni 
szczeg6lnie wartoSciowe, wyznaczonego na terenie funkcjonalnym, 
oznaczonym symbolem U01, 

h) granic stref konserwatorskiej ochrony archeologicznej, wraz z 
numerem stanowiska archeologicznego. 

3. Zmiana poszczeg6lnych ustaleli planu moke obejmowaC zwiekszenie lub miejszenie 
zasiqg6w poszczeg6lnych teren6w funkcjonalnych, stref i obsa6w,  a takk ich 
utworzenie lub likwidacjq, przy czym jej zakres nie mo2.e wykraczat poza granice 
obszaru objqtego zmianq planu. 

4. Integralnq czqici;) uchwaly jest za l~znik  graficzny przedstawiajqcy granice: 
1) obszaru objqtego z m i q  planu, 
2) zakresu zmiany zalqcznika N 1 do uchwaly N 342/XXXVI1/20 13. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w qc i e  z dniem podjqcia. 










