
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 173 -9634- Poz. 1590, 1591 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXII/284/2009 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

 
z dnia 21 maja 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania,  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokoje-
nie zbiorowych potrzeb wspólnoty, należy do za-
dań własnych gminy. W szczególności zadania 
własne gminy, obejmują sprawy: 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo-

ściami, ochrony środowiska i przyrody oraz go-
spodarki wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz or-
ganizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz, itp.  

W związku z uchwaleniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu „Starego Miasta” w Sieradzu, obejmującego 
obszar położony w rejonie ulic: Sienkiewicza, Ko-
ściuszki, Piłsudskiego, Tysiąclecia, Polnej, Podrze-

cze, Podwale, Rybnej i Żabiej, zostanie uporząd-
kowana i uzupełniona istniejąca zabudowa. W kon-
sekwencji wywołane zostaną do realizacji zadania 
inwestycyjne związane z wprowadzeniem pełnego 
uzbrojenia w ciągach istniejącej zabudowy oraz z 
przystosowaniem do zabudowy nowych terenów. 
Do zadań tych należeć będzie: 

– budowa parkingu, 
– budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, 
– budowa ulic publicznych, 
– budowa terenów zieleni urządzonej, 
– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Powyższe zadania zostaną umieszczone w 
programach rozwoju poszczególnych elementów 
zagospodarowania oraz uwzględnione w wielolet-
nim programie inwestycyjnym, a następnie w 
zadaniach rzeczowych budżetu miasta i spółek 
miastu podległych na kolejne lata. 
Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w 
oparciu o środki własne z wykorzystaniem środ-
ków zewnętrznych, w tym m.in. dotacji funduszy 
ochrony środowiska, funduszy unijnych. 

 
 

1591 
 

UCHWAŁA NR XXXII/286/2009 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 
 

z dnia 21 maja 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
położonego w rejonie ulic: 3-go Maja, Jana Pawła II, Grzesika i Piwnika w Sieradzu  

dla częņci terenu obejmującego rejon ulic: Sybiraków i Armii Krajowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 i 
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 

1413) w związku z uchwałą Nr XXII/201/2008 Rady 
Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz 
uchwałą Nr XXIX/254/2009 Rady Miejskiej w Sie-
radzu z dnia 12 lutego 2009 r., po stwierdzeniu 
zgodności ustaleń ze Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Sieradza, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada 
Miejska w Sieradzu uchwala, co następuje: 
 

Rozdział l 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: 3-go Maja, Jana Pawła 
II, Grzesika i Piwnika w Sieradzu dla części terenu 
obejmującego rejon ulic: Sybiraków i Armii Kra-
jowej, zwaną dalej planem. 
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2. Obszar objęty zmianą miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczo-
ny jest na rysunku planu w skali 1:500. 

§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały, sta-
nowią: 
1) rysunek planu – zał. Nr 1; 
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywa-

nia uwag zgłoszonych do projektu planu – zał. 
Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i 
zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej – zał. Nr 3. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały, jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Sieradzu, o ile z jej 
treści nie wynika inaczej; 

2) planie – należy przez to rozumieć zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w rejonie ulic: 3-go 
Maja, Jana Pawła II, Grzesika i Piwnika w Sie-
radzu dla części terenu obejmującego rejon 
ulic: Sybiraków i Armii Krajowej, będącą 
przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
opracowanie graficzne sporządzone na mapie 
w skali 1:500, stanowiące załącznik do niniej-
szej uchwały; 

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzie-
lącą obszar objęty planem na części o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

5) terenie – należy przez to rozumieć teren o 
określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczo-
ny symbolami cyfrowymi i literowymi, z któ-
rych cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a li-
tery przeznaczenie terenu, o ile z treści niniej-
szej uchwały nie wynika inaczej; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umiesz-
czona ściana budynku, bez jej przekraczania w 
kierunku drogi lub innych wskazanych rysun-
kiem planu elementów zagospodarowania te-
renu i która nie dotyczy takich elementów ar-
chitektonicznych, jak: balkon, schody, wykusz, 
gzyms, pilaster, ryzalit, okap dachu, rynna, ru-
ra spustowa, podokienniki oraz innych detali 
wystroju architektonicznego; 

7) funkcji podstawowej – należy przez to rozu-
mieć funkcję przeważającą w danym terenie: 
a) na działce budowlanej obowiązuje mini-

malny procent powierzchni użytkowej funk-
cji podstawowej w stosunku do powierzch-
ni użytkowej, w wysokości 60%;  

8) funkcji uzupełniającej – należy przez to rozu-
mieć funkcję mającą na celu wzbogacenie 
funkcji podstawowej: 

a) na działce budowlanej obowiązuje maksy-
malny procent powierzchni użytkowej funk-
cji uzupełniającej w stosunku do po-
wierzchni użytkowej, w wysokości 40%;  

9) funkcji usługowej – należy przez to rozumieć 
usługi biurowe, szkoleniowo-wykładowcze oraz 
gabinety lekarskie; 

10) budynku usługowym – należy przez to rozu-
mieć budynek służący funkcji usługowej; 

11) budynku mieszkalnym – należy przez to rozu-
mieć budynek mieszkalny jednorodzinny, zgod-
nie z przepisami dotyczącymi prawa budowla-
nego; 

12) budynku mieszkalno-usługowym – należy przez 
to rozumieć budynek służący zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych, stanowiący konstruk-
cyjnie samodzielną całość, w którym dopusz-
cza się wydzielenie lokalu użytkowego o po-
wierzchni całkowitej nieprzekraczającej 40% 
powierzchni całkowitej tego budynku oraz jed-
nego lub dwóch lokali mieszkalnych; 

13) budynku gospodarczym – należy przez to ro-
zumieć budynek gospodarczy zgodnie z prze-
pisami dotyczącymi prawa budowlanego; 

14) budynku garażowym – należy przez to rozu-
mieć budynek garażowy zgodnie z przepisami 
dotyczącymi prawa budowlanego; 

15) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię działki budowlanej zajętą 
przez rzuty poziome wszystkich budynków w 
ich obrysie zewnętrznym, w stosunku do po-
wierzchni całej działki budowlanej; 

16) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków położonych na 
działce budowlanej, do całej powierzchni tej 
działki budowlanej; 

17) wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieć różnicę rzędnej kalenicy lub najwyższego 
punktu na pokryciu kubatury (bez masztów 
odgromnikowych, anten i kominów) i rzędnej 
terenu w najniżej położonym punkcie, w obry-
sie zewnętrznym budynku; 

18) wysokości posadowienia parteru – należy 
przez to rozumieć różnicę rzędnej posadzki par-
teru budynku i rzędnej terenu w najniżej poło-
żonym punkcie, w obrysie zewnętrznym bu-
dynku; 

19) przepisach odrębnych i szczególnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi. 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu, są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN; 

2) teren drogi publicznej – ulicy dojazdowej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem KDD; 

3) teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KX. 
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§ 5. 1. Integralną częścią ustaleń planu sta-

nowiących treść niniejszej uchwały, jest rysunek 
planu w skali 1:500, stanowiący załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) przeznaczenie terenów; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) granica strefy gospodarczej; 
6) obowiązujące granice działek budowlanych. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są oznaczeniami informacyjnymi: 
1) projektowana kanalizacja sanitarna; 
2) projektowana kanalizacja deszczowa; 
3) projektowany wodociąg; 
4) projektowany ciepłociąg;  
5) projektowany kabel elektroenergetyczny niskie-

go napięcia. 
 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

 objętego planem 
 

§ 6. W granicach obszaru objętego planem, 
ustala się: 
1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć o uciążliwości 

wykraczającej poza granice nieruchomości, 
do której inwestor ma tytuł prawny, 

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, z wy-
jątkiem realizacji dróg i infrastruktury tech-
nicznej, 

c) obowiązek zachowania poziomu hałasu w 
środowisku, określony w obowiązujących 
przepisach o ochronie środowiska dla tere-
nów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MN, jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, 

d) pozostałe tereny nie podlegają ochronie aku-
stycznej: 
– ustala się obowiązek zachowania dopusz-

czalnych norm emisji hałasu, na granicy z 
terenami chronionymi akustycznie; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) na obszarze objętym planem, nie występują 

stanowiska archeologiczne i obszar ten nie 
leży w strefie ochrony konserwatorskiej; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) ze względu na specyfikę obszaru objętego 

planem, nie nakłada się wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 
a) na obszarze objętym planem nie występuje 

sieć drenarska, wobec czego plan nie ustala 
wymagań w tym zakresie, 

b) na obszarze objętym planem nie występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi, wobec czego plan nie ustala wyma-
gań w tym zakresie, 

c) obszar objęty planem nie leży na terenach 
górniczych, wobec czego plan nie ustala 
wymagań w tym zakresie, 

d) na obszarze objętym planem nie występują 
zjawiska związane z osuwaniem się mas 
ziemnych, wobec czego plan nie ustala wy-
magań w tym zakresie; 

5) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 
a) zakaz realizacji obiektów (wież, kominów, 

masztów, słupów, itp.) o wysokości 50 m 
n.p.t. i większej,  

b) zakaz sytuowania billboardów, banerów i ta-
blic reklamowych o powierzchni przekracza-
jącej 4 m2; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 4KDD oraz 5KX, obowiązuje ruch 
pieszy i kołowy, 

b) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej (naziemnej, nadziemnej i pod-
ziemnej) wszystkich mediów w terenach 
4KDD i 5KX, 

c) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej w terenach przyległych do tere-
nów ulic i ciągu pieszo-jezdnego, zawartych 
pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabu-
dowy, 

d) zasilanie w energię elektryczną: 
– z sieci elektroenergetycznej niskiego na-

pięcia, 
e) zaopatrzenie w wodę: 

– z miejskiej sieci wodociągowej, 
– zakaz budowy indywidualnego ujęcia wo-

dy, 
f) zaopatrzenie w energię cieplną: 

– z miejskiej sieci cieplnej, 
– z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych 

lub wolnostojących: 
– obowiązuje zakaz stosowania urządzeń i 

technologii wytwarzających energię na 
cele grzewcze i bytowe, powodujących 
emisję zanieczyszczeń stałych i gazo-
wych, powyżej dopuszczalnych parame-
trów określonych w przepisach odręb-
nych, 
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– należy stosować nieemisyjne lub nisko-

emisyjne źródła ciepła, 
g) odprowadzenie ścieków sanitarnych:  

– do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
– zakaz budowy zbiorników na nieczystości 

ciekłe (szamb),  
h) odprowadzenie wód opadowych: 

– do projektowanej kanalizacji deszczowej w 
ulicy Sybiraków oraz w terenach 4KDD i 
5KX, 

– do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
dopuszcza się odprowadzenie wód opa-
dowych powierzchniowo, 

i) usuwanie nieczystości stałych: 
– w oparciu o miejski system oczyszczania,   
– obowiązek gromadzenia odpadów stałych 

w szczelnych pojemnikach w granicach 
działki budowlanej, 

– obowiązek zapewnienia odbioru odpadów 
przez służby specjalistyczne; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: 
a) nie ustala się innego sposobu tymczasowego 

zagospodarowania terenów, aniżeli dotych-
czasowy; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-
łu nieruchomości: 
a) nie ustala się konieczności przeprowadzenia 

scalania nieruchomości i ich ponownego po-
działu na działki gruntu, 

b) działka budowlana może się składać z kilku 
działek gruntu, 

c) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
wynosi 950 m2, 

d) wyznacza się obowiązujące granice działek 
budowlanych, 

e) dopuszcza się podział działki nr 5391/1 na 
działki budowlane odcinkiem prostopadłym 
do ul. Sybiraków; 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszą: 
a) 0% dla terenów MN, 
b) 0% dla terenu KDD, 
c) 0% dla terenu KX. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe  
dotyczące poszczególnych terenów 

 
§ 7. 1. Wyznacza się teren przeznaczony na 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem 1MN. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) funkcję mieszkaniową, jako funkcję podstawo-

wą; 
2) funkcję usługową w budynku mieszkalnym, 

mieszkalno-usługowym, jako funkcję uzupełnia-
jącą; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
a) adaptacja istniejącej zabudowy, 
b) możliwość rozbudowy istniejących budyn-

ków, z uwzględnieniem parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy, 

c) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-
darczych i garażowych, 

d) zakaz lokalizowania budynków w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, 

e) zakaz budowy blaszanych budynków gospo-
darczych i garażowych, 

f) obsługa komunikacyjna: 
– z istniejącej drogi publicznej – ulicy Armii 

Krajowej, 
– obowiązek zapewnienia 1 miejsca posto-

jowego na działce budowlanej oraz dodat-
kowo 1 miejsca postojowego na 20 m2 
powierzchni użytkowej funkcji usługowej, 
przy czym otrzymany wynik należy za-
okrąglać wzwyż do liczby całkowitej; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) obowiązek stosowania ujednoliconych roz-

wiązań materiałowych elewacji budynków 
sytuowanych na tej samej działce budowla-
nej, eksponowanych od strony ulic, 

b) zasady kształtowania form ogrodzeń od stro-
ny ulic: 
– obowiązująca wysokość ogrodzenia ok. 1,5 

m, w tym cokołów ok. 0,45 m, 
– cokoły i słupki z cegły lub kamienia, przę-

sła drewniane lub stalowe; 
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
– 30%, 

c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy: 
– 0,6, 

d) minimalny procent powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej: 
– 30%, 

e) wysokość zabudowy: 
– do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
– do 9 m dla budynków mieszkalno-usługo-

wych, 
– do 4 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych, 

mieszkalno-usługowych:  
– do 2 kondygnacji nadziemnych, 

g) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
h) maksymalna wysokość posadowienia parte-

ru: 
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– 90 cm, 

i) rodzaj dachu: 
– płaski. 

§ 8. 1. Wyznacza się teren przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem 2MN. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) funkcję mieszkaniową, jako funkcję podstawo-

wą; 
2) funkcję usługową w budynku mieszkalnym, 

mieszkalno-usługowym, usługowym, jako funk-
cję uzupełniającą;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
a) lokalizacja na działce budowlanej budynku 

mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego, 
b) dopuszcza się lokalizację budynku usługo-

wego, 
c) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garażowych, 
d) w strefie gospodarczej: 

– dopuszcza się lokalizację budynków go-
spodarczych oraz garażowych nie zesta-
wionych w jedną bryłę z budynkiem 
mieszkalnym, mieszkalno-usługowym, usłu-
gowym, 

– dopuszcza się lokalizację budynków go-
spodarczych oraz garażowych, w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi,  

– zakaz lokalizowania budynków mieszkal-
nych, mieszkalno-usługowych, usługowych,  

e) poza strefą gospodarczą: 
– zakaz lokalizowania budynków gospodar-

czych oraz garażowych, nie zestawionych 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym, 
mieszkalno-usługowym, usługowym,  

– zakaz lokalizowania budynków w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, 

f) zakaz budowy blaszanych budynków gospo-
darczych i garażowych, 

g) obsługa komunikacyjna: 
– z istniejącej drogi publicznej – ulicy Sybi-

raków, 
– obowiązek zapewnienia 1 miejsca posto-

jowego na działce budowlanej oraz dodat-
kowo 1 miejsca postojowego na 20 m2 
powierzchni użytkowej funkcji usługowej, 
przy czym otrzymany wynik należy za-
okrąglać wzwyż do liczby całkowitej; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) obowiązek stosowania ujednoliconych roz-

wiązań materiałowych elewacji budynków 
sytuowanych na tej samej działce budowla-
nej, eksponowanych od strony ulic, 

b) zasady kształtowania form ogrodzeń od stro-
ny ulic: 
– obowiązująca wysokość ogrodzenia ok. 1,5 

m, w tym cokołów ok. 0,45 m, 
– cokoły i słupki z cegły lub kamienia, przę-

sła drewniane lub stalowe; 
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
– 30%, 

c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy: 
– 0,6, 

d) minimalny procent powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej: 
– 30%, 

e) wysokość zabudowy: 
– do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
– do 9 m dla budynków mieszkalno-usługo-

wych, 
– do 6 m dla budynków usługowych, 
– do 5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, przy dachu o kącie nachylenia 
połaci 30 -45  (dotyczy budynków zesta-
wionych w jedną bryłę z budynkiem miesz-
kalnym, mieszkalno-usługowym, usługo-
wym),  

– od 2,5 do 3,5 m dla budynków gospodar-
czych i garażowych, przy dachu o kącie 
nachylenia połaci 0 -5 , 

f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych:  
– do 2 kondygnacji nadziemnych, 

g) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
h) maksymalna wysokość posadowienia parte-

ru: 
– 90 cm, 

i) rodzaj dachu budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych, usługowych: 
– dwuspadowy o jednakowym kącie nachy-

lenia połaci lub wielospadowy o jednako-
wym kącie nachylenia połaci, kąt nachyle-
nia połaci 30 -45 , 

– dopuszcza się przekrycie dachem płaskim, 
przy czym, w rzucie poziomym dach płaski 
nie może przekroczyć 60% powierzchni ca-
łego dachu budynku,  

j) rodzaj dachu budynków gospodarczych i ga-
rażowych: 
– poza strefą gospodarczą: dwuspadowy o 

jednakowym kącie nachylenia połaci lub 
wielospadowy o jednakowym kącie nachy-
lenia połaci, kąt nachylenia połaci 30 -45  
(dotyczy budynków zestawionych w jedną 
bryłę z budynkiem mieszkalnym, miesz-
kalno-usługowym, usługowym), 

– w strefie gospodarczej: płaski, jednospa-
dowy o kącie nachylenia połaci 0 -5 . 
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§ 9. 1. Wyznacza się teren przeznaczony na 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem 3MN. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) funkcję mieszkaniową, jako funkcję podstawo-

wą; 
2) funkcję usługową w budynku mieszkalnym, 

mieszkalno-usługowym, jako funkcję uzupełnia-
jącą;  

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
a) lokalizacja na działce budowlanej budynku 

mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego, 
b) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-

darczych i garażowych, 
c) w strefie gospodarczej: 

– dopuszcza się lokalizację budynków go-
spodarczych oraz garażowych nie zesta-
wionych w jedną bryłę z budynkiem 
mieszkalnym, mieszkalno-usługowym, 

– dopuszcza się lokalizację budynków go-
spodarczych oraz garażowych w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, 

– zakaz lokalizowania budynków mieszkal-
nych, mieszkalno-usługowych, 

d) poza strefą gospodarczą: 
– zakaz lokalizowania budynków gospodar-

czych oraz garażowych nie zestawionych 
w jedną bryłę z budynkiem mieszkalnym, 
mieszkalno-usługowym,  

– zakaz lokalizowania budynków w granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi, 

e) zakaz budowy blaszanych budynków gospo-
darczych i garażowych, 

f) obsługa komunikacyjna: 
– z istniejącej drogi publicznej – ulicy Sybi-

raków, 
– z drogi dojazdowej 4KDD, 
– z ciągu pieszo-jezdnego 5KX, 
– obowiązek zapewnienia 1 miejsca posto-

jowego na działce budowlanej oraz dodat-
kowo 1 miejsca postojowego na 20 m2 
powierzchni użytkowej funkcji usługowej, 
przy czym otrzymany wynik należy za-
okrąglać wzwyż do liczby całkowitej; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) obowiązek stosowania ujednoliconych roz-

wiązań materiałowych elewacji budynków 
sytuowanych na tej samej działce budowla-
nej, eksponowanych od strony ulic i ciągu 
pieszo-jezdnego, 

b) zasady kształtowania form ogrodzeń od stro-
ny ulic i ciągu pieszo-jezdnego: 
– obowiązująca wysokość ogrodzenia ok. 1,5 

m, w tym cokołów ok. 0,45 m, 
– cokoły i słupki z cegły lub kamienia, przę-

sła drewniane lub stalowe; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
– 30%, 

c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy: 
– 0,6, 

d) minimalny procent powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej: 
– 30%, 

e) wysokość zabudowy: 
– do 9 m dla budynków mieszkalnych, 
– do 9 m dla budynków mieszkalno-usługo-

wych, 
– do 5 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, przy dachu o kącie nachylenia 
połaci 30 -45  (dotyczy budynków zesta-
wionych w jedną bryłę z budynkiem 
mieszkalnym, mieszkalno-usługowym), 

– od 2,5 do 3,5 m dla budynków gospodar-
czych i garażowych, przy dachu o kącie 
nachylenia połaci 0 -5 , 

f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych:  
– do 2 kondygnacji nadziemnych, 

g) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
h) maksymalna wysokość posadowienia parte-

ru: 
– 90 cm, 

i) rodzaj dachu budynków mieszkalnych, miesz-
kalno-usługowych: 
– dwuspadowy o jednakowym kącie nachy-

lenia połaci lub wielospadowy o jednako-
wym kącie nachylenia połaci, kąt nachyle-
nia połaci 30 -45 , 

– dopuszcza się przekrycie dachem płaskim, 
przy czym, w rzucie poziomym dach płaski 
nie może przekroczyć 60% powierzchni ca-
łego dachu budynku,  

j) rodzaj dachu budynków gospodarczych i ga-
rażowych: 
– poza strefą gospodarczą: dwuspadowy o 

jednakowym kącie nachylenia połaci lub 
wielospadowy o jednakowym kącie nachy-
lenia połaci, kąt nachylenia połaci 30 -45  
(dotyczy budynków zestawionych w jedną 
bryłę z budynkiem mieszkalnym, miesz-
kalno-usługowym), 

– w strefie gospodarczej: płaski, jednospa-
dowy o kącie nachylenia połaci 0 -5 . 
§ 10. 1. Wyznacza się teren przeznaczony 

na komunikację wraz z urządzeniami technicznymi, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 4KDD.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
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1) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) obowiązek lokalizacji drogi dojazdowej o sze-

rokości w liniach rozgraniczających, wg ry-
sunku planu, 

b) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, na warunkach określonych w 
przepisach odrębnych i uzgodnionych z za-
rządcą drogi, 

c) możliwość lokalizacji miejsc postojowych. 
§ 11. 1. Wyznacza się teren przeznaczony 

na komunikację wraz z urządzeniami technicznymi, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 5KX.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) obowiązek lokalizacji ciągu pieszo-jezdnego 

o szerokości w liniach rozgraniczających 10 
m, 

b) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, na warunkach określonych w 

przepisach odrębnych i uzgodnionych z za-
rządcą drogi, 

c) możliwość lokalizacji miejsc postojowych. 
 

Rozdział IV 
Ustalenia końcowe 

 
§ 12. Traci moc miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą 
Nr XL/267/97 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10 
września 1997 r., obejmujący obszar w rejonie 
ulic: 3-go Maja, Jana Pawła II, Grzesika i Piwnika w 
Sieradzu, w części dotyczącej obszaru objętego 
niniejszym planem. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sieradzu: 

Beata Jacyszyn 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXII/286/2009  
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

 
z dnia 21 maja 2009 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXII/286/2009 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

 
z dnia 21 maja 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA UWAG ZGŁOSZONYCH  

DO PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 

Projekt zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położone-
go w rejonie ulic: 3-go Maja, Jana Pawła II, Grzesi-
ka i Piwnika w Sieradzu, dla części terenu obejmu-
jącego rejon ulic: Sybiraków i Armii Krajowej, był 
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  
9 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r. 

Uwagi do projektu zmiany planu można

było składać w dniach od 9 kwietnia 2009 r. do  
14 maja 2009 r. W okresie wyłożenia do publicz-
nego wglądu projektu zmiany planu, jak i w termi-
nie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, 
tj. do dnia 14 maja 2009 r. uwag nie wniesiono. 

W związku z powyższym nie podejmuje się 
rozstrzygnięcia w tym zakresie. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXII/286/2009 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 
 

z dnia 21 maja 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale-
ży do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania własne gminy, 
obejmują sprawy: 

– ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-
mościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

– gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego, 

– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanali-
zacji, usuwania i oczyszczania ścieków ko-
munalnych, utrzymania czystości i porządku 

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 
oraz gaz, itp. 
W związku z uchwaleniem zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: 3-go Maja, 
Jana Pawła II, Grzesika i Piwnika w Sieradzu, dla 
części terenu obejmującego rejon ulic: Sybiraków i 
Armii Krajowej, zostaną zagospodarowane i zabu-
dowane nowe tereny miasta. W konsekwencji 
wywołane zostaną do realizacji zadania inwesty-
cyjne. 

Zadania własne miasta związane z realiza-
cją ustaleń zmiany planu, będą wprowadzone do 
wieloletniego programu inwestycyjnego, w któ-
rym zostaną określone i podane do publicznej 
wiadomości terminy realizacji tych inwestycji. 

Finansowanie inwestycji odbywać się bę-
dzie w oparciu o budżet miasta i z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych: Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


