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UCHWAŁA NR XLI/359/2010 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

  
 z dnia 18 marca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 fragmentu miasta Sieradza 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 i Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 157, poz. 1241), art. 20 ust. 1, art. 
29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
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 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) w nawiązaniu do 
Uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Miejskiej w Siera-
dzu z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu miasta Sie-
radza, uchwala siĉ, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  
 
§ 1. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Sieradza dla terenu położonego od rejonu skrzyżo-
wania ul. Jana Pawła II z ul. Sikorskiego do ul. Kra-
sawnej. 

2. Plan miejscowy obejmuje czĉņć tekstową, 
stanowiącą treņć niniejszej uchwały oraz czĉņć gra-
ficzną, stanowiącą rysunek planu. Granice obszaru 
objĉtego planem, dla którego niniejszy plan stano-
wi akt prawa miejscowego, okreņlone zostały na 
rysunku planu.  

3. Integralną czĉņcią niniejszej uchwały są:  
1)  rysunek planu sporządzony na mapie w skali 

1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;  
2)  rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do 
uchwały;  

3)  rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych, stanowiące za-
łącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. W miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, o którym mowa w § 1, ustala 
siĉ: 
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego;  

3)  zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych;  

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoņci zabudowy;  

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na pod-
stawie odrĉbnych przepisów;  

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoņci;  

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy;  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów;  

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siĉ jednorazową opłatĉ od wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci.  

§ 3. 1. Rysunek planu, o którym mowa w § 1, 
okreņla podstawowe przeznaczenie terenów wydzie-
lonych liniami rozgraniczającymi oraz warunki ich 
zabudowy i zagospodarowania.  

2. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są:  
1)  obowiązującymi ustaleniami planu:  
 a)  granica obszaru objĉtego planem,  
 b)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

 c)  nieprzekraczalna linia zabudowy,  
 d)  stanowisko archeologiczne,  
 e)  strefa naturalnego ciągu ekologicznego (kory-

tarz ekologiczny),  
 f)  oznaczenia literowe i cyfrowe przeznaczenia 

terenów,  
 g)  linie wymiarowe;  
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2)  oznaczeniami informacyjnymi, niestanowiącymi 

ustaleń planu:  
 a)  teren nieruchomoņci położonej poza granicą 

planu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym obsługiwanym komunikacyj-
nie z projektowanej ulicy zbiorczej oznaczonej 
symbolem 1KDZ.  

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałĉ Rady Miejskiej w Sieradzu;  
2)  planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego okreņlony w 
§ 1 uchwały;  

3)  rysunku planu – należy przez to rozumieć opra-
cowanie graficzne ustaleń planu, sporządzone na 
urzĉdowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000;  

4)  odrĉbnych przepisach – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

5)  terenie elementarnym – należy przez to rozumieć 
teren o okreņlonym w planie przeznaczeniu, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi oraz symbolami cyfrowymi i literowymi, z 
których cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a 
litery przeznaczenie terenu;  

6)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć liniĉ wyznaczoną na rysunku planu, w 
której może być usytuowana ņciana budynku, 
bez możliwoņci jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczającej drogi lub innego obiektu bu-
dowlanego, od którego została ustalona i która 
nie dotyczy takich elementów architektonicz-
nych, jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, pila-
ster, okap dachu, rynna, rura spustowa, pod-
okiennik, taras naziemny;  

7)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które obowiązuje i musi dominować na da-
nym terenie;  

8)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które można dopuņcić na danym terenie celem 
uzupełnienia lub wzbogacenia przeznaczenia 
podstawowego;  

9)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchniĉ terenu zajĉtą przez rzuty po-
ziome wszystkich budynków w ich obrysie ze-
wnĉtrznym;  

10) przebudowie – należy przez to rozumieć prze-
kształcenia zmieniające parametry użytkowe lub 
techniczne istniejących budynków, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokoņć, długoņć, 
szerokoņć, liczba kondygnacji i geometria dachu;  

11) rozbudowie – należy przez to rozumieć wszelkie 
przekształcenia budynków, w wyniku których na-
stĉpuje powiĉkszenie ich kubatury, w tym rów-
nież zmiana geometrii dachu;  

12) usługach podstawowych – należy przez to rozu-
mieć usługi, których zasadniczym zadaniem jest 
zaspokajanie podstawowych potrzeb miesz-

kańców, jak zakłady usług bytowych, np.: fryzjer-
stwo, magiel, naprawa obuwia czy sprzĉtu go-
spodarstwa domowego, drobne sklepy branży 
ogólnospożywczej i przemysłowej, biura i gabi-
nety lekarskie itp;  

13) usługach ponadpodstawowych – należy przez to 
rozumieć usługi inne niż podstawowe, z wyłą-
czeniem usług motoryzacyjnych: stacji paliw, 
myjni i warsztatów samochodowych itp. Do 
usług ponadpodstawowych zalicza siĉ: usługi 
handlowe (np. salony meblowe, samochodowe, 
duże sklepy branży ogólnospożywczej i przemy-
słowej), usługi gastronomiczne;  

14) oddziaływaniu na ņrodowisko – należy przez to 
rozumieć oddziaływanie na ņrodowisko oraz na 
zdrowie ludzi;  

15) przedsiĉwziĉciu – należy przez to rozumieć inwe-
stycje budowlane polegające na przekształceniu 
lub zmianie sposobu użytkowania terenu, wy-
magające decyzji o pozwoleniu na budowĉ lub 
rozbiórkĉ obiektu budowlanego oraz decyzji o 
pozwoleniu na zmianĉ sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego;  

16) standardach emisyjnych – należy przez to ro-
zumieć dopuszczalne wielkoņci emisji substan-
cji, a także energii, takich jak: ciepło, hałas, wi-
bracje lub pola elektromagnetyczne, okreņlone 
w przepisach odrĉbnych i aktach normatyw-
nych;  

17) systemie informacji miejskiej – należy przez to 
rozumieć znaki i tablice informacyjne, w tym 
nazwy ulic i numeracjĉ nieruchomoņci;  

18) meblach urbanistycznych – należy przez to ro-
zumieć formy przestrzenne stanowiące elemen-
ty wyposażenia ulic i innych przestrzeni ogól-
nodostĉpnych, w tym obiekty małej architektu-
ry, wzbogacające tĉ przestrzeń i nadające jej 
zindywidualizowany charakter, mające znacze-
nie dekoracyjne - takie jak: rzeźby, gazony itp. 
oraz użytkowe - takie jak: słupy ogłoszeniowe, 
tablice informacyjne, ławki, kosze na ņmieci, 
stojaki na rowery oraz słupy oņwietleniowe itp.  

2. Pojĉcia i okreņlenia użyte w planie, a nie 
zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozu-
mieć w sposób zgodny z obowiązującymi przepi-
sami prawa.  

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu  

lub różnych zasadach zagospodarowania  
 
§ 5. Na obszarze objĉtym planem wyznacza 

siĉ tereny elementarne, wydzielone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania, dla których ustala siĉ przeznaczenie pod-
stawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne.  

§ 6. Dla terenu elementarnego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1KDG, ustala siĉ:  
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1)  przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – 

główna krajowa wraz z urządzeniami związany-
mi z jej obsługą;  

2)  jako przeznaczenie dopuszczalne:  
 a)  realizacjĉ ņcieżek rowerowych,  
 b)  realizacjĉ mebli urbanistycznych,  
 c)  realizacjĉ urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej służących realizacji funkcji zgodnych z 
przeznaczeniem podstawowym terenów ele-
mentarnych przeznaczonych w planie pod 
zabudowĉ, niestanowiących kolizji z przezna-
czeniem podstawowym,  

 d)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej o znaczeniu ponadlo-
kalnym, niestanowiących kolizji z przeznacze-
niem podstawowym.  

§ 7. Dla terenu elementarnego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1KDZ, ustala siĉ:  
1)  przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – 

ulica zbiorcza gminna, budowa projektowanej 
drogi wraz z urządzeniami związanymi z jej ob-
sługą;  

2)  jako przeznaczenie dopuszczalne:  
 a)  realizacjĉ ņcieżek rowerowych,  
 b)  realizacjĉ miejsc postojowych,  
 c)  realizacjĉ mebli urbanistycznych,  
 d)  realizacjĉ zieleni izolacyjnej, stanowiącej na-

turalny ekran ochronny dla położonej w bez-
poņrednim sąsiedztwie zabudowy mieszka-
niowej,  

 e)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej służących realizacji fun-
kcji zgodnych z przeznaczeniem podstawo-
wym terenów elementarnych przeznaczo-
nych w planie pod zabudowĉ, niestanowią-
cych kolizji z przeznaczeniem podstawowym,  

 f)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej o znaczeniu ponadloka-
lnym, niestanowiących kolizji z przeznacze-
niem podstawowym.  

§ 8. Dla terenu elementarnego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1U, ustala siĉ:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa o funk-

cji usługowej – usługi podstawowe i ponadpod-
stawowe, wraz z niezbĉdnymi do jej funkcjono-
wania pomieszczeniami lub budynkami towa-
rzyszącymi (np. administracyjnymi, magazyno-
wymi, gospodarczymi, itp.), jako uzupełnienie 
pozostającego w bezpoņrednim sąsiedztwie ni-
niejszego terenu zainwestowania o funkcji usłu-
gowej;  

2)  jako przeznaczenie dopuszczalne:  
 a)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej i komunikacji wewnĉtrznej 
służących realizacji funkcji zgodnych z prze-
znaczeniem podstawowym terenu elementar-
nego,  

 b)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej służących realizacji funkcji 

zgodnych z przeznaczeniem podstawowym 
pozostałych terenów elementarnych.  

§ 9. Dla terenu elementarnego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 2U, ustala siĉ:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa o funkcji 

usługowej – usługi podstawowe i ponadpodsta-
wowe, wraz z niezbĉdnymi do jej funkcjonowania 
pomieszczeniami lub budynkami towarzyszącymi 
(np. administracyjnymi, magazynowymi, gospo-
darczymi, itp.), jako uzupełnienie pozostającego 
w bezpoņrednim sąsiedztwie terenu o funkcji 
usługowej;  

2)  jako przeznaczenie dopuszczalne:  
 a)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej i komunikacji wewnĉtrznej 
służących realizacji funkcji zgodnych z prze-
znaczeniem podstawowym terenu elementar-
nego,  

 b)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej służących realizacji funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym 
pozostałych terenów elementarnych.  

§ 10. Dla terenu elementarnego oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 1MN, ustala siĉ:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2)  jako przeznaczenie dopuszczalne:  
 a)  usługi podstawowe,  
 b)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej i komunikacji wewnĉtrznej 
służących realizacji funkcji zgodnych z prze-
znaczeniem podstawowym terenu elementar-
nego,  

 c)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej służących realizacji funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym 
pozostałych terenów elementarnych.  

§ 11. Dla terenów elementarnych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, ustala siĉ:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej, jako uzupełnienie 
pozostającego w bezpoņrednim sąsiedztwie tere-
nu o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)  jako przeznaczenie dopuszczalne:  
 a)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej i komunikacji wewnĉtrznej 
służących realizacji funkcji zgodnych z prze-
znaczeniem podstawowym terenu elementar-
nego,  

 b)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej służących realizacji funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym 
pozostałych terenów elementarnych.  

§ 12. Dla terenu elementarnego oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 1ZN, ustala siĉ:  
1)  przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni ni-

skiej;  
2)  jako przeznaczenie dopuszczalne:  
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 a)  realizacjĉ ņcieżek rowerowych,  
 b)  realizacjĉ mebli urbanistycznych,  
 c)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infra-

struktury technicznej służących realizacji funk-
cji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym 
terenu elementarnego,  

 d)  realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej służących realizacji funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym 
pozostałych terenów elementarnych.  

§ 13. Dla terenu elementarnego oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 1WS, ustala siĉ:  
1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód po-

wierzchniowych ņródlądowych (ciek Krasawa). 
 

Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego  
 
§ 14. Na obszarze objĉtym planem okreņla 

siĉ elementy zagospodarowania przestrzennego:  
1)  wymagające procesu kształtowania – obszary 

niezainwestowane, obejmujące: teren projekto-
wanej ulicy zbiorczej oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem 1KDZ, teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku 
symbolem 1MN, teren zieleni niskiej oznaczony 
na rysunku planu symbolem 1ZN, teren wód 
powierzchniowych ņródlądowych oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1WS;  

2)  wymagające uzupełnienia funkcji – obszary nie-
zainwestowane, obejmujące: teren projektowa-
nej drogi krajowej oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1KDG, tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, tereny zabu-
dowy usługowej oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1U i 2U.  

§ 15. Na obszarze objĉtym planem ustala siĉ 
ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania te-
renu:  
1)  obowiązek zagospodarowania terenów, kształto-

wania zabudowy usługowej w sposób umożliwia-
jący bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepeł-
nosprawne;  

2)  obowiązek stosowania ujednoliconych rozwiązań 
materiałowych elewacji budynków sytuowanych 
na tej samej działce budowlanej;  

3)  nakaz likwidacji napowietrznych sieci oraz przyłą-
czy infrastruktury technicznej i obowiązek ich 
skablowania.  

§ 16. Na obszarze objĉtym planem w zakre-
sie umieszczania reklam i informacji wizualnej ustala 
siĉ:  
1)  zakazuje siĉ realizacji wolnostojących reklam w 

granicach pasów drogowych;  
2)  w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza siĉ 

lokalizowanie reklam, szyldów i znaków informa-
cyjno – plastycznych na obiektach małej architek-
tury pod warunkiem:  

 a)  powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekro-
czy 0,7 m2,  

 b)  wysokoņć reklamy nie przekroczy 1,0 m,  
3)  w liniach rozgraniczających dróg zakazuje siĉ 

umieszczania reklam, szyldów i znaków informa-
cyjno-plastycznych:  

 a)  na drzewach i w zasiĉgu ich koron,  
 b)  w pasach dzielących dróg,  
 c)  na budowlach i urządzeniach infrastruktury 

technicznej (latarniach, słupach linii elektro-
energetycznych, transformatorach, itp.);  

4)  ustalenia pkt 2–3 nie dotyczą systemu informacji 
miejskiej oraz znaków drogowych;  

5)  zakaz umieszczania reklam w miejscach i w spo-
sób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w 
sposób utrudniający ich odczytanie.  

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody 
 i krajobrazu kulturowego  

 
§ 17. 1. Obszar w granicach planu nie jest 

objĉty ochroną prawną na mocy przepisów o 
ochronie przyrody i nie jest przewidziany do objĉ-
cia taką ochroną.  

2. Dla obszaru objĉtego planem ustala siĉ 
nastĉpujące zasady ochrony ņrodowiska, przyrod-
niczego:  
1)  zakaz lokalizacji przedsiĉwziĉć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
przepisy odrĉbne ustalają obowiązek sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu przedsiĉwziĉ-
cia na ņrodowisko oraz przedsiĉwziĉć, dla któ-
rych obowiązek taki może być ustalony, za wy-
jątkiem dróg, urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej;  

2)  obowiązek przestrzegania standardów emisji 
oraz ograniczenia uciążliwoņci wynikającej z dzia-
łalnoņci usługowej do granic działki, dla której 
inwestor nabył tytuł prawny;  

3)  obowiązek stosowania ekologicznych noņników 
energii cieplnej;  

4)  zakaz budowy indywidualnych ujĉć wody, od-
prowadzania nieoczyszczonych ņcieków do wód 
powierzchniowych lub do gruntu, tworzenia i 
utrzymywania otwartych kanałów ņciekowych, 
składowania odpadów na terenie działek z wyłą-
czeniem czasowego gromadzenia odpadów w 
pojemnikach na ņmieci, ich segregacją i wywo-
zem w ramach zorganizowanego systemu utrzy-
mania i porządku w gminie;  

5)  obowiązek ochrony i zachowania wód powie-
rzchniowych;  

6)  obowiązek odprowadzania ņcieków sanitarnych 
do sieci kanalizacji sanitarnej;  

7)  zakaz budowy masztów np. telefonii komórkowej 
i radiofonii;  

8)  na obszarze wyznaczonej na rysunku planu stre-
fy naturalnego ciągu ekologicznego, pełniącego 
funkcjĉ korytarza ekologicznego, obowiązek po-
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zostawienia terenu otwartego z ograniczeniem 
prowadzenia działań zmieniających naturalną 
rzeźbĉ terenu do niezbĉdnych korekt przebiegu 
cieku Krasawy w granicy wyznaczonego w pla-
nie pasa drogowego drogi oznaczonej symbo-
lem 1KDZ oraz zakazem realizacji zabudowy, za 
wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg;  

9)  obowiązek uwzglĉdnienia odpowiednich prze-
krojów przepustów i przejņć mostowych przez 
ciek Krasawa, które zapewnią swobodny prze-
pływ wód, również w sytuacjach ewentualnych 
wezbrań wód;  

10) dla obiektów mieszczących funkcje mieszkalne, 
zlokalizowanych w strefie uciążliwoņci ruchu 
komunikacyjnego od dróg, obowiązek stosowa-
nia zabezpieczeń i rozwiązań budowlanych za-
pewniających ochronĉ przed hałasem i drga-
niami zgodnie z przepisami odrĉbnymi;  

11) obowiązek zachowania poziomu hałasu dla tere-
nów podlegających ochronie akustycznej na 
podstawie przepisów odrĉbnych wg nastĉpują-
cej klasyfikacji:  

 a)  dla terenu elementarnego oznaczonego sym-
bolem 1MN ustala siĉ kryteria akustyczne jak 
dla terenów mieszkaniowo – usługowych,  

 b)  dla terenów elementarnych oznaczonych 
symbolami: 2MN, 3MN, 4MN, 5MN ustala siĉ 
kryteria akustyczne jak dla terenów mieszka-
niowych.  

 
Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
 i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

 
§ 18. Na obszarze objĉtym planem znajduje 

siĉ 1 stanowisko archeologiczne. Przedsiĉwziĉcia 
prowadzone w jego obrĉbie, związane z narusze-
niem stratygrafii uwarstwień ziemnych wymagają 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków i zapewnienia, poprzedzających inwestycjĉ, 
ratowniczych badań archeologicznych w celu ochro-
ny dziedzictwa archeologicznego w postaci zabyt-
ków ruchomych i nieruchomych narażonych na 
zniszczenie w wyniku projektowanych działań.  

 
Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych  

 
§ 19. Na obszarze objĉtym planem nie wy-

znacza siĉ obszarów przestrzeni publicznej w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
związku z czym plan nie zawiera ustaleń w tym za-
kresie.  

Rozdział 7 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu  
 
§ 20. Dla obszaru objĉtego planem ustala 

siĉ zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  

§ 21. Dla terenu elementarnego oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 1KDG ustala siĉ 
warunki i zasady zagospodarowania:  
1)  szerokoņć w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu.  
§ 22. Dla terenu elementarnego oznaczone-

go na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala siĉ 
warunki i zasady zagospodarowania:  
1)  szerokoņć w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu, przy czym zewnĉtrzna krawĉdź 
jezdni na odcinku wzdłuż terenu oznaczonego 
symbolem 1U musi być usytuowana w odległo-
ņci min. 6 m od wyznaczonej nieprzekraczalnej li-
nii zabudowy terenu 1U;  

2)  obowiązek zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
dla nieruchomoņci wskazanej na rysunku planu, 
poprzez zjazd z projektowanej ulicy zbiorczej 
umożliwiający obsługĉ jednorodzinnego budyn-
ku mieszkalnego zlokalizowanego poza granicą 
planu;  

3)  obowiązek stosowania przepisów Rozdziału V.  
§ 23. Dla terenu elementarnego oznaczone-

go na rysunku planu symbolem 1U, ustala siĉ:  
1)  lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną 

linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu;  
2)  realizacja zabudowy usługowej po spełnieniu 

warunków:  
 a)  wysokoņć – maksymalnie 3 kondygnacje nad-

ziemne, nie wiĉcej niż 12 m do najwyższego 
punktu dachu,  

 b)  szerokoņć elewacji frontowej – szerokoņć ele-
wacji może odpowiadać maksymalnej szero-
koņci wynikającej z przepisów odrĉbnych do-
tyczących sytuowania budynku na działce,  

 c)  geometria dachów – płaskie;  
3)  zakaz realizacji zabudowy jako obiektów wolno-

stojących, nowo powstała zabudowa musi sta-
nowić kontynuacjĉ zagospodarowania zlokali-
zowanego w bezpoņrednim sąsiedztwie poza 
granicą niniejszego planu, realizacja zabudowy 
towarzyszącej po spełnieniu warunków jak dla 
zabudowy usługowej;  

4)  powierzchnia zabudowy może stanowić 100% 
terenu wskazanego pod zabudowĉ, zgodnie z ry-
sunkiem planu;  

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do powierzchni terenu elemen-
tarnego – 10%, przy czym, jeżeli inwestor ma po-
trzebĉ utwardzenia całego terenu, dopuszcza siĉ 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 119 – 7332 – Poz. 941 
 

jej zagwarantowanie na terenach sąsiednich, 
położonych poza granicą planu, ale w obrĉbie 
jednej nieruchomoņci;  

6)  zakazuje siĉ w obrĉbie całego terenu elemen-
tarnego lokalizacji obiektów tymczasowych;  

7)  zakaz realizacji od strony dróg publicznych 
ogrodzeń;  

8)  dla budynków nowych, stanowiących uzupeł-
nienie istniejącego zainwestowania położonego 
poza granicami niniejszego planu, obowiązek 
stosowania tradycyjnych, ujednoliconych mate-
riałów wykończeniowych elewacji, materiałów 
dekarskich oraz kolorystyki, zharmonizowanych z 
istniejącym budynkiem sąsiednim, zakaz stoso-
wania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-
nych typu „siding”;  

9)  w zakresie zabezpieczenia miejsc postojowych 
zobowiązuje siĉ właņcicieli nieruchomoņci, na 
których prowadzona jest działalnoņć usługowa 
do zabezpieczenia w granicach nieruchomoņci 
przynajmniej 7 miejsc parkingowych na każde 
1000 metrów kwadratowych powierzchni użyt-
kowej handlu detalicznego, a w stosunku do 
osób zatrudnionych z zachowaniem wskaźnika 
minimum 1 miejsce postojowe na 3 miejsca 
pracy, z możliwoņcią ich lokalizacji poza grani-
cą niniejszego planu;  

10) obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z 
drogi publicznej ul. Jana Pawła II (KDG), zloka-
lizowanym poza granicą planu; dopuszcza siĉ 
obsługĉ komunikacyjną z projektowanej ulicy 
zbiorczej 1KDZ.  

§ 24. Dla terenu elementarnego oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 2U, ustala siĉ:  
1)  zakaz realizacji nowej zabudowy;  
2)  zakazuje siĉ w obrĉbie całego terenu elementar-

nego lokalizacji obiektów tymczasowych;  
3)  minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-

nej w stosunku do powierzchni terenu elemen-
tarnego – 50%;  

4)  zakaz realizacji od strony dróg ogrodzeń z wiel-
kogabarytowych, prefabrykowanych elementów 
betonowych i innych pełnych, o wypełnieniu 
powyżej 20% przĉsła;  

5)  obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z 
drogi publicznej ul. Jana Pawła II (KDG), zlokali-
zowanym poza granicą planu.  

§ 25. Dla terenu elementarnego oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 1MN, ustala siĉ:  
1)  lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabu-

dowy wyznaczonymi na rysunku planu;  
2)  realizacja zabudowy mieszkaniowej po spełnie-

niu warunków:  
 a)  wysokoņć – maksymalnie 3 kondygnacje nad-

ziemne, nie wiĉcej niż 12 m do najwyższego 
punktu dachu,  

 b)  szerokoņć elewacji frontowej:  
- od ulicy Jana Pawła II (1KDG) – maksymal-

nie 9 m,  
 - od projektowanej ulicy (1KDZ) – nie ustala 

siĉ, 
 c)  geometria dachów – spadowy, kąt nachyle-

nia od 20o do 45o;  
3)  zakaz realizacji wolnostojących budynków usłu-

gowych, garażowych i gospodarczych;  
4)  obowiązek zblokowania funkcji usługowej, ga-

rażowej i gospodarczej w jednej bryle z budyn-
kiem mieszkalnym;  

5)  dla obiektów mieszkalnych obowiązek zastoso-
wania przez inwestora rozwiązań budowlanych 
zapewniających ochronĉ przed hałasem od 
dróg;  

6)  maksymalna powierzchnia zabudowy w stosun-
ku do powierzchni terenu elementarnego – 40%;  

7)  minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do powierzchni terenu elemen-
tarnego – 20%;  

8)  zakaz realizacji od strony dróg publicznych ogro-
dzeń z wielkogabarytowych, prefabrykowanych 
elementów betonowych i innych pełnych, o wy-
pełnieniu powyżej 20% przĉsła;  

9)  obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla 
samochodów w iloņci odpowiadającej progra-
mowi inwestycji, a w stosunku do osób zatrud-
nionych z zachowaniem wskaźnika minimum 1 
miejsca postojowego na 3 miejsca pracy;  

10) obsługa komunikacyjna dla całego terenu ele-
mentarnego stanowiącego jedną działkĉ budow-
laną z drogi publicznej ul. Różanej (KDD), zlokali-
zowanej poza granicą niniejszego planu. Do-
puszcza siĉ obsługĉ komunikacyjną z projekto-
wanej ulicy zbiorczej 1KDZ.  

§ 26. Dla terenów elementarnych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, ustala siĉ:  
1)  zakaz realizacji nowej zabudowy;  
2)  dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów małej architek-

tury, związanych z urządzeniem ogrodów przy-
domowych;  

3)  maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu elementarnego – nie usta-
la siĉ;  

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do powierzchni terenu elemen-
tarnego – 80%;  

5)  zakaz realizacji od strony dróg ogrodzeń z wiel-
kogabarytowych, prefabrykowanych elementów 
betonowych i innych pełnych, o wypełnieniu po-
wyżej 20% przĉsła;  

6)  obsługa komunikacyjna terenu:  
 a)  2MN – z drogi publicznej ul. Różanej (KDD), 

zlokalizowanej poza granicą niniejszego planu,  
 b)  3MN – z drogi publicznej ul. Różanej (KDL), 

zlokalizowanej poza granicą niniejszego planu,  
 c)  4MN – z drogi publicznej ul. Sasankowej 

(KDD) zlokalizowanej poza granicą niniejszego 
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planu,  
 d)  5MN – z drogi publicznej ul. E. Orzeszkowej 

(KDL) zlokalizowanej poza granicą niniejsze-
go planu.  

§ 27. Dla terenu elementarnego oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 1ZN ustala siĉ wa-
runki i zasady zagospodarowania:  
1)  realizacja zieleni niskiej jako kontynuacja zago-

spodarowania terenu położonego w bezpoņred-
nim sąsiedztwie poza granicą planu;  

2)  zakaz realizacji ogrodzeń i obiektów budowla-
nych poza urządzeniami i sieciami infrastruktury 
technicznej;  

3)  ustala siĉ obsługĉ komunikacyjną z drogi ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 1KDZ.  

§ 28. Dla terenu elementarnego oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 1WS ustala siĉ 
warunki i zasady zagospodarowania:  
1)  zachowanie i utrzymanie wód otwartych cieku 

Krasawy, jako kontynuacja zagospodarowania 
terenu położonego w bezpoņrednim sąsiedztwie 
poza granicą planu;  

2)  ustala siĉ obsługĉ komunikacyjną z drogi ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 1KDZ po-
przez tereny zieleni oznaczone symbolem 1ZN.  

 
Rozdział 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrĉbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem siĉ mas ziemnych  

 
§ 29. Obszar objĉty planem nie leży na tere-

nach górniczych i wobec tego plan nie zawiera 
ustaleń w tym zakresie.  

§ 30. Na obszarze objĉtym planem nie wy-
stĉpują zjawiska związane z osuwaniem siĉ mas 
ziemnych i wobec tego plan nie zawiera ustaleń w 
tym zakresie.  

§ 31. Na obszarze objĉtym planem nie wy-
stĉpują obszary bezpoņredniego zagrożenia powo-
dziowego i wobec tego plan nie zawiera ustaleń w 
tym zakresie.  

 
Rozdział 9 

Szczegółowe zasady i warunki scalania 
 i podziału nieruchomości  

 
§ 32. 1. Na obszarze objĉtym planem nie 

ustala siĉ zasad i warunków scalania.  
2. Zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych 

nieruchomoņci.  

Rozdział 10 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy  

 
§ 33. Dla obszaru objĉtego planem nie usta-

la siĉ szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakazu zabudowy.  

 
Rozdział 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej  
 
§ 34. Na obszarze objĉtym planem ustala 

siĉ nastĉpujące zasady modernizacji, przebudowy 
i budowy systemu komunikacji:  
1)  drogĉ główną krajową, ogólnodostĉpną, ozna-

czoną na rysunku planu symbolem 1KDG sta-
nowiącą poszerzenie pasa drogowego istnieją-
cej ulicy Jana Pawła II, dla której ustala siĉ po-
nadto obowiązek połączenia przez skrzyżowanie 
jednopoziomowe na pełnych relacjach z ulicą 
1KDZ;  

2)  ulicĉ zbiorczą gminną, ogólnodostĉpną, stano-
wiącą realizacjĉ nowej drogi na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do ulicy Kra-
sawnej, oznaczoną na rysunku planu symbolem 
1KDZ, dla której ustala siĉ ponadto:  

 a)  szerokoņć pasa drogowego – zgodnie z ry-
sunkiem planu,  

 b)  obowiązek połączenia poprzez skrzyżowanie 
jednopoziomowe na pełnych relacjach z ist-
niejącą ulicą E. Orzeszkowej;  

3)  powiązanie z układem zewnĉtrznym poprzez: 
ulicĉ Jana Pawła II, położoną w ciągu drogi kra-
jowej Nr 14 sklasyfikowaną jako droga główna – 
KDG (poza granicą planu) oraz ulice E. Orzesz-
kowej i Krasawną, stanowiące drogi gminne.  

§ 35. 1. Dla obszaru objĉtego planem ustala 
siĉ prawo realizacji sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej (podziemnej i naziemnej) wszystkich me-
diów:  
1)  w liniach rozgraniczających dróg pod warunkiem 

nienaruszania wymagań okreņlonych w przepi-
sach odrĉbnych, po uzyskaniu zgody i na zasa-
dach okreņlonych przez właņciwego zarządcĉ oraz 
z uwzglĉdnieniem Rozdziału V niniejszej uchwały;  

2)  dopuszcza siĉ adaptacjĉ, modernizacjĉ i przebu-
dowĉ istniejącej infrastruktury technicznej z moż-
liwoņcią zmiany jej trasy.  

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie 
jest możliwe zrealizowanie sieci lub urządzeń infra-
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struktury technicznej według zasad, o których mowa 
w ust. 1, w tym również w przypadku modernizacji i 
przebudowy infrastruktury istniejącej, wymagającej 
zmiany trasy – dopuszcza siĉ budowĉ sieci na 
wszystkich terenach objĉtych niniejszym planem, z 
zastrzeżeniem, że zostanie zachowana możliwoņć 
realizacji przeznaczenia każdego z tych terenów we-
dług zasad i warunków oraz standardów zabudowy i 
zagospodarowania ustalonych w niniejszym planie, 
a także w przepisach odrĉbnych.  

§ 36. Dla obszaru objĉtego planem ustala siĉ 
nastĉpujące warunki obsługi zabudowy w zakresie 
infrastruktury technicznej:  
1)  zaopatrzenie w wodĉ w oparciu o istniejącą miej-

ską sieć wodociągową z możliwoņcią jej rozbu-
dowy, przebudowy i modernizacji;  

 a)  przy projektowaniu nowych odcinków sieci 
wodociągowych i modernizacji sieci istnieją-
cych należy uwzglĉdnić wymagania dotyczące 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodĉ 
zgodnie z przepisami odrĉbnymi, dotyczy to w 
szczególnoņci zapewnienia odpowiednich ilo-
ņci i wydajnoņci hydrantów dla celów prze-
ciwpożarowych;  

2)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych w oparciu o 
istniejącą i projektowaną miejską sieć kanalizacji 
sanitarnej z możliwoņcią jej rozbudowy, przebu-
dowy i modernizacji;  

3)  odprowadzanie wody deszczowej w oparciu o 
miejską sieć kanalizacji deszczowej z możliwo-
ņcią jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji;  

4)  zaopatrzenie w energiĉ elektryczną w oparciu o:  
 a)  istniejące i projektowane stacje transformato-

rowe 15/0,4 kV znajdujące siĉ poza granicą 
planu,  

 b)  istniejącą i projektowaną napowietrzną lub 
kablową sieć niskiego i ņredniego napiĉcia z 
możliwoņcią jej przebudowy i zmiany trasy,  

 c)  dla nowo realizowanych sieci elektroenerge-
tycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie 
linii kablowych układanych w gruncie;  

5)  zaopatrzenie w energiĉ cieplną docelowo z miej-
skiej sieci ciepłowniczej lub z sieci gazowej, do-
puszcza siĉ jako rozwiązanie tymczasowe zaopa-
trzenie w energiĉ cieplną z indywidualnych źró-
deł ciepła przy zastosowaniu ekologicznych no-
ņników energii z zakazem stosowania paliw o 
emisji spalin przekraczającej dopuszczalne nor-
my;  

6)  zaopatrzenie w łącze telefoniczne z istniejącej i 
projektowanej sieci.  

 
Rozdział 12 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów  
 
§ 37. Dla obszaru objĉtego planem nie usta-

la siĉ sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów.  

 
Rozdział 13 

Stawki procentowe stanowiące podstawĉ 
ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu 

wartości nieruchomości  
 
§ 38. 1. Ustala siĉ jednorazową opłatĉ z tytu-

łu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, płatną w przy-
padku zbycia nieruchomoņci.  

2. Okreņla siĉ wysokoņci stawek procento-
wych stanowiących podstawĉ ustalenia jednorazo-
wej opłaty pobieranej z tytułu wzrostu wartoņci nie-
ruchomoņci położonych w obszarze objĉtym pla-
nem, płatną w przypadku zbycia nieruchomoņci 
przez właņciciela lub użytkownika wieczystego, od-
powiednio dla terenu:  
 a)  1U – 15%;  
 b)  dla pozostałych terenów – 0%.  
 

Rozdział 14 
Przepisy końcowe  

 
§ 39. Wykonanie uchwały powierza siĉ Pre-

zydentowi Miasta Sieradza.  
§ 40. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i 
wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłosze-
nia.  

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoņci poprzez rozplakatowanie na tablicy 
ogłoszeń Urzĉdu Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej 
treņci na stronie internetowej Urzĉdu Miasta Siera-
dza.  

 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sieradzu: 

Romuald Koliński 
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ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO  

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

 
 
 
 
L
p. 

 
 

Data 
wpływu 
uwagi  

Nazwisko i 
imiĉ, na-
zwa jed-
nostki 

organiza-
cyjnej i 

adres zgła-
szającego 

uwagi  

 
 

Treść uwagi  

Oznaczenie 
nierucho-

mości, któ-
rej dotyczy 

uwaga  

 Rozstrzygniĉcie Rady 
Miejskiej w Sieradzu  

 
uwaga  

uwzglĉd-
niona  

 
uwaga nie-
uwzglĉd-

niona  

 
uwaga  

uwzglĉd-
niona  

 
uwaga nie-
uwzglĉd-

niona  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1. 2009.12.

28 
Krzyża-
nowska 
Irena  
 ul. Różana 
6  
 98-200 
Sieradz 

Wnoszący 
uwagĉ wnio-
skuje o zmianĉ 
wskaźnika 
maksymalnej 
powierzchni 
zabudowy z 30 
na 40% 

Teren ozna-
czony na 
rys. projek-
tu planu 
symbolem 
1MN – 
fragmenty 
działek 
ewid. nr 
5420/11 i 
5421/9 (ob-
rĉb 14) 

Tak  Tak  



Dziennik Urzĉdowy 
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2. 2010.01.

05 
Szwed 
Meble 
Spółka 
Jawna  
 ul. Jana 
Pawła II 
63b  
 98-200 
Sieradz 

1. Planowany 
przebieg pasa 
drogowego 
powinien 
przebiegać w 
linii rozgrani-
czającej po-
dobnie jak w 
planie miej-
scowym, który 
utracił waż-
noņć w 2003r.  
 2. Wnoszący 
uwagĉ wnosi 
o:  
 a) linia roz-
graniczająca 
pas drogowy i 
teren 1U ma 
być oddalona 
od magazynu 
mebli na odle-
głoņć (moduł 
konstrukcyjny 
9,0 m),  
 b) linia zabu-
dowy terenu 1 
U od ul. Jana 
Pawła II bĉdzie 
przebiegać w 
odległoņci 6,0 
m od linii od-
dzielającej 
salon meblo-
wy od maga-
zynu mebli,  
 c) oņ projek-
towanej ulicy 
zbiorczej bĉ-
dzie oddalona 
od magazynu 
mebli na odle-
głoņć 23,5m,  
 d) wielkoņci 
wymienione w 
punktach „a” 
do „c” znajdą 
odzwierciedle-
nie w czĉņci 
opisowej proj. 
planu,  
 e) po uchwa-
leniu planu 
miejscowego, 
gmina miasto 
Sieradz doko-
na podziału 
geodezyjnego 
działek, przez 
które przebie-
ga pas drogo-
wy. 

Tereny 
oznaczone 
na rys. pro-
jektu planu 
symbolami 
1U oraz 
1KDZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pkt 2b) 

pkt 1 
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 pkt 2c)  
 
 
 
 

 pkt 2d)  
 
 
 
 
 
 

pkt 2e) 
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3. 2010.01.

05 
Miziała 
Tadeusz  
 ul. Po-
wstańców 
Warszawy 
5/9  
 98-200 
Sieradz 

1. Projekt pla-
nu nie zacho-
wuje zasad 
ochrony i 
kształtowania 
ładu prze-
strzennego.  
 2. Prawidłowy 
przebieg pasa 
drogowego 
ulicy zbiorczej 
może być 
zaplanowany 
w dwóch wer-
sjach.  
 3. Zabudowa 
czĉņci dz. 
5420/11 może 
zostać zabu-
dowana do-
mem jednoro-
dzinnym w 
linii zabudowy 
od ul. Różanej 
przy dokona-
niu wymiany 
gruntów przy-
ległych działek 
o niekorzyst-
nym przebie-
gu.  
 4. Wprowa-
dzenie prze-
biegu kanału 
deszczowego 
w obszarze 
1MN jest nie-
uzasadnione i 
niecelowe.  
 5. Propozycja 
ekranowania 
projektowanej 
zabudowy 
mieszkaniowej 
od ciągów 
komunikacyj-
nych jest nie-
porozumie-
niem plani-
stycznym. 

obszar pro-
jektu planu,  
 głównie 
tereny 
oznaczone 
na rys. pro-
jektu planu 
symbolami 
1MN oraz 
1KDZ 
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ROZSTRZYGNIĈCIE 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 

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

ņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody oraz go-
spodarki wodnej; 

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

3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ņcieków komunalnych, 
utrzymania czystoņci i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energie elek-
tryczną i cieplną oraz gaz itp.  

W związku z uchwaleniem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Sieradza dla terenu położonego od rejonu 
skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Sikorskiego do 
ul. Krasawnej wywołane zostaną do realizacji za-

dania inwestycyjne związane głównie z wprowa-
dzeniem nowego ciągu komunikacyjnego i zago-
spodarowaniem tego terenu.  

Do zadań tych należeć bĉdzie:  
 - budowa ulicy publicznej gminnej wraz z 

urządzeniami związanymi z jej obsługą,  
 - budowa oņwietlenia.  

Powyższe zadania zostaną umieszczone w 
programach rozwoju poszczególnych elementów za-
gospodarowania oraz uwzglĉdnione w wieloletnim 
programie inwestycyjnym, a nastĉpnie w zadaniach 
rzeczowych budżetu miasta i spółek miastu podle-
głych na kolejne lata. Finansowanie inwestycji od-
bywać siĉ bĉdzie w oparciu o ņrodki własne z wyko-
rzystaniem ņrodków zewnĉtrznych, w tym m.in. do-
tacji funduszy ochrony ņrodowiska, funduszy unij-
nych. 

 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sieradzu: 

Romuald Koliński 
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