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3) Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien 
być ustalony każdorazowo w budżecie gminy, zależ-
nie od zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości 
ich fi nansowania w zakresie niezbędnym, z przewi-
dywanych wpływów realizacji planu.

2) Z zakresu infrastruktury drogowej na obszarze 
objętym planem nie przewiduje się realizacji dróg 
publicznych. Wystąpić może konieczność budowy 
drogi wewnętrznej 2 KDW w wypadku jej przejęcia 
przez Gminę Sierakowice.
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 UCHWAŁA Nr XXXIII/337/09

Rady Gminy Sierakowice

 z dnia 29 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice 

dla fragmentu oznaczonego jako D.19.MN.

  Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 27, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 
164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, 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, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,poz 327) 
Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sierakowice” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy 
Sierakowice Nr XLVI/353/02 z dnia 01 października 2002 r. 
uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu wsi Sierakowice uchwalonego 
uchwałą nr XL/302/05 Rady Gminy Sierakowice z dnia 
28 grudnia 2005 r. dla fragmentu oznaczonego D.19.MN

§ 2

1. W uchwale Nr XL/302/05 Rady Gminy Sierakowice z dnia 
28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi 
Sierakowice w rozdziale 6 w § 101 punktowi nr 6 nadaje 
się brzmienie: „6. Ustalenia dotyczące parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 
rysunku planu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m 

od linii rozgraniczających drogi O.KD.L.10; (leżącej 
poza granicami zmiany planu)

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 
m od linii rozgraniczających dróg oznaczonych 
jako D.KD.D.11 i D.KD.D.12 (leżących poza grani-
cami zmiany planu), 6 m od linii rozgraniczającej 
wewnętrznego układu komunikacyjnego oznaczo-
nego na rysunku planu jako KX;

c) pozostałe nieprzekraczalne linie zabudowy jak na 
rysunku planu; „

2. Pozostałe ustalenia dotyczące strefy D.19.MN pozostają 
bez zmian.

§ 3

  Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu wsi Sierakowice dla fragmentu oznaczonego jako 
D.19.MN w skali 1:1000 – stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Sierakowice do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Sierakowice

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący Rady
Zbigniew Suchta
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/337/09
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu wsi Sierakowice 
dla fragmentu oznaczonego jako D.19.MN.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/337/09
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 29 września 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu 

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w 
dniach od 26 czerwca 2009r. do 17 lipca 2009r. w ustawo-
wym terminie uwag nie wniesiono. 

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/337/09
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 29 września 2009 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich fi nansowania. 

W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy. 

Poz. 3020


