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§ 3. Przedstawicieli poszczególnych instytucji 
do pracy w zespole interdyscyplinarnym, powołuje 
Wójt Gminy Kleszczów w drodze zarządzenia. 

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie zespołu interdy-
scyplinarnego zwołuje Wójt Gminy Kleszczów, w 
terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z 
podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2. 

2. Przewodniczący zespołu interdyscyplinar-
nego jest wybierany na 3-letnią kadencję na pierw-
szym posiedzeniu zespołu spoņród jego członków 
zwykłą większoņcią głosów, w głosowaniu jawnym. 

3. Na pierwszym posiedzeniu zespołu inter-
dyscyplinarnego na wniosek przewodniczącego wy-
bierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekre-
tarz zwykłą większoņcią głosów, w głosowaniu jaw-
nym. 

§ 5. 1. Wójt Gminy Kleszczów może odwołać 
członka zespołu interdyscyplinarnego: 
1) na jego wniosek; 
2) na wniosek instytucji, która go delegowała do 

pracy w zespole interdyscyplinarnym; 
3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uza-

sadnionych przypadkach. 
2. Przewodniczący zespołu interdyscyplinar-

nego, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz mo-
że zostać odwołany z funkcji w zespole, na podsta-
wie: 
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokol-

wiek z członków zespołu. Odwołanie następuje w 
wyniku głosowania jawnego, zwykłą większoņcią 
głosów; 

2) własnej pisemnej rezygnacji; 
3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gmi-

ny Kleszczów. 
3. Odwołanie z funkcji wykonywanej w ze-

spole nie pozbawia członkowstwa w zespole. 
§ 6. 1. Pracami zespołu interdyscyplinarnego 

kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to nie-
możliwe – zastępca przewodniczącego. 

2. Posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego 

zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to nie-
możliwe zastępca przewodniczącego z własnej ini-
cjatywy lub na wniosek przynajmniej 3 członków 
zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posie-
dzenia, o czym powiadamia na piņmie członków ze-
społu, nie później niż na 3 dni przed terminem po-
siedzenia. 

3. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego 
odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
raz na trzy miesiące. 

§ 7. Z posiedzenia zespołu interdyscyplinar-
nego sporządza się protokół, który zawiera w szcze-
gólnoņci informacje o składzie zespołu uczestniczą-
cym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz 
podjęte decyzje. 

§ 8. Przewodniczący zespołu interdyscypli-
narnego zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi 
Gminy Kleszczów rocznego sprawozdania z pracy 
zespołu, w terminie do 31 stycznia roku następujące-
go po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

§ 9. 1. Siedziba zespołu interdyscyplinarnego 
mieņci się w Gminnym Oņrodku Pomocy Społecznej 
w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2. 

2. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu 
interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Oņrodek 
Pomocy Społecznej w Kleszczowie. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Kleszczów. 

§ 11. Uchyla się uchwałę Nr VI/59/2011 Rady 
Gminy Kleszczów z dnia 22 marca 2011 roku w spra-
wie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szcze-
gółowych warunków jego funkcjonowania.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

 Gminy Kleszczów:  
Henryk Michałek 

2333

 
2334 

2334  

 
UCHWAŁA NR VIII/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

  
 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Zachodnia i Zakładników w Sieradzu 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 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 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 20 ust. 1, art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 
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75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159), w nawiązaniu do uchwały Nr 
XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 8 
czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego uchwala się, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Zachodnia i Za-
kładników w Sieradzu. 

2. Plan miejscowy obejmuje częņć tekstową, 
stanowiącą treņć niniejszej uchwały oraz częņć gra-
ficzną, stanowiącą rysunek planu. Granice obszaru 
objętego planem, dla którego niniejszy plan stanowi 
akt prawa miejscowego, okreņlone zostały na rysun-
ku planu. 

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

1:2.000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uch-
wały; 

3) rozstrzygnięcie 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 
się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach 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 zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-
ņci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na podsta-
wie odrębnych 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 
się jednorazową opłatę od wzrostu wartoņci nie-
ruchomoņci. 

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

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

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

 c) strefa korytarza ekologicznego, 
 d) budynki istniejące do adaptacji, 
 e) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 f) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

110 kV wraz ze strefą zakazu zabudowy, 
 g) linia elektroenergetyczna ņredniego napięcia 

15 kV wraz ze strefą zakazu zabudowy, 
 h) istniejący wodociąg magistralny o ņrednicy 

400, 
 i) oznaczenia literowe i cyfrowe przeznaczenia 

terenów, 
 j) linie wymiarowe; 
2) informacyjnymi oznaczeniami, nie stanowiącymi 

ustaleń planu: 
 a) granica administracyjna gminy, 
 b) projektowana droga dojazdowa w obowiązu-

jącym innym planie miejscowym, 
 c) rów odwadniający na terenie gminy Sieradz. 

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

wałę 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 
urzędowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:2.000; 

4) odrębnych 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 rozgraniczają-
cymi oraz symbolami cyfrowymi i literowymi, z 
których cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a 
litery przeznaczenie terenu; 

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

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

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię terenu inwestycji zajętą przez rzuty 
poziome wszystkich budynków w ich obrysie ze-
wnętrznym; 

9) wskaźniku intensywnoņci zabudowy – rozumie 
się przez to stosunek sumy powierzchni całkowi-
tych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszy-
stkich budynków o charakterze trwałym położo-
nych na terenie działki budowlanej, do powierz-
chni tej działki budowlanej; 

10) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to 
rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzch-
niową na terenie działki budowlanej, a także 50% 
sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, urządzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu za-
pewniającym im naturalną wegetację; 

11) adaptacji budynków – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie budynków do zachowania, z moż-
liwoņcią ich remontu, przebudowy, rozbudowy 
lub zmiany sposobu użytkowania na zgodny z us-
taleniami planu; budynki do adaptacji mogą zo-
stać wyburzone w sytuacji, gdy wynika to z ich 
stanu technicznego lub potrzeb innego niż istnie-
jące zagospodarowanie; 

12) rozbudowie – należy przez to rozumieć wykony-
wanie robót budowlanych, w wyniku których na-
stępuje zmiana charakterystycznych parametrów 
istniejącego obiektu budowlanego, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokoņć, długoņć, sze-
rokoņć, liczba kondygnacji bądź geometria dachu; 

13) froncie działki - należy przez to rozumieć całkowi-
tą szerokoņć tej granicy działki budowlanej lub 
nieruchomoņci, która przylega do drogi i z której 
odbywa się główny wjazd lub wejņcie na działkę 
budowlaną lub nieruchomoņć; 

14) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć inwe-
stycje budowlane polegające na przekształceniu 
lub zmianie sposobu użytkowania terenu, wyma-
gające decyzji o pozwoleniu na budowę lub roz-
biórkę obiektu budowlanego oraz decyzji o po-
zwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiek-
tu budowlanego; 

15) standardach emisyjnych – należy przez to rozu-
mieć dopuszczalne wielkoņci emisji substancji, a 
także energii, takich jak: ciepło, hałas, wibracje 
lub pola elektromagnetyczne, okreņlone w prze-
pisach odrębnych i aktach normatywnych. 

2. Pojęcia i okreņlenia użyte w planie, a nie 
zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozu-
mieć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisa-
mi prawa. 

 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

 
§ 5. Na obszarze objętym planem wyznacza 

się tereny elementarne, wydzielone na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
dla których ustala się przeznaczenie podstawowe 
oraz przeznaczenie dopuszczalne. 

§ 6. Dla terenów elementarnych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1P-U, 2P-U, 3P-U, 4P-
U, 5P-U, 6P-U, 7P-U, 8P-U, ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe: zabudowa o 

funkcji produkcyjnej, usługowej, magazynowej i 
składowej wraz z niezbędnymi do jej funkcjono-
wania budynkami (np.: administracyjnymi, socjal-
nymi, technicznymi), gdzie w ramach tego prze-
znaczenia podstawowego, ustala się realizację 
przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących co 
najmniej jedną z wymienionych funkcji; 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zachowanie istniejącej zabudowy o funkcji 

mieszkaniowej na terenie oznaczonym symbo-
lem 1P-U, 

 b) realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej służących realizacji funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem terenu elemen-
tarnego, 

 c) realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej służących realizacji funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym 
pozostałych terenów elementarnych, przezna-
czonych w planie pod zabudowę. 

§ 7. Dla terenu elementarnego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1R, ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze; 
2) jako przeznaczenie dopuszczalne: realizację obiek-

tów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 
nie stanowiących kolizji z przeznaczeniem pod-
stawowym. 

§ 8. Dla terenów elementarnych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1KDG, 2KDG, 1KDZ, 
1KDL, 2KDL, 3KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, ustala 
się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne, 

w ramach którego ustala się zachowanie, przebu-
dowę i rozbudowę istniejących dróg oraz budowę 
nowych dróg wraz z urządzeniami związanymi z 
ich obsługą; 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) realizację miejsc postojowych, z wyłączeniem 

terenów oznaczonych symbolami: 1KDG, 2KDG 
i 1KDZ, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 225 – 13165 – Poz. 2334 
 
 b) realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej służących realizacji funkcji 
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym te-
renów elementarnych, przeznaczonych w pla-
nie pod zabudowę, nie stanowiących kolizji z 
przeznaczeniem podstawowym, 

 c) realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruk-
tury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, 
nie stanowiących kolizji z przeznaczeniem 
podstawowym. 

§ 9. Dla terenów elementarnych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1KXY, 2KXY, ustala 
się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - ciągi pieszo-

jezdne; 
2) jako przeznaczenie dopuszczalne: realizację obiek-

tów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
służących realizacji funkcji zgodnych z przezna-
czeniem podstawowym terenów elementarnych 
przeznaczonych w planie pod zabudowę, nie sta-
nowiących kolizji z przeznaczeniem podstawo-
wym. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

 
§ 10. Dla całego obszaru objętego planem, 

ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. 

§ 11. Na obszarze objętym planem, okreņla 
się elementy zagospodarowania przestrzennego: 
1) wymagające kontynuacji procesu kształtowania i 

uzupełnienia funkcji – tereny już w częņci zainwe-
stowane, obejmujące tereny zabudowy produk-
cyjnej, usługowej i magazynowej oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1P - U, 3P-U, 5P-U, 7P-
U, tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1KDG, 1KDZ, tereny ciągów 
pieszo-jezdnych oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1KXY, 2KXY; 

2) wymagające ukształtowania – tereny zabudowy 
produkcyjnej, usługowej i magazynowej oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami: 2P-U, 4P-U, 6P-
U, 8P-U, tereny dróg publicznych oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 2KDG, 1KDL, 2KDL, 
3KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD. 

§ 12. Na obszarze objętym planem, ustala 
się: 
1) obowiązek zagospodarowania terenu i kształto-

wania zabudowy w sposób umożliwiający bezko-
lizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne; 

2) dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyj-
nych i remontowych dla dostosowania istniejącej 
zabudowy do obowiązujących wymogów tech-
nicznych oraz wprowadzania urządzeń technicz-
nych polepszających warunki użytkowania bu-
dynków; 

3) obowiązek stosowania jednolitych rozwiązań 
materiałowych i kolorystycznych elewacji zew-

nętrznych budynków sytuowanych na tej samej 
działce budowlanej bądź w obrębie jednego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego; 

4) zakaz realizacji od strony dróg publicznych ogro-
dzeń z wielkogabarytowych, prefabrykowanych 
elementów betonowych; 

5) zasady w zakresie realizacji reklam i informacji 
wizualnej: 

 a) zakazuje się realizacji reklam wolnostojących, 
z wyjątkiem znaków informacyjnych i szyldów 
o powierzchni nie przekraczającej 12 m2 i mak-
symalnej wysokoņci 15 m, lokalizowanych w 
obrębie wjazdu na teren przedsięwzięcia in-
westycyjnego, 

 b) dopuszcza się lokalizowanie reklam, szyldów i 
znaków informacyjno-plastycznych na ogro-
dzeniach od strony dróg publicznych i obiek-
tach małej architektury pod warunkiem, że 
powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekro-
czy 3 m2, a wysokoņć reklamy nie przekroczy 
1,5 m, 

 c) dopuszcza się realizację reklam na budynkach, 
także jako fragment pokrycia elewacji, 

 d) zakazuje się umieszczania reklam, szyldów i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

 - na drzewach i w zasięgu ich koron,  
 - na budowlach i urządzeniach infrastruktury 

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

 - w miejscach i w sposób zastrzeżony dla zna-
ków drogowych lub w sposób utrudniający 
ich odczytanie.  

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
§ 13. Obszar w granicach planu nie jest obję-

ty ochroną prawną, na mocy przepisów o ochronie 
przyrody i nie jest przewidziany do objęcia taką och-
roną.  

§ 14. Dla obszaru objętego planem, ustala się 
następujące zasady ochrony ņrodowiska przyrodni-
czego:  
1) zakaz budowy indywidualnych ujęć wody, od-

prowadzania nieoczyszczonych ņcieków do wód 
powierzchniowych lub do gruntu, tworzenia i ut-
rzymywania otwartych kanałów ņciekowych, skła-
dowania odpadów na terenie działek z wyłącze-
niem czasowego gromadzenia odpadów w po-
jemnikach na ņmieci, ich segregacją i wywozem 
w ramach zorganizowanego systemu utrzymania 
i porządku w gminie; 

2) obowiązek odprowadzania ņcieków sanitarnych 
do sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) obowiązek wstępnego oczyszczania ņcieków prze-
mysłowych w miejscu ich powstawania; 

4) obowiązek przestrzegania standardów emisji oraz 
ograniczenia uciążliwoņci wynikającej z działalno-
ņci produkcyjnej, składowej, magazynowej i usłu-
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gowej do granic działki, dla której inwestor nabył 
tytuł prawny; 

5) obowiązek stosowania ekologicznych noņników 
 energii; 
6) w przypadku powstawania odpadów z grupy nie-

bezpiecznych gospodarkę tymi odpadami pro-
wadzić zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) obowiązek zachowania istniejących rowów od-
wadniających; 

8) w granicach wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ciągu ekologicznego preferencja pozostawienia 
terenu otwartego z ograniczeniem realizacji za-
budowy, za wyjątkiem obiektów, sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz dróg; 

9) dla terenu elementarnego oznaczonego symbo-
lem 1P-U obowiązek zachowania poziomu hałasu 
jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych pod-
legających ochronie akustycznej na podstawie 
przepisów odrębnych. 

 
Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 15. Dla obszaru objętego planem, ustala się 

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na obszarze objętym planem brak jest obiektów 

znajdujących się w wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji zabytków, nie zarejestrowano stanowisk 
archeologicznych, a zatem plan nie zawiera usta-
leń w tym zakresie;  

2) ze względu na położenie całego obszaru objętego 
planem w strefie obserwacji i ochrony archeolo-
gicznej, w przypadku odkrycia znalezisk arche-
ologicznych w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych, inwestor zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, zabezpieczając znaleziska przed zniszcze-
niem.  

 
Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb  
kształtowania przestrzeni publicznych 
 
§ 16. Na obszarze objętym planem nie wy-

znacza się 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. 

§ 17. Na obszarze objętym planem dla prze-
strzeni publicznych, do których zaliczono wszystkie 
drogi publiczne, ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;  
2) zakaz umieszczania reklam w miejscach i w spo-

sób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w 
sposób utrudniający ich odczytanie. 

 

Rozdział 7 
Parametry i wskaźniki kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 
§ 18. Dla terenu elementarnego oznaczonego 

na rysunku planu symbolem 1P-U, ustala się nastę-
pujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 
1) adaptacja istniejących budynków zgodnie z ry-

sunkiem planu, przy czym w przypadku adaptacji 
budynków usytuowanych poza wyznaczonymi li-
niami zabudowy, dopuszcza się ich rozbudowę z 
zakazem przesunięcia frontowej ņciany budynku 
w kierunku drogi publicznej; 

2) lokalizacja nowej zabudowy zgodnie z liniami 
zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, poza 
obrębem linii zabudowy, dopuszcza się sytuowa-
nie obiektów wyłącznie z zakresu infrastruktury 
technicznej; 

3) przebudowa, rozbudowa istniejących budynków 
oraz realizacja nowej zabudowy produkcyjnej i 
usługowej, po spełnieniu warunków: 

 a) wysokoņć maksymalna: dla zabudowy pro-
dukcyjnej – 2 kondygnacje nadziemne, nie 
więcej niż 12 m liczone do gzymsu lub okapu, 
dla zabudowy usługowej – 2 kondygnacje 
nadziemne, nie więcej niż 8 m liczone do 
gzymsu lub okapu, 

 b) dachy budynków produkcyjnych i usługowych 
- płaskie lub spadowe o symetrycznym kącie 
nachylenia połaci i maksymalnym spadku 40o, 
przy czym na budynkach sytuowanych na tej 
samej działce budowlanej obowiązek ujedno-
licenia kształtów dachów eksponowanych od 
strony dróg publicznych; 

4) przebudowa i rozbudowa istniejących budynków 
mieszkalnych, po spełnieniu warunków: 

 a) wysokoņć maksymalna – 2 kondygnacje nad-
ziemne, nie więcej niż 10 m do najwyższego 
punktu dachu, 

 b) szerokoņć elewacji frontowej – max. 16 m, 
 c) dla istniejących budynków dopuszcza się prze-

budowę i rozbudowę z możliwoņcią zachowa-
nia dotychczasowej geometrii dachu; 

5) przebudowa i rozbudowa istniejących budynków 
gospodarczych i garaży oraz realizacja nowej za-
budowy gospodarczej i garaży po spełnieniu wa-
runków: 

 a) wysokoņć maksymalna – 6 m do gzymsu lub 
okapu, 

 b) dachy budynków spadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowych max. 40o, dopuszcza się da-
chy płaskie, 

 c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 100 m2; 
6) obowiązek sytuowania obiektów gospodarczych 

na tyłach działki budowlanej, poza bryłą budynku 
produkcyjnego lub usługowego; 

7) obowiązek lokalizacji z frontu działki budynków 
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produkcyjnych lub usługowych; 
8) możliwoņć łączenia funkcji mieszkaniowej i usłu-

gowej w bryle jednego budynku; 
9) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej – 60%; 
10) maksymalny wskaźnik intensywnoņci zabudowy 

– 1,2; 
11) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-

nej w stosunku do powierzchni działki budowla-
nej – 20%; 

12) obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu w 
pasie o szerokoņci min. 3,0 m wzdłuż rowu bie-
gnącego w zachodniej częņci terenu na obszarze 
planu oraz w północnej częņci poza granicą planu 
na terenie gm. Sieradz, w celu jego konserwacji; 

13) obowiązek zapewnienia na terenie działki budow-
lanej miejsc postojowych dla samochodów w ilo-
ņci odpowiadającej programowi inwestycji, a w 
stosunku do osób zatrudnionych z zachowaniem 
wskaźnika min. 1 miejsca postojowego na 3 miej-
sca pracy, w przypadku realizacji obiektów han-
dlowych ustala się minimalny wskaźnik 5 miejsc 
postojowych na każde 100 m2 powierzchni użyt-
kowej; 

14) ustala się obsługę komunikacyjną z dróg ozna-
czonych symbolami 3KDL i 1KDD oraz z ciągu 
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 1KXY, 
przy czym zachowuje się dotychczasową obsługę 
komunikacyjną zainwestowanych nieruchomoņci 
poprzez istniejące zjazdy z drogi oznaczonej sym-
bolem 1KDG. 

§ 19. Dla terenów elementarnych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 2P-U, 3P-U, 4P-U, 
ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) adaptacja istniejących budynków, zgodnie z ry-

sunkiem planu;  
2) przebudowa, rozbudowa istniejących budynków 

oraz realizacja nowej zabudowy po spełnieniu 
warunków:  

 a) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy wyznaczonymi na ry-
sunku planu, przy czym poza obrębem linii za-
budowy, dopuszcza się sytuowanie wyłącznie 
obiektów kubaturowych z zakresu infrastruktu-
ry technicznej,  

 b) wysokoņć maksymalna: dla zabudowy produ-
kcyjnej – 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej 
niż 12 m liczone do gzymsu lub okapu, dla za-
budowy usługowej – 2 kondygnacje naziem-
ne, nie więcej niż 8 m liczone do gzymsu lub 
okapu,  

 c) dachy budynków - dachy płaskie lub spadowe 
o symetrycznym kącie nachylenia połaci i 
maksymalnym spadku 40o, przy czym na bu-
dynkach sytuowanych na tej samej działce 
budowlanej obowiązek ujednolicenia kształ-
tów dachów eksponowanych od strony dróg 
publicznych; 

3) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania bu-
dynków na zgodny z ustaleniami planu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 70%; 

5) maksymalny wskaźnik intensywnoņci zabudowy 
– 1,4;  

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do powierzchni działki budowla-
nej – 20%; 

7) na terenie oznaczonym symbolem 2P-U obowią-
zek zapewnienia swobodnego dostępu w pasie o 
szerokoņci min. 3,0 m wzdłuż rowu znajdującego 
się na terenie gm. Sieradz bezpoņrednio sąsiadu-
jącego z obszarem planu, w celu jego konserwa-
cji; 

8) obowiązek zapewnienia na terenie działki budow-
lanej miejsc postojowych dla samochodów w ilo-
ņci odpowiadającej programowi inwestycji, a w 
stosunku do osób zatrudnionych z zachowaniem 
wskaźnika min. 1 miejsca postojowego na 3 miej-
sca pracy, w przypadku realizacji obiektów han-
dlowych ustala się minimalny wskaźnik 5 miejsc 
postojowych na każde 100 m2 powierzchni użyt-
kowej; 

9) ustala się obsługę komunikacyjną z dróg ozna-
czonych symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL i 2KDD. 

§ 20. Dla terenów elementarnych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 5P-U, 7P-U, 8P-U, 
ustala się następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) adaptacja istniejących budynków, zgodnie z ry-

sunkiem planu; 
2) przebudowa, rozbudowa istniejących budynków 

oraz realizacja nowej zabudowy po spełnieniu 
warunków: 

 a) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy wyznaczonymi na ry-
sunku planu, poza obrębem linii zabudowy 
dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów 
kubaturowych z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, 

 b) wysokoņć maksymalna: dla zabudowy produ-
kcyjnej – 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej 
niż 12 m liczone do gzymsu lub okapu, dla za-
budowy usługowej – 2 kondygnacje nadziem-
ne, nie więcej niż 9 m liczone do gzymsu lub 
okapu, 

 c) dachy budynków – dachy płaskie lub spadowe 
o symetrycznym kącie nachylenia połaci i ma-
ksymalnym spadku 40o, na budynkach sytu-
owanych na tej samej działce budowlanej 
obowiązek ujednolicenia kształtów dachów 
eksponowanych od strony dróg publicznych; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 70%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywnoņci zabudowy 
– 2,1;  

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do powierzchni działki budowla-
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nej – 20%; 
6) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 7P-U i 8P-U zakaz wykonywania stałych 
nasadzeń drzew i krzewów nad wodociągiem 
magistralnym Ø 400 oraz w odległoņci do 2 m od 
osi wodociągu przebiegającego przez te tereny; 

7) obowiązek zapewnienia na terenie działki budow-
lanej miejsc postojowych dla samochodów w ilo-
ņci odpowiadającej programowi inwestycji, a w 
stosunku do osób zatrudnionych z zachowaniem 
wskaźnika minimum 1 miejsce postojowe na 3 
miejsca pracy, w przypadku realizacji obiektów 
handlowych ustala się minimalny wskaźnik 5 
miejsc postojowych na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej; 

8) obsługa komunikacyjna dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 

 a) 5P-U – z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego 
symbolem 2KXY, przy czym zachowuje się do-
tychczasową obsługę komunikacyjną zainwe-
stowanej nieruchomoņci, poprzez istniejący 
zjazd publiczny z drogi oznaczonej symbolem 
1KDG, 

 b) 7P-U – z dróg oznaczonych symbolami 1KDG, 
3KDD, 4KDD, 

 c) 8P-U – z dróg oznaczonych symbolami 1KDZ, 
3KDD. 

§ 21. Dla terenu elementarnego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 6P-U, ustala się nastę-
pujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 
1) realizacja zabudowy po spełnieniu warunków: 
 a) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy wyznaczonymi na ry-
sunku planu, poza obrębem linii zabudowy 
dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów 
kubaturowych z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, 

 b) wysokoņć maksymalna: dla zabudowy pro-
dukcyjnej – 2 kondygnacje nadziemne, nie 
więcej niż 10 m liczone do gzymsu lub okapu, 
dla zabudowy usługowej – 2 kondygnacje na-
dziemne, nie więcej niż 9 m liczone do gzym-
su lub okapu, 

 c) dachy budynków – dachy płaskie lub spadowe 
o symetrycznym kącie nachylenia połaci i 
maksymalnym spadku 40o, na budynkach sy-
tuowanych na tej samej działce budowlanej 
obowiązek ujednolicenia kształtów dachów 
eksponowanych od strony dróg publicznych; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej – 60%; 

3) maksymalny wskaźnik intensywnoņci zabudowy 
– 1,2;  

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do powierzchni działki budowla-
nej – 20%; 

5) obowiązek zapewnienia na terenie działki budow-
lanej miejsc postojowych dla samochodów w ilo-
ņci odpowiadającej programowi inwestycji, a w 

stosunku do osób zatrudnionych z zachowaniem 
wskaźnika minimum 1 miejsce postojowe na 3 
miejsca pracy, w przypadku realizacji obiektów 
handlowych ustala się minimalny wskaźnik 5 
miejsc postojowych na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej; 

6) obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej sym-
bolem 4KDD. 

§ 22. Dla terenu elementarnego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1R, ustala się warunki i 
zasady zagospodarowania: 
1) zakaz realizacji zabudowy; 
2) obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej sym-

bolem 1KDG. 
 

Rozdział 8 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie  
na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także  

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią  
oraz obszarów osuwania się mas ziemnych 

 
§ 23. Obszar objęty planem nie leży na tere-

nach górniczych i wobec tego plan nie zawiera usta-
leń w tym zakresie. 

§ 24. Na obszarze objętym planem nie wy-
stępują zjawiska związane z osuwaniem się mas 
ziemnych i wobec tego plan nie zawiera ustaleń w 
tym zakresie. 

§ 25. Na obszarze objętym planem nie wy-
stępują obszary szczególnego zagrożenia powodzią i 
wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.  

 
Rozdział 9 

Szczegółowe zasady i warunki  
scalania i podziału nieruchomości 

 
§ 26. Na obszarze objętym planem ustala się 

warunki scalenia i podziału nieruchomoņci: 
1) na obszarze objętym planem nie ustala się zasad i 

warunków scalania; 
2) dopuszcza się łączenie działek budowlanych i ich 

zagospodarowanie przez jednego inwestora; 
3) dopuszcza się podziały geodezyjne nieruchomo-

ņci, w wyniku których powstaną nowe działki bu-
dowlane o parametrach: 

 a) dla terenu 1P-U: 
 - minimalna szerokoņć frontu nowo wydziela-

nych działek budowlanych – 20 m, 
 - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych – 1.200 m2, 
 - dla działek o nr ewid. 4/1, 4/2 i fragmentu 

działki o nr ewid. 4/3 dopuszcza się wtórny 
podział pod warunkiem zachowania 930 m2, 
jako minimalnej powierzchni dla nowo wy-
dzielanej działki budowlanej, 

 b) dla terenów 2P-U, 3P-U, 4P-U: 
 - minimalna szerokoņć frontu działki – 30 m,  
 - minimalna powierzchnia działki – 2.000 m2, 
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 c) dla terenu 5P-U – zakaz podziału, 
 d) dla terenu 6P-U: 
 - minimalna szerokoņć frontu działki – 80 m,  
 - minimalna powierzchnia działki – 2.400 m2, 
 e) dla terenów 7P-U, 8P-U: 
 - minimalna szerokoņć frontu działki – nie 

ustala się, 
 - minimalna powierzchnia działki – 1,0 ha, 
 - nowo wydzielone działki budowlane muszą 

mieć zapewniony bezpoņredni lub poprzez 
komunikację wewnętrzną dostęp do jednej z 
wymienionych dróg publicznych, oznaczo-
nych symbolem 3KDD, 4KDD i 1KDZ, 

 f) dopuszcza się wydzielenie działek o powierz-
chniach mniejszych niż podane w lit.: a, b, d, e, 
wyłącznie w celu powiększenia nieruchomoņci 
sąsiedniej pod warunkiem, że pozostała dział-
ka zachowa parametry nie mniejsze niż usta-
lono powyżej, 

 g) kąt położenia granic nowo wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego, z którego 
będzie się odbywać obsługa komunikacyjna, 
musi wynosić 90o, przy czym ustalenie to nie 
dotyczy terenu 8P-U. 

 
Rozdział 10 

Szczególne warunki zagospodarowania  
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 
§ 27. Plan ustala zakaz zabudowy w strefie 

zakazu zabudowy o szerokoņci 36 m od przebiegu 
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV, którą wskazano na rysunku planu. 

§ 28. Plan ustala zakaz zabudowy w strefie 
zakazu zabudowy o szerokoņci 15 m od przebiegu 
napowietrznej linii elektroenergetycznej ņredniego 
napięcia 15 kV, którą wskazano na rysunku planu. 

§ 29. 1. W częņci terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1P-U i 2P-U, położonych w 
strefie ciągu ekologicznego, wprowadza się szcze-
gólne warunki dla realizacji zabudowy produkcyjno-
usługowej.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, rea-
lizacja powyższej zabudowy uzależniona jest od spo-
rządzenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych, wg przepisów odrębnych, 
które okreņlą możliwą wysokoņć zabudowy i sposób 
jej posadowienia, z uwzględnieniem ustaleń szcze-
gółowych planu.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza się możliwoņć działań inwestycyjnych pole-
gających na utwardzeniu częņci przedmiotowych 
działek budowlanych, np. dla potrzeb realizacji par-
kingów.  

§ 30. Plan ustala zakaz realizacji obiektów o 
wysokoņci 50 m i więcej.  

 

Rozdział 11 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
§ 31. 1. Na obszarze objętym planem, ustala 

się następujące zasady modernizacji, przebudowy i 
budowy systemu komunikacji: 
1) ustala się system dróg ogólnodostępnych, obsłu-

gujących obszar planu, stanowiących fragment 
ogólnomiejskiego układu komunikacyjnego mia-
sta Sieradza, w skład którego wchodzą drogi (uli-
ce) klas: główne oznaczone symbolami 1KDG i 
2KDG, zbiorcza oznaczona symbolem 1KDZ, lo-
kalne oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1KDL, 2KDL i 3KDL, dojazdowe oznaczone sym-
bolami 1KDD, 2KDD, 3KDD i 4KDD; 

2) powiązanie z układem zewnętrznym poprzez ulicę 
Wojska Polskiego położoną w ciągu drogi krajo-
wej Nr 83, sklasyfikowaną jako droga główna – 
1KDG oraz ulice: Zachodnia i Zakładników sta-
nowiące drogi powiatowe; 

3) istniejące drogi zapewniają pełną dostępnoņć ko-
munikacyjną kołową i pieszą do terenów objętych 
planem; 

4) dojņcia lub dojazdy wydzielone w obrębie po-
szczególnych terenów nie są w rozumieniu ni-
niejszego planu drogami publicznymi. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: KDG, KDZ, KDL, KDD, KXY, ustala 
się: 
1) dla dróg głównych, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: 
 a) 1KDG (ul. Wojska Polskiego) – szerokoņć w 

liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

 b) 2KDG – szerokoņć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDZ (ul. Zakładników) – szerokoņć w 
liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

3) dla dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 

 a) 1KDL – szerokoņć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu,  

 b) 2KDL – szerokoņć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

 c) 3KDL – szerokoņć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 

 a) 1KDD – szerokoņć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

 b) 2KDD – szerokoņć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

 c) 3KDD – szerokoņć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu, 
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 d) 4KDD – szerokoņć w liniach rozgraniczających, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
5) dla terenów ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 1KXY, 2KXY – sze-
rokoņć w liniach rozgraniczających, zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

§ 32. 1. Dla obszaru objętego planem, ustala 
się prawo realizacji sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej (podziemnej i naziemnej) wszystkich me-
diów: 
1) w liniach rozgraniczających dróg, ciągów pieszo-

jezdnych pod warunkiem nienaruszania wyma-
gań okreņlonych w przepisach odrębnych oraz 
uzyskania zgody zarządcy drogi; 

2) w ramach pasów terenów przyległych do tere-
nów komunikacji w granicach wyznaczonych li-
niami zabudowy i liniami rozgraniczającymi dróg, 
przy zachowaniu możliwoņci zabudowy działek 
oraz wymogów przepisów szczególnych; 

3) dopuszcza się adaptację, modernizację i przebu-
dowę istniejącej infrastruktury technicznej z moż-
liwoņcią zmiany jej trasy. 

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie 
jest możliwe zrealizowanie sieci lub urządzeń infra-
struktury technicznej według zasad, o których mowa 
w ust. 1, w tym również w przypadku modernizacji i 
przebudowy infrastruktury istniejącej, wymagającej 
zmiany trasy – dopuszcza się budowę sieci na wszy-
stkich terenach objętych niniejszym planem z za-
strzeżeniem, że zostanie zachowana możliwoņć reali-
zacji przeznaczenia każdego z tych terenów według 
zasad i warunków oraz standardów zabudowy i za-
gospodarowania ustalonych w niniejszym planie, a 
także w przepisach odrębnych oraz w uzgodnieniu z 
właņcicielami. 

§ 33. Dla obszaru objętego planem, ustala się 
następujące warunki obsługi zabudowy w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę w oparciu o miejską sieć 

wodociągową z możliwoņcią jej rozbudowy, prze-
budowy i modernizacji; 

2) przy projektowaniu nowych odcinków sieci wo-
dociągowych i modernizacji sieci istniejących na-
leży uwzględnić wymagania dotyczące przeciw-
pożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, dotyczy to w szczególno-
ņci zapewnienia odpowiednich iloņci i wydajnoņci 
hydrantów dla celów przeciwpożarowych; 

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

4) odprowadzanie wody deszczowej: 
 a) w oparciu o miejską sieć kanalizacji deszczo-

wej z możliwoņcią jej rozbudowy, przebudowy 
i modernizacji, przy czym, w sytuacjach wyjąt-
kowych, w tym również ze względu na brak 
technicznych możliwoņci podłączenia nieru-
chomoņci do kanalizacji deszczowej, dopusz-
cza się rozprowadzenie wód deszczowych po-

wierzchniowo, zgodnie z przepisami odręb-
nymi, 

 b) dla terenów przeznaczonych w planie pod za-
budowę oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami P-U, ustala się dodatkowo możliwoņć 
zagospodarowania wody w obrębie działki 
budowlanej z odprowadzeniem do gruntu po-
przez system studni chłonnych lub retencjo-
nowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 c) odprowadzenie wód deszczowych z częņci ut-
wardzonych, zwłaszcza z terenów o zabudo-
wie produkcyjno-usługowej, do odbiorników z 
obowiązkiem zamontowania urządzeń pod-
czyszczających, tzw. separatorów, 

 d) wprowadzenie wód deszczowych z północnej 
częņci terenu objętego planem do istniejącego 
rowu znajdującego się na terenie gminy Sie-
radz wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Za-
rządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ło-
dzi – Terenowy Inspektorat w Sieradzu oraz z 
Gminą Sieradz; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o: 
 a) istniejące i projektowane w obszarze planu 

stacje transformatorowe 15/0,4 kV, z możliwo-
ņcią ich modernizacji, rozbudowy oraz przebu-
dowy, 

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

 c) ustala się modernizacje, przebudowy i budo-
wy nowych linii elektroenergetycznych ņred-
nich i niskich napięć, jako kablowych lub na-
powietrznych, 

 d) dopuszcza się sytuowanie i realizację wnętrzo-
wych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz 
stacji wolnostojących na działkach 5 x 6 m, z 
bezpoņrednim dojazdem do drogi publicznej 
zasilających obiekty na terenie planu bez wy-
znaczania ich na rysunku planu; 

6) zaopatrzenie w energię cieplną docelowo z miej-
skiej sieci ciepłowniczej lub z sieci gazowej, do-
puszcza się jako rozwiązanie tymczasowe zaopa-
trzenie w energię cieplną z indywidualnych źródeł 
ciepła przy zastosowaniu ekologicznych noņni-
ków energii, z zakazem stosowania paliw o emisji 
spalin przekraczającej dopuszczalne normy; 

7) zaopatrzenie w łącze telekomunikacyjne odbywać 
się będzie z istniejących i projektowanych sieci i 
urządzeń;  

8) gromadzenie odpadów na działkach w indywidu-
alnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpa-
dów i opróżnianie ich w ramach miejskiego sys-
temu utrzymania czystoņci, przy zachowaniu 
przepisów odrębnych. 

 
Rozdział 12 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

 
§ 34. Dla obszaru objętego planem nie ustala
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się sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów. 

 
Rozdział 13 

Stawki procentowe stanowiące podstawę  
ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu  

wartości nieruchomości 
 
§ 35. 1. Ustala się jednorazową opłatę z tytu-

łu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, płatną w przy-
padku zbycia nieruchomoņci w ciągu 5 lat od dnia, w 
którym plan miejscowy stał się obowiązujący oraz 
okreņla się wysokoņci stawek procentowych stano-
wiących podstawę ustalenia tej jednorazowej opłaty 
pobieranej z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci 
położonych w obszarze objętym planem, odpowied-
nio dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami:  
1) 1P-U, 2P-U, 3P-U, 4P-U – 15%; 
2) 5P-U, 6P-U, 7P-U, 8P-U – 20%. 

2. W związku z opracowaniem niniejszego 
planu na pozostałych terenach położonych w obsza-
rze objętym planem, nie wymienionych w ust. 1, 
wzrost wartoņci nieruchomoņci nie nastąpił. 

 
Rozdział 14 

Przepisy końcowe 
 
§ 36. Traci moc miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr 
III/26/2002 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19 grud-
nia 2002 r., obejmujący obszar w rejonie ulic: Wojska 
Polskiego i Zakładników w Sieradzu (publikacja w 
Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 25, poz. 277 z dnia 
12.02.2003 r.) w częņci dotyczącej obszaru objętego 
niniejszym planem. 

§ 37. Traci moc miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr 
XV/142/2003 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 
grudnia 2003 r., obejmujący obszar w rejonie ulic: 
Wojska Polskiego i Dzigorzewskiej w Sieradzu (pu-
blikacja w Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 36, poz. 356 z 
dnia 17.02.2004 r.) w częņci dotyczącej obszaru obję-
tego niniejszym planem.  

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Sieradza.  

§ 39. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia.  

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoņci poprzez rozplakatowanie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej 
treņci na stronie internetowej Urzędu Miasta Sie-
radza.  

 
 Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Sieradzu:  
Tomasz Olejnik 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 225 – 13172 – Poz. 2334 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr VIII/63/2011 
Rady Miejskiej w Sieradzu 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO 

W REJONIE ULIC: WOJSKA POLSKIEGO, ZACHODNIA I ZAKŁADNIKÓW - RYSUNEK PLANU  
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/63/2011 
Rady Miejskiej w Sieradzu 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH  

DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO  
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Projekt miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru położonego w 
rejonie ulic: Wojska Polskiego, Zachodnia i Zakład-
ników w Sieradzu, był wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 12 maja do 2 czerwca 2011 r.  

Uwagi do projektu planu można było skła-
dać w dniach od 12 maja do 16 czerwca 2011 r. W 

okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
planu, jak i w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia, tj. do dnia 16 czerwca 2011 r., 
uwag nie wniesiono.  

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

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/63/2011 
Rady Miejskiej w Sieradzu 
z dnia 27 czerwca 2011 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 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokojenie zbioro-
wych 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 gos-
podarki wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz orga-
nizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ņcieków komunalnych, 
utrzymania czystoņci i porządku oraz urządzeń sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną 
i cieplną oraz gaz, itp. 

W związku z uchwaleniem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Zacho-

dnia i Zakładników w Sieradzu, zostanie uporządko-
wana i uzupełniona istniejąca zabudowa oraz wpro-
wadzona nowa zabudowa. W konsekwencji wywo-
łane zostaną do realizacji zadania inwestycyjne zwią-
zane głównie z przystosowaniem do zabudowy no-
wych terenów. Do zadań tych należeć będzie:  
 - budowa dróg publicznych wraz z urządze-

niami związanymi z ich obsługą,  
 - budowa ciągów pieszo-jezdnych,  
 - budowa oņwietlenia,  
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Powyższe zadania zostaną umieszczone w 
programach rozwoju poszczególnych elementów za-
gospodarowania oraz uwzględnione w wieloletnim 
programie inwestycyjnym, a następnie w zadaniach 
rzeczowych budżetu miasta i spółek miastu podle-
głych na kolejne lata. Finansowanie inwestycji odby-
wać się będzie w oparciu o ņrodki własne z wyko-
rzystaniem ņrodków zewnętrznych, w tym m.in. dota-
cji funduszy ochrony ņrodowiska, funduszy unijnych.  

2334

 
2335 

2335  

 
UCHWAŁA NR VIII/35/11 RADY GMINY SŁUPIA 

  
 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia  

dla fragmentów wsi: Słupia, Gzów, Modła, Podłęcze i Bonarów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 


