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UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Sieradz
z dnia

w sprawie przysĘpienia do spotządzeniia miejscmgo planu
za g os poda rowa n ia przesbzen nego d la fragmenfu rysi Bisltupice.

Na podstawie aft. 7 ust.1 i ań. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzb gminnym (tekst jednolĘ: Dz.U. z2013 r. poz. 594 i poz. 1318, z201'4
r. poz. 399) oraz art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 mara 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jdnolĘ Dz.U. z 2a12 poz. M7, poz. 951 i

poz. 14{15 oraz z 2013 r. poz. 21, poz.405, poz. 1238, poz. 'trffi, z 2a14 r. poz. 379,
poz. 768) Rada Gminy Sierdz uchwala, co następuie:

§ 1. 1. Pzystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
pzestzennego dta fragmentu wsi Biskupice w gminie Sieradz.

2. Granice obszaru objętego planem Ę przedstawione na zaĘczniku
g rafi cznym sta n owiącym i ntegra lną eęść nin iejszei uchwały.

§ 2. Wykonanb uchwały powierza się Woitowi Gminy Sieradz.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogńoszeń w Urzędzie Gminy w
Sieradzu orazna stronie internetowej gminy.

§ 4. Uchwała wchodziw życie z dniem podięcia.

Pzewodnicący Rady Gminy



Uzasadnienie do uchwaĘ

UchwaĘ objęta jest część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 270 w obrębie
geodezyjnym aisrupicaw gminie Sieradz. DziałRajest położona przy drodze kĘowej Nr 83,

Ółowneir'Ęonie skrzyżoŃania z drogą gminną prowadzącą do wsi Kowale, w sąsiedztwie
zespołu dworskoparkowego w Biskupicach.

Dla terenu wsi Biskupice, na którym jest położona działka Nr 270 nie ma

miejscowego planu zagospodarowania przestzennego. Cała działka stanowi nadto Prawnie
chrónione grunty rolnJlll klasy bonitacyjnej. Fakt ten powoduje, że dla działki nie może byĆ

wydana dócyzja o warunkach zabudowy zwlęana z realizacją zamierzonej Pżez
wiaścicielkę ińwestycji polegającej na budowie stacji obsługi samochodów, Zgodnie bowiem

zaft.7 ustiwy z ońias'Iutego iggs r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz,U.

z2013 r. poz. 1205zpóżn.zm) w brzmieniu:

ust.l,pzeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleŚne vvymagającego

zgody, o któĄ mońa w ust. 2, dokonuje sĘ w miejscowym planie zagoSpodarowania
pizeŚirzennegÓ, spolządzonym w trybie określonym w pzepisach o Planowaniu i
z agospod arowan i u p rue strze n nym,

ust.2, pneznaczenie na cele rolnicze i nieteśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne

klas !-|lt Wmaga uzyskartia zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

ust.3. Wyrażenie zgody następuje na wniosekwójta.

ust.4. Do wniosku dotyczącego gruntów, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 i 2 marszałek
województwa dołącza swoją opinię i pnekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w

terminie 30 dni od chwilizłożenia wniosku pżez wójta-

zoooe mozna uzvsrac
moźrra iei uzvskać w trvbie właściwvm dl?,decvzii o warunkach zabudowv.

Zgodnie też z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i

zagospoiarowaniu przestrzennym (Tekst jedn. Dz,U. z 2012 r, wz. 647 z PÓŻn,zm.) ,,Plan

mósĆowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu ustaleń studium uwarunkowań i kierunkow
zagospodarow an ia p zestrze n nego".

Oznacza to, że pzed uchwaleniem planu miejscowego gmina musi mieó aktualne studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzennego i że obszar objęty projektem

planu miejscowego powinień w tym studium rnieć ustalone, zgodne z tym planem,

przeznaczenie teńnu. Etap zaawansowania prac planistycznych nad studium gminy Sieradz
(wyłozenie do wglądu z moźljwością wnoszenia uwag do dnia 16 marca 2015 r,) pozwala na

stwierdzenie, żeł studium fragment działki Nr 270 w Biskupicach będzie przeznaczony pod

zabudowę usługową z obowiękiem uzyskania zgody na zmianę przeznac.zenia gruntów

rolnych ni cele nierolnicze, To sprawia, że iesze.ze przed uńwaleniem studium, równolegle

z pracami nad studium, moźna prowadzić odrębną procedurę planistyczną dla planu

miejscowego oĘmującego jakąś częsć gminy Sieradz, w tym przypadku dla CzęŚci działki
lrlr 

-zzo 
w-Bisktlpicach. wypada też podkreślić, że w tej części gminy nie ma obiektu

usługowego w zakresie obsfugi samochodów z pzeglądami pojazdów vułącznie i lokalizacja
obieitu przy orooze krajowej daje szansę nie tylko prospeńty zakładu, ale tez stanowiĆ
będzie o wygodzie dla mieszkańców, oraz przychody działalności d]a gminy.

powyższa argumentacja dowodzi, że podjęcie uchwĄ Rady Gminy w Sieradzu,
która umozjiwia rozpoczęcie relatyrnie długiego procesu planistycznego nad planem

miejscowym, jest zasadne.


