RADA GMlNY
SlĘRADZ

UCHWAŁA NR xv/106/2016
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 30 marca 2016

r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d|a fragmentu wsi Biskupice

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990 r, osamorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz, U. z 2015 t, poz. 1515) oraz art. 15 ust. 2 i art. 20 ust, l ustawy z dnia 2'7 marca 2003 r, o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzęnnym (tj, Dz. U. z 2015 r. poz. 799, zm. poz, 442, poz. 774, poz. 7265,
poz. 7434, poz. 1713, poz. 1777 , poz. l 830, poz. 1 890) w związku z llchwałą Nr VI/3 8/20l 5 Rady Gminy Sieradz
z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenja miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Biskupice ze zmianą zawartą w uchwale Nr IX/66l2015 z dnia 07 pńdziemika
2015 r., po stwierdzeniu, że plan nie nafllsza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sieradz, uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1. l.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
granicach określonych w załącznikuNr 1 do niniejszej uchwĄ, zwaly dalej planem,

wsi Biskupice w

2.Plan miejscowy obejmuje ustalenia zawarte w treściuchwaĘ, stanowiące tekst planu oraz ustalenia zawarte
w częścigraficzlej planu.
3, Integralnymi częściami uchwały są:
1) częśćgraftczna planu obejmująca rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący

zńącznlkNr l

do

uchwĄ;

2) rozstrrygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik

Nr 2 do

uchwĄ;

3)rozstrrygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które
należądo zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale

-naleĘ przezto

rozumieć niniejsząuchwałę Rady Gminy Sieradz;

- naleĘ przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego
przedmiotem niniejszej uchwaĘ Rady Gminy Sieradz;

2) planie

- naleĘ przez to rozumieć ustalenia graflczne przedstawione na mapie syt. wys. w ska|i
stanowiącej zńącznlkNr l do niniejszej uchwĄ;

3) rysunku planu

4) przepisach odrębnych

- naleĄ

aktami wykonawczymi:

1:

l000,

przezto rozumieć przepisy prawne zawarte w obowipujących ustawachwraz z

5) obszarze - naleĘ przez to rozumieć wyodrębniony fragment sołectwa Biskupice w gminie Sieradz,
niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;

objęł

6) przeznaczeniu podstawowym - naleĄ przez to rozumieć ustalony w planie rodzĄ przeznaczenia przeważający
na tereni e W znaczonym l ini ami r ozgr ani czającym i ;

1)przeznaczeniu uzupełniającym - naleĄ przez to rozumieć określonerodzaje przeznaczenia, inne niż
podstawowe, które nie stanowią uciązliwości dla przeznaczenia podstawowego, uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenie podstawowe i nie są z nim sprzeczne;
8) adaptacji

naleĘ przez to rozumieć przeznaczęnie obiektu do zachowania zmożIiwościąremontów,
rozbudowy oraz zmiany sposobu uĄtkowania na zgodny z ustaleniami planu. Budynki do
mogą zostać wyburzone w sytuacji, gdy wynika to z ich stanu technicznęgo lub potrzeb innego niz

-

przebudowy

i

adaptaĄi
istniejące zagospodarowania działk|'
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9) powierzchni zabudowy

wszystkich budynków
podcieni;

-

naleĄ przez to rozumieć częśćpowierzchni działki zajętą przez rnlĘ poziome
w ich obrysie (w łm równiez garary i budynków gospodarczych) z zaliczeniem

- na\eĘ przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wsrystkich
kondygnacji nadziemnych budyŃów o charakterze trwałm, położonych w granicach działki budowlanej, do
całej powierzchni tej działki;

l0) intensywnościzabudowy

l

kolorach jaskrawych - naleĄ przezto rozumieć kolor o intensywnej barwie, mocny, ostry, wyraz isĘ, rużący
w oczy, agresywnie działĄący w otaczającej przestrzeni;

1)

- naleĘ przez to rozumieć wymaganą liczbę miejsc postojowych dla samochodów
osobowych, którą naleĘ zapewnió na terenie działki, przylegającej do drogi publicmej lub w inny sposób
określony w ustaleniach szczegółowych.

12) wymagania parkingowe

2. Pojęcia

i określenia uzyte w planie,

a nie zdefiniowane w niniejsrym paragrafte,

zgodny z obowiąnjącymi przepisami prawa.

naleĘ rozumieć w sposób

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:

7) oznaczone symbolem

lU

tereny zabudowy usługowej;

2) oznaczone symbolem 2KDG tereny komunikacji

-

pas terenu naposzętzenie drogi krajowej

3) oznaczone symbolem 3KDL tereny komunikacji
głównej i gminnej drogi publicznej, lokalnej,

-

trójkąt widocznościna skrzyzowaniu drogi krajowej Nr 83,

Nr 83, głównej;

§ 4. 1. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów wraz z

zagospodarowania;

liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różrych zasadach

2) zasady ochrony i ksZałtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspołczesnej;
5) wymagania wynikając e z potrzeb ksźałtowani a przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki ksźałtowaniazabudowy orazzagospodarowania terenu;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania orazpodziŃłlnieruchomości;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazzabudowy1,

9) zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicmej;
10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uzytkowania terenów;
11) stawkę procentową stanowiącą podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartościnieruchomości.
2. W planie nie ustala się, ze względu na niewystępowanie:
1) granic oraz sposobów zagospodarowania tęrenów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

w tym terenów gómiczych, terenów naturalnych zagrożeń geologicznych, obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, udokumentowanych zasobów ujęć wód podziemnych
§ 5.

l)

i

obszarów osuwania się mas ziemnych.

l. Następujące oznaczenia graftczne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o rómym przeznaczeniu lub różrych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekr aczalne linie zabudowy;
4) teren występowania stanowiska archeologicznego,,Biskupice
5

)

'7" (32

na69-44 AZP);

teren strefu ochrony archeologicznej stanowiska archeolo gicznegq'

6) przeznaczenie terenu oznaczonę symbolem.
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Rozdział2.

Pr zeznaczenie teren u i zasa dy

za

gospoda rowan ia

planu symbolem 1U:
§ 6. Przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku

-

7) ptzeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa usługi niepubliczne
transportu, w szczególności stacja kontroli pojazdów;

w zakresie obsługi komunikacji

i

2)przeznaczenie uzupełniające: inne nieuciązliwe usługi niepubliczne, zabudowa gospodarcza, garużowa i wia§
na potrzeby nn<ili pódstawowej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury, urządzenia
infrastruktury technicmej o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym.

§7.Przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDG:

l)

przeznaczenie podstawowe _ tereny komunikacji, pas terenu naposzęrzenie drogi krajowej Nr 83, głównej;

2)przeznaczenie uzupełniające: prowadzenie na skraju korytarza drogi urządzeń sieciowYch infrastruktury

iechnicznej

o

,nu"r"niu ponadlokalnym,

z

dopuszczeniem przecinania korytarza drogi sieciowYmi

vządzeniarrli infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;

jej funkcjami w
3) lokalizowanie w korytarzu drogi wządzeń i obiektów rwiązanych z ltrzymaniem drogi i
jako
uzupełniające;
przeznaazenie
przystanków
autobusowych
wiaty
rowerowa,
ściezka
rodzaju: chodnik,
4) na odcinku objętym planem nie dopuszcza się możliwościsytuowania w liniach rozgraniczających drogi miejsc

parkingowych.
planu symbolem
§ 8. Przeznaczenię terenu oznaczonęgo na rysunku

3KDL:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji, teren stanowiący trójkąt widocznoŚci na skrzYzowaniu drogi
krajowej Nr 83 i gminnej drogi lokalnej;

2)przeznaczenie uzupełniające: prowadzenie wządzeń sieciowych infrastruktury technicznej

o

znaczenhl

ponadlokalnym i lokalnym.

§ 9. Zasady ochrony środowiska, prryrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakazy:
a)

zŃaz

lokalrizacji przedsięwzięć mogących zawszę znacząao

i

potencjalnie znacząco oddziĄwaĆ na

środowisko określonych w przepisach odrębnych,

b)zakaz, o którym wyzej mowa, nie doĘczy inwestycji celu publicznego, w tym m.in. w zakresie
telekomunikacji i łącznościpublicznej oraz innych zzakłesl infrastruktury technicmej, atakże inwestYcji
realizowany ch na rzęcz obronności i bezpieczeństwa państwa,

c) lokalizacji o zwiększonym lub duzym ryzykuwystąpienia awarii, o których mowa w przepisach odrębnYch,

d)wprowadzania nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód otwartych
utrzymywania otwaĘch kanałów i zbiomików ztymi ściekami,
e)

i

do gruntu oraz tworzenia

i

lokalizowania obiektów iurządzeńoraz prowadzęniadziała|ności usługowej mogącej powodowaĆ:
- emisję do powietrza zanieczyszczeń o charakterze odorowym,
_

wprowadzania do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń w ilościach powodujących przekroczenia
norm dopuszczalnych stęzeń określonych w przepisach odrębnych,

- przekr oczenia dopuszczalnych poziomów wibracj

i;

2) nakazy:
a) odprowadzania ścieków sanitarnych

- w ramach istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej; w przypadku
tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie Ścieków

poŻostałych urządzeń infrastruktury technicznej

deszczowych _ doplszcza się również zastosowani e lrządzeń indywidualnych;

b) dokonywania selekcji i gromadzenia odpadów w urządzeniach przystosowanych do
odbiór i usuwanie zgodnie zprzepisarni odrębnymi,

ich gromadzenia oraz

c) ogrzewania budynków z lokalnego źródła ciepła spełniającego standardy emisyjne okreŚlone w przepisach
odrębnych;
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d) ograniczenia uciązliwości prowadzonej działalnościusługowej do granic działki, do której inwestor posiada
tytuł prawny. Nie dotyczy to inwestycji celu publicznego w zakresie telekomunikacji i łącmościpublicznej;
3) tereny objęte planem nie są klasyfikowane akustycznie;

4) obszar objęty planem nie jest objęty ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym
obszarów

NATURA 2000;

5) w granicach obszaru objętego planem nie występują udokumentowane zasoby wód podziemnych,

§ 10. Zasady ochrony i ksżałtowania ładu przestrzennego:

l)dla budynków nowych i budynku istniejącego ustala się obowiązek stosowania ujednoliconych tradycyjnych
materiałów wykończeniowych elewacji i materiałów dekarskich z wykluczeniem stosowania kolorów
jaskrawych;

2)zakaz stosowąnia od strony dróg publicmych i
parkowego

-

równiez od strony północnej:

- z lwagi

na ekspozycję zabytkowego zespołu dworsko-

a) ogrodzeń pełnych,

b) ogrodzeń azurowych, w której powierzchnia prześwitów wynosi mniej niż 50 Yo powierzchni ogrodzenia,
c) prefabrykowanych bętonowych i żelbetonowych e|ementów ogrodzenia;
3) ustala się maksymalną wysokośćogrodzeń na 180 cm;
4) na terenie oznaczonym symbolem

lU, z wyjątkiem szyldów, nie

dopuszcza się sytuowania reklam

sposobów informacj i wizualnej.

i

innych 'J

§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków araz dóbr kultury współczesnej:

1)

cĄ obszar objęł planem znajduje się w sąsiedźwie objętego ochroną konserwatorską zespołu dworskoparkowego w Biskupicach, stanowiąc fragment strefr ochrony ekspozycji zespołu zabflkowego. W obszarze
stre! zasady zabudowy i zagospodarowania terenu winny być podporządkowane zachowaniu odpowiednich
relacji przestrzenno-funkcjonalnych wynikających ztego sąsiedźwa. W zwiąku z tym ustala się:
a) zakaz lokalizowania budynków oraz innych obiektów

widokowe na zabytkowe
wysokościowe,

obieĘ i

ivządzeh budowlanych, które będązakłócaó otwarcia

obszary oraz takich, które będą frtorryć konkurencyjne dominanty

b) zakaz nasadzeń zwarĘch zespołów zieleni wysokiej, które

mogĘby przesłonić widok z drogi krajowej na

dwór w Biskupicach,
c) sytuowanie nowej zabudowy naleĄ podporządkować zasadzie mozliwie
wyeksponowania zespołu zabytkowego,
d)

zakaz lokalizacji na elewacjach

i

jak najlepszego

widokowego

połaciach dachowych budynków od strony dróg publicmych takich

urządzeń jak anteny telewizyjne, klimatyzatory i

solary.

2) dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania istniejącej zabudowy do
nowej funkcj i usługowej, ale z uwzględnieniem :
a) dachu spadowego,

b) ustalonej niniejszym planem wysokości obiektów,
c) zastosowania kolorystyki elewacji
otaczaj
3)

ąc ej pr zestr zeni

i

pokrycia dachów nie kontrastqąc€1

z

kolorystyką budynków w

;

w granicach obszaru

objętego p|anem majduje się fragment stanowiska archeologicznego wpisanego do
wojewódzkiej ewidencji zabytków jako Biskupice 7 (32 na 69-44 AZP), a pozostała częśćstanowi obszar
ochrony archeologicznej tego stanowiska. W związku zpowyżsrym dla obszaru objętego planem, w przypadku
inwestycj i zwięanych z realizailą robót ziemnych, ustala się obowiązek prowadzenia badń archeologicmych
o charakterze nadzoru.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
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l)

zasady zagospodarowania terenu:

a)z

10, adaptuje się istniejący budynek w jego obecnej formie z możliwością
rozbudowy oraz dopuszcza się budowę nowych budynków na warunkach określonych
w niniejszym planie, z uwzględnieniem nieprzekłaczalnych linii zabudowy według rysunku planu,
poprowadzonych w odległości15 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej i 10 m od korytarza gminnej
zastrzeżeniem ustaleń

remontów

i

§

drogi publicznej,

b) obsługa komunikacyjna: z gminnej drogi pub|icznej leżącej poza granicą planu,
c)

zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie zwlązanych z prowadzeniem

robót

budowlanych,

2) zasady ksżałtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe

-

do 2 kondygnacji nadziemnych, do 10 m,

- budynki gospodarcze, garńowę,

wiaty

-

1

kondygnacj a nadzięmna. do 5 m,

b) geometria dachu budynków;
- usługowych - wyłącznie spadowe, o kątach nachylenia połaci w przedziale l 0-450,
- dopuszcza

U

się dla budynków gospodarczych, garażowych i wiat dachy o mniejszym kącie nachylenia

połaci w przedziale 5-300,

3) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) intensywnośćzabudowy

-w

przedziale 0,1-0,7 w odniesieniu do działki budowlanej,

b) maksymalna powierzchnia zabudo}yy

-

40

c) minimalny udział powierzckni biologicznie

%o

powierzchni działki budowlanej,

czynnej-30Yo powierzchni działl<l budowlanej.

4) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych, ustala się:
a) co najmniej 5 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,

b)

ilośćmiejsc przęznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ustala się na
poziomie minimum określon}m w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż 1 miejsce.

5) szczególowe zasady scaleń i podziŃu nieruchomości:
a)

plan nie ustala granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
rozumieniu przepisów odrębnych,

i

podziałów nieruchomości w

b) w prrypadku ich podjęcia z inicjatywy właścicieli,naleĘ dla terenu oznaczonęgo symbolem 1U uwzględnić
poniższe zasady i warunki:

\-'

-

wydzielona działka budow|ana będzie miała zapewniony dostęp do gminnej drogi publicznej
w rozumieniu przepisów odrębnych oraz możljwośćobsługi infrastrukturą techniczną na warunkach
określonych niniejszym planem,

- szerokośó frontu

dzińki przyległego do drogi gminnej będzie wynosiła co najmniej 25,0 m,

- powierzchnia działkibędzie wynosiła co najmniej 2000 m2,

- przebieg linii podziału w stosunku do
(krajowej Nr 83).

linii

rozgraniczającej dróg, będzie równoległy do drogi głównej

§ 13. Dla terenów komunikacji ustala się:

2KDG: pas terenu o szerokości min. 4 m przeznaczony na
poszerzenie korytarza drogi krajowej Nr 83 do szerokości 25 m w liniach rozgraniczających,

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem

2)

dla terenu oznaczonęgo na rysuŃu planu symbolem 3KDL: trójkąt widocznościna skrzyzowaniu dróg
publicznych: krajowej Nr 83 głównej i gminnej, lokalnej o szerokości boku min. 5 m;

3) tereny oznaazone symbolami

Id:
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§ 14. Zasady obsfugi w zakresie infrastruktury technicznej:

l) zaopatrzenie w wodę:
a) z gminnej sieci wodociągowej,

b) z indywidualnego ujęcia wody;
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych
3) odprowadzaniewód

-

do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

opadowych i roźopowych;

a) obowiązuje maksymalne zagospodarowanie

wód opadowych w granicach dzińki przez naturalną lub

wymuszoną retencję; w rozllłiązaniu indywidualnym naleĄ uwzględnić potrzebę i mozliwość zatrzymania
wód opadowych w miejscu opadu i maksymalnie spowolnić ich odprowadzanie do odbiorników,

b) wody opadowe z dachów budynków mogą być odprowadzane do gruntu
c)

wody opadowe

z

pozostĘch terenów

-

bez oczyszczania,

do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej

podczyszczenia na własnym terenie zgodnie przepisami odrębnymi;

z

obowiąkiem

4) zasilanie w energię elektryczną- z istniejącej oraz projektowanej sieci elektroenergeĘcmej niskiego napięcia.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi,
naleĄ przewidzieć ich przebudowę na wanrnkach wynikaj ących z przepisów odrębnych;
5)

ogrzewanie budynków

- z

indywidualnego źródła ciepła z zastosowaniem czynników grzewczych

spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych;

6) dopuszcza się budowę obiektów iurządzeń telekomunikacyjnych oraz sieci opartej na systemach radiowych, a

także lokalizację innych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej
rozumieniu przepi sów odrębnych;

7)

w

zakresie gromadzenia

i

o

nieznacznym oddziĄwaniu w

usuwania odpadów ustala się, ze usuwanie odpadów komunalnych nastąpi w

system e zor ganizow anym zgodni e z pr zepisalni
i

o

drębnym i.

§ 15. Inne ustatenia:

l) na obszarze objętym planem nie dopuszcza się lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości 50 m i
wyższy ch, stanowiących przeszkody lotnicze;
2) na obszarze objętym planem'nie występują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (uwzględnione w obowiązującym studium uwarunkowń i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sieradz), występuje jednak jako teren publiczny pas terenu
przęznaczony na poszerzenie drogi głównej (krajowej Nr 83) oraz teren w trójkącie widocmościna
skrzyżowaniu drogi krajowej i drogi gminnej, lokalnej;

3) w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym nie występują podziemne vządzenia melioracji

wodnych ujęte w ewidencji wód,lrządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. W prrypadku
stwierdzenia występowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie ujęĘch w ewidencji wód, '---

urządzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, które kolidują

z

planowaną zabudową i

zagospodarowaniem terenów - inwestor jest zobowiązany do rozsxtiązania kolizji we własnym zakresie w
sposób zapewniĄącv prawidłowy odpĘw wód;
4)

do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, ustala się dotychczasowy,
związany z zabldową zagrodową napotrzeby gospodarstwa rolnego, sposób u{tkowania terenu,

§ 16. Wartośćstawki procentowej powstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu, służącej naliczeniu opłaty
związanej ze wzrostem wartościnieruchomości, ustala się dla:
1)

terenu oznaczonęgo symbolem 1U

-30

%o;

2KDG - 0,1 Yo;
3) terenu oznaczonego symbolem 3KDL - 0,1 Yo.
2) terenu oznaczonego symbolem

Rozdział4.
ustalenia końcowe
§ 17. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.
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§ 18. Uchwała wchodzi

Wojewódźwa Łódzkiego.

w Ęcie po upływie 14 dni od

daty

jej

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Ptzcurcdni§"tryRadyGmĘ
w'§ieindal

;U

n
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ZałącmikNr 2 do UchwaĘ Nr XVll06l20l6
Rady Gminy Sieradz

z dnia 30 marca żO16 r.
Rozstrrygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych podczas wyłożeniado

publicznego wglądu.

,,Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzewtego dla fragmentu wsi Biskupice" wraz z
plognozą oddziaĘwania na środowiskobył przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 26
Ęcmia do 16 lutego 2016 r. z mozliwościąwnoszenia uwag do 1 marca 2016 r,

Podczas wyłożenia projektu planu do publiczrego wg|ądu do projektu planu,

oddziaływnia na środowisko przyrodnicze nie wpłynęłżadne uwagi.

a tŃ:że do

prognozy

W tej sytuacji, zgodnie z art, 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j.Dz.U. z2015 r. poz. 199 ze zm,), Rada Gminy Sieradz nie podejmuje rozstrzlgnięcia w
tym zakresie,

'i
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ZńącznikNr

3 do Uchwały Nr

XVll0620l6

Rady Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2016

Rozstrrygnięcie

o

sposobie realizacji zapisanych

r.

w planie inwesĘcji z zakresu

technicznej, które należą do zadań własnych gminy orazzasadlach ich finansowania

infrastruktury

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z 2015, poz. l99 ze zm.) Rada Gminy Sieradz stwierdzą że w "Projekcie miejscowego
planu zagospodarownia przestrzennego dla fragmentu wsi Biskupice" nie przewiduje się zadń inwestycyjnych z
(tekst jednoliĘ: Dz. U.

zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadańwłasnych gminy.

W tej sytuacji na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z2015 r. poz. 199 zpóźn. zmianami) Rada Gminy Sieradz nie podejmuje
rozstrzy gnięcia w tym zakresie.

Id:

E059D53E-6l0C-4l7

3-

AC48-9AD8BE7DF lFC. Podpisany

Strona l

