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UCHWAI,A NR XIX/285/20
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 11 wrzeSnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dzialek oznaczonych nr ew. 2617,26117,polo2onych w obrgbie ewidencyjnym 0001 B4cka Huta,

Gmina Sierakowice.

Dzialaj4c na podstawie art. 18ust.2pk1..5wzw, zart.40ust. lustawy zdnia 8marca 1990r.
osamorzqdzie gminnym (tj. Dz.U.22020r. poz.7l3) orazart.20 ust. I ustawy zdnia2T marca 2003r.
oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzentlym (tj. Dz.IJ. 22020r. poz.293zp6in. zm.), RADA
GMINY SIERAKOWICE uchwala, co nastgpuje:

DZtAt t.
Przepisy og6lne

$ 1. l. Zgodnie zUchwal4 Nr V/55/19 Rady Gminy Sierakowice, zdnia Smarca 20190r., po
stwierdzeniu braku naruszenia ustaleri ,,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sierakowice", uchwalonego Uchwal4 Nr XXXIIll384l17 Rady Gminy Sierakowice,
zdnia 30czerwca 2017 r., uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzialek
oznaczonych nr ew. 2617, 26117, poloZonych wobrgbie ewidencyjnym 0001 B4cka Huta, Gmina
Sierakowice.

2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzialek oznaczonych nr ew. 2617,26117,
poloZonych w obrgbie ewidencyjnym 0001 B4cka Huta, Gmina Sierakowice, zwany dalej planem, obejmuje
obszar o powierzchni 0,4252 ha, kt6rego granice okreSlono nazal4czniku nr 1 do uchwaiy.

$ 2. Integralnymi czgSciami uchwaly s4:

I ) rysunek planu w skali I :1000, stanowi4cy zal4cznik nr 1;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpalrzenia uwag wniesionych do wylozonego do publicznego wgl4du
projektu planu miejscowego, stanowi4ce zal1cznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji zzakrestt infrastruktury technicznej,
kt6re nalezq do zadah wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowi4ce zalqcznik nr 3.

$ 3. Na obszarze objgtym planem nie wystgpuj4 uwarunkowania wymagaj4ce ustaleri w zakresie:

l)zasady ochrony dziedziclwa kulturowego izabytk6w, wtym krajobraz6w kulturowych, oraz d,6br
kultury wsp6lczesnej;

2) v'rymagan wynikaj 4cych z potrzeb ksztahowani a przestrzeni publ i cznych;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i u2ytkowania teren6w.

$ 4. Ilekrod w dalszych przepisach uchwaly jest mowa o:

I ) dachu plaskim - naleZy przez to rozumiei dach o k4cie nachylenia od 0 do 12 stopni;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przezto rozumie6 linig, poza kt6r4 wyklucza sig lokalizacjg
budynk6w. Linia ta nie dotyczy podziemnych czgsci budynk6w, Dopuszcza sig wysuniqcie poza
l*}znaczone linie zabudowy takich element6w jak: gzymsy, okapy, zadaszenia - do 0,5 m poza
W znaczonq linig zabudowy ;

3) powierzchni biologicznie czynnej * nak:2y przez to rozumiei teren biologicznie czynny, kt6rego
definicja zawartajest w przepisach odrgbnych;
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4) powierzchni zabudowy - naleiry przez to rozumiei sumg powierzchni zabudowy wszystkich budynk6w
zlokalizowanych w obrgbie dziatki budowlanej liczonqpo obrysie ich Scian zewngtrznych w stosunku do
powierzchni tej dzialki. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sig: powierzchni obiekt6w budowlanych
otaz ich czgSci nie wystaj4cych ponad powierzchnig terenu, niezabudowanych schod6w zewngtrznych,
ramp, daszk6w, markiz, wystgp6w dachowych i oSwietlenia zewn1trznego;

5) przepisach odrgbnych - nale\ przezto rozumiei przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

6) ustawie -nalezy przezto rozumiei ustawg o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAN,II.
Ustalenia ogrilne

$ 5. Ustala sig nastgpuj?ce oznaczenia graficzne na rysunku planu, bgd4ce obowi4zuj4cymi ustaleniami
planu:

1) granica obszaru objgtego planem;

2)linierozgraniczaj4ce tereny or62nymprzeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania;

3) symbol oznaczaj4cy przeznaczenie terenu;

4) nieprzekr aczalna linia zabudowy.

Rozdzial l.
Przeznaczenie teren6w oraz linie rozgraniczajqce tereny o r62nyn przeznaczeniu lub r62nych

zasadach zagospodarowania

$ 6. Obszar planu obejmuje jeden teren Wznaczony liniami rozgraniczaj4cymi i oznaczony symbolem
literowym U(MN), oznaczajqcym jego przeznaczenie tj. teren zabudowy uslugowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej.

Rozdzial2.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

$7. 1. W granicach obszaru objgtego planem ustala sig jednolite zasady dotycz4ce pokrycia
i kolorystyki elewacji oraz dach6w w nowych budynkach:

1)wykofczenie elewacji: tynkiem naturalnym wkolorze bialym, bezowym,6cru lub szarym. Doptszcza
sig kamieri naturalny, drewno lub licowanie ceglE. Nakaz stosowania jednakowej kolorystyki tynku we
wszystkich budynkach;

2) w zakresie geometrii dachu: dach dwuspadowy o k4cie nachylenia gl6wnych polaci dachowych 20-45
stopni. Dopuszcza sig dach wielospadowy;

3) pokrycie dachu: dach6wk4 cementowq, ceramicznq lub materialem dach6wko podobnym w tonacji
naturalnej dach6wki ceramicznej lub grafitu;

4) nakaz stosowania jednakowego pokrycia i kolorystyki dach6w we wszystkich budynkach;

5) dopuszcza sig lukarny oraz okna polaciowe;

6) dla istniej4cej zabudowy posiadaj4cej inny rodzaj dachu niz ustalony w niniejszym planie, zezwala siE na
przebudowg obiekt6w, z mozliwoSci4 zachowania dotychczasowego dachu, atakze ich rozbudowg
i nadbudowg zgodnie z ustaleniami planu.

2.W granicach planu zakazuje sig lokalizacji blaszanych garazy, blaszanych budynk6w gospodarczych
or az Iy mczasowych obiekt6w budowlanych.

$ 8. Dopuszcza sig wydzielanie dzialek o powierzchni mniejszej ni2 minimalna powierzchnia okreslona
w ustaleniach w Rozdziale 4, w celu:

1) regulacji granic miEdzy s4siednimi dzia*kanti,uregulowanie stan6w prawnych, poszerzenie dr6g;

2) lokalizacji obiekt6w infrastruktury techn i cznej .
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Rozdzial3.
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu orazzasady ksztaltowania krajobrazu

$ 9. W granicach objgtych planem ustala sig:

l) teren oznaczony symbolem U(MN) pod wzglgdem dopuszczalnych poziom6w halasu naleiry do teren6w
mieszkaniowo-uslugowych, zgodnie z przepisami reguluj4cymi dopuszczalne poziomy halasu
w Srodowisku;

2) zakaz lokalizacji przedsigwziE6 mog4cych zawsze znaczqco oddzialywad na Srodowisko zgodnie
zprzepisami odrgbnymi, zzakresu prawa ochrony Srodowiska oraz przepisami wskazuj4cymi rodzaje
przeds iEwzi gi m og4cych znacz4co o ddzialy w a( na Srodowi sko ;

3) uZytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mog4 stanowii irodla zanieczyszczeri dla Srodowiska
wodno-gruntowego. Nalezy stosowai takie rozwi4zaniatechniczne, technologiczne i organizacyjne, aby
pr zeciw dziaLae zagr olenio m s ro d ow i s kowym z racj i d opus zc zo nej funkcj i ;

4) uci4ZliwoSci dla Srodowiska, zwiqzane z prowadzon4 na terenie dzialalnoSci4 gospodarczq,
a powodowane przez halas, wibracje, zakl6cenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mog4
wykracza( poza granice nieruchomo$ci zajmowanej przez inwestycje je wywoluj4ce;

5) zagospodarowanie powierzchni dzialki bu<lowlanej w spos6b zabezpieczal4cy s4siednie nieruchomoSci
oraz drogi przed splywem w6d opadowych i roztopowychnadziatki s4siednie;

6) gromadzenie i usuwanie odpad6w stalych musi odbywai sig zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
odrgbnymi z zakresu prawa o odpadach, z uwzglgdnieniem selektywnej zbi6rki odpad6w;

7) nakaz stosowania technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do cel6w grzewczychw budynkach.

Rozdzial4.
Zasady ksztaltowania zabu dovr.y oraz wskaZniki zagospodarowania teren u

$ 10. Dlaterenu U(MN) oznaczonego na tysunku planu obowi4ztj4nastEpuj4ce ustalenia:

l.Przeznaczenie terenu: teren zabudowy uslugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Dopuszcza sig wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni u2ytkowej
nieprzekraczajqcej 200m2. Doplszcza sig uslugi gastronomii oraz uslugi polegaj4ce na organizowaniu
imprez okol icznoSciowych wraz z zakwaterowa.niem.

2. Zasady ksztaltowania nowej zabudowy orazwskainiki zagospodarowania terenu:

l) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie zzal4cznikiem graficznym;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy : 30o/o;

3) maksymalny wskaZnik intensywnoSci zabudowy:1,2w tym dla kondygnacji naziemnych 0,9;

4) minimalny wskaZnik intensywnoSci zabudowy: 0;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziaLki: w liniach rozgraniczaj4cych terenu;

6) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50o/o;

7) maksymalna liczba kondygnacj i nadziemnych :

a) dla budynk6w uslugowych, uslugowo-mieszkalnych: 3, w tym poddasze uzytkowe,

b) dla budynk6w gospodarczych i gara2owych: 1;

8) dopuszcza sig jedn4 kondygnacjg podziemn4;

9) maksymalna wysokoSi zabudowy:

a) dla budynk6w uslugowych, uslugowo-mieszkalnych: l0m,

b) dla budynk6w gospodarczychi garaZowych: 6m;
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l0) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m.

Rozdzial5.
Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, a takZe obszar6w szczeg6lneg o zagroLenia
powodzi4 oraz obszar6w osuwania sig mas ziemnych

$ 11. Obszar objgty planem zlokalizowany jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Natura
2000 Lasy Mirachowskie PLB 220008, dla kt6rego obowi4zuj4 przepisy dotycz4ce ochrony przyrody.

$ 12. Obszar objEty planem zlokalizowany jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dla
kt6rego obowi4zuj4 zakazy i nakazy wprowadzone przepisami dotycz4cymi ochrony przyrody.

Rozdzial6.
Szczeg6lowe zasady i warunki procedury scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem

miejscorvym

S 13. l. W zakresie warunk6w scalania i podzialu dzialek budowlanych ustala sig:

1) minimaln4 powierzchnig dla nowo wydzielonych dzialek budowlanych: 2000m2;

2) minimaln4 szerokos6 frontu dla nowo wydzielonych dzialek budowlanych: 30m;

3) k4t poloZenia granic dzialekw stosunku do pasa drogowego: 90 stopni ztolerancj1 do 5%o.

2. Ustalenia ust. I nie dotyczq dzialek wydzielanych dla stacji transformatorowych, przepompowni
(ciek6w lub innych tego typu trz1dzefi infrastruktury technicznej oruz drlgwewnEtrznych.

Rozdzial T.
Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy

$ 14.Wszelkie projektowane obiekty owysokoSci r6wniej ivtyzszej od 50m n.p.t. przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowg, podlegaj4 zghoszeniu do Szefostwa Sluzby Ruchu Lotniczego Sil
Zbrojnych RP.

Rozdzial8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budorvy system6w komunikacji

S 15. l. Obstugg komunikaryjn4 ustala sig zdrogi publicznej powiatowej nr 1917G, bezpoSrednio
granicz1cei z obszarem planu, za poSrednictwem istniej4cego zjazdu, zgodnie z rysunkiem planu.

2.Powi}zanie komunikacyjne obszaru planu zistniej4cym, zewnQffznym ukladem komunikacyjnym
zapewnia publiczna droga powiatowa, o kt6rej mowa w ust. l.

3. W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych ustala sig:

1) minimaln4 liczbg miejsc postojowych w zaleznoSci od rodzaju zabudowy:

a) dla mieszkah: 2 miejsca postojowe/l mieszkanie, przy czymjedno z miejsc moze by6 zrealizowane
w garaZu,

b) dla lokali uslugowych innych niZ wymienione w lit. c i d: I miejsce postojowe/kazde tozpoczEte 40m2
powierzchni uZytkowej uslug i I miejsce postojowe naT zatrudnionych,

c) dla obiekt6w, w kt6rych Swiadczone sq uslugi noclegowe: I miejsce postojowe/l pok6j goScinny lub
2 miejsca noclegowe i 1 miejsce postojowe/3 zatrudnionych,

d) dla lokalu gastronomicznego lub sali bankietowej: 1 miejsce postojowe/5 miejsc przeznaczonych do
konsumpcji i jedno miejsce postojowe/5 zatrudnionych;

2) dlakuzdego obiekru wymagana jest sumarycznaliczbastanowisk wynikaj4ca zpkt. l;
3) miejsca postojowe naleLry przewidzied w granicach dzialkibudowlanej lub terenu;
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4) zapewnienie minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingow4
w odniesieniu do og6lnej liczby miejsc posl,ojowych ustalonych zgodnie z pkt. 1:

a) I miejsce, jeZeli og6lna liczba miejsc postojowych wynosi 4 - 20,

b) 2 miejsca, jeZeli og6lna liczba miejsc por;tojowych wynosi povtyzej20;

5) wymagany wskaZnik miejsc postojowych obowi4zuje takze dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy,
atakle zmiany sposobu uzytkowania istniej4cych obiekt6w w obszarze planu, kt6ra ze wzglgdu na sw6j
charakter lub rozmiar moze powodowa6 zwigkszenie potrzeb parkingowych.

Rozdzial9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej

$ 16. 1. W zakresie zaopatrzenia w woclg ustala sig:

1) zaopatrzenie z sieci wodociqgowej;

2) wodg dla cel6w p.poz. w iloSci zgodnej z obowiEzujqcymi przepisami prawa, nalezy zapewnit,
z istniej4cej i projektowanej sieci wodoci4gowej, uzbrojonej w hydranty lub z innych ir6del, zgodnie
z przepisami odrgbnymi dotyczqcymi przeciwpolarowego zaopatrzaniaw wodg oraz dr6gpozarowych.

2. W zakresie zaopatrzeniaw energig elektrycznq ustala sig:

l) zasilanie energetyczne z istniejEcych i projektowanych linii elektroenergetycznych;

2) doprtszcza sig budowg, przebudowg i rozbudowE sieci elektroenergetycznych niskich i Srednich
napig6 wyl4cznie jako sieci kablowych.

3. W zakresie zaopatrzenie w energiq ciepln4 ustala sig zasilanie w cieplo z system6w grzewczych na
paliwa charakteryzujqce sig niskimi wskaZnikami emisji z wykorzystaniem urz4dzeh o wysokim stopniu
sprawnoSci.

4. Do zaopatrzenia w energig ciepln4 i elektryczn4 dopuszcza sig wykorzystanie odnawialnych irodeL
energii w form i e mi kro instala cji, za wy j qtki em przydom owy ch e I ektrowni wi atrowy ch.

5. W zakresie zaopatrzeniaw gaz:

1) dopuszcza siE zaopatrzenie w gaz dla cel6w bytowych lub grzewczych z indywidualnych flrodel;

2) dopuszcza sig realizacjg sieci gazowej wraz zniezbgdnymi elementami tej sieci wcelu gazyfikacji
obszaru;

3) nalezy zachowa(, normatywne odleglorici projektowanych urzqdzef i obiekt6w od sieci gazowej na
podstawie przepis6w odrqbnych.

6. W zakresie odprowadzenia Sciek6w sanitarnych ustala sig:

1) nakaz odprowadzenia Sciek6w sanitarnych do kolektor6w sanitarnych;

2) dopuszcza sig indywidualne, szczelne, bezodplywowe zbiorniki na Scieki do czasu rozbudowy sieci
kanalizacji s ani tarnej .

7. W zakresie odprowadzenia w6d opadowych i roztopowych ustala sig:

1) odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych zgodnie zprzepisami odrgbnymi;

2) wody opadowe i roztopowe z dach6w obiekt6w budowlanych naleLry zagospodarowai w granicach
dzialki;

3) nale?y stosowai rozwi4zania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj4ce
zabezpieczenie przed zanieczy szczeniem warstwy wodonoSnej ;

4) naleLy zabezpieczyi odplyw w6d opadowych w spos6b chroni4cy teren przed erozj4 wodn4 oraz
zale ganiem w6d opadowych.

8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala sig:
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l) uzbrojenie w zakresie uslug telekomunikacyjnych w oparciu o istniej4c4 i projektowan4 siei
telekomunikacyjnq;

2) przy opracowaniu projekt6w budowlanych uwzglgdni6 istniej4c4 infrastrukturE telekomunikacyjn4,
od kt6rej nalezy zachowad odlegloSi zgodnie zprzepisami odrgbnymi;

3) linie telekomunikacyjne projektowad jako podziemne.

9. W zakresie gospodarowania odpadami statymi: zgodnie z obowiEzil1cymi przepisami.

$ 17. 1. Dopuszcza siE budowE, przebuclowq, rozbudowg i modernizacjg infrastruktury technicznej.

2.W przypadku braku mo2liwoSci realizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajqcych
dr6g, dopuszcza sig realizacjg tych sieci w granicach obszaru objgtego planem zuwzglgdnieniem istnlej4cej
i projektowanej zabudowy orazw spos6b nieograniczaj4cy podstawowego przeznaczenia terenu.

Rozdzial10.
Stawki procentowe, na podstawie kt6rych ustala sig oplatq, o kt6rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

$ 18. Ustala sig stawki procentowe, na podstawie kt6rych ustala sig oplatg, o kt6re.i mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokoS ci 30o/o.

DZtAr,fii.
Ustalenia koficowe

$ 19. Wykonanie uchwaly powierza sig W6.jtowi Gminy Sierakowice.

$20.Niniejsza uchwala wchodzi wzycie po uptywie 14dni od dnia ogloszenia jej wDzienniku
UrzEdowym Woj ew6dztwa Pomorskiego.

Rudv

:zkowski
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ZatqcznikNr 2 do uchwaly Nr XIX/285/20

Rady Gminy Sierakowice

z dnia I I wrzeSnia 2020 r.

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek oznaczonych

nr ew. 2617,26117, poloZonych w obrgbie ewidencyjnym 0001 B4cka Huta, Gmina Sierakowice

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projeklu planu niewptynety uwagi wtrybie art. lTpkt 11iart. l8ustawy zdnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. IJ . z 2020 r. poz. 293 z p6in. zm.).
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Zal4cznikNr 3 do uchwaty Nr XIX/285/20

Rady Gminy Sierakowice

z dnia I I wrzeSnia 2020 r.

Rozstrzygniqcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania

SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI ZZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA
TERENU OBJ4TEGO PLANEM

W granicach obszaru objgtego planem nie obowi4zywal dotychczas zaden miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Obszar objEty planem stanowi teren zabudowany, posiadajacy nilzbgdne
przytTcza. Ws4siedztwie obszaru przebiegajq sieci infrastruktury technicznej. 

-fomunikacja 
teienu

ustalonego w planie bgdzie odbywala sig za poSrednictwem dr6g istniej4cych w bezpoSrednim s4siedawie
planu. W zwiqzkrt zpowylsrym zagospodarowanie teren6w w granicach przedmiotowego planu nie bgdzie
wymagalo realizacji inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej czy komunikacji, kt6ryih finansowanie
naleZy do zadanwlasnych Gminy.
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Uzasadnienie

Podstaw4 prawn4 do sporzqdzenia niniejsz:ego uzasadnienia jest art. l5 ust. I ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennyrn (t.j. Dz. lJ. z 2020 r. poz. 293 z poLn" zm.), zwanej d,alej ,,upizp,, .

W granicach obszaru objgtego planem nie obowi4zywal dotychczas zaden miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Przewidywane w planie rozwi4zania nie naruszaj4 ustalefi ,,Studium
uwarunkowari ikierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy llierakowice", przyjglego Uchwal4
Nr XXXIII/384/17 Rady Grniny Sierakowice, z dnia 30 czerwca 2011 r'. Przedruiotowy teren znajcluje sig
w granicach obszaru zabudowy rozproszonej (zagrodowa, mieszkaniorrya jednorodzinna, uslugowa) oraz
terenu Dl - obszar rolniczy z zabtdowq zagrodow4, mieszkaniow4 jednorodzinn4 i inn4 w granicach obszaru
NATURA 2000 Lasy Mirachowskie PLR 220008. Zgodnie z ww. ljtudium na obszarze Dl rozw6j
zainwestowania moZe nast4pi6 w fbrmie uzupelnienia istniejqcej z:abudowy, tj. dzialka musi byi
zlokalizowana w odlegloSci nie mniejszej niz 50m od dzialki zabudowanej oraz musi przylegal do drogi
publicznej. Przedmiotowy teren spelnia ww. wymagania, w zwi4zktt z tym ustalenia planu nie s4 sprzeczne
z obowi1zuj1cym Studium.

Celem sporz1dzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania plzestrzennego jest stworzenie
mozliwoSci rozbudowy istniej4cego budynku us{ugowo-mieszkalnego - powigkszenie czgsci uslugowej,
kt6ra sluzy organizowaniu imprez okolicznoSci,owych.

Procedura sporz4dzenia niniejszego planu prowadzona byla na podstawie
afi. l8ust.2pkt5iart.40ust. l ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (t.j. Dz.tJ.
22020r. poz.7l3) oraz art.20upizp oraz wzwiEzl<u zlJchwal1 Nr V/55/19 Rady Grniny Sierakowice,
zdnia 5tnarca 2019r. wsprawie przyst4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzialek oznaczonych nr ew. 2617, 26117, poio2onych wobrgbie ewidencyjnym
0001 B4cka Huta, Gmina Sierakowice.

Projekt zostal przeslany do opiniowania iuzgadniania zgodnie zaft. l7 pkt6upizp iuzyskal wszystkie
pozytywne opinie i uzgodnienia. Zostal wyloZony do publicznego wg[4du, w dniach od 7 lipca 2020 r. d,o
29 lipca 2020 r., w trakcie kt6rego zostala zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjgtymi w projekcie
rozwiEzaniami, wdniu I3lipca 2020r. Uwagi do projektu planu mo2na bylo skladai do 13 sierpnia2020r.
Do planu nie wplyngla Zadnatwaga.

Zaktes sporz4dzanego miejscowego planu odpowiada problematyce wyszczegolnionej w aft. 15 ust.2 i3
upizp. TreS( merytoryczna uwzglgdnia wymogi obowi4zujEcych przepis6w, zamierzenia inwestycyjne
wzglgdem teren6w objgtych planem, ale r<lwnieZ wnioski skladane w toku plowadzonej procedury
planistycznej.

Ustalenia miejscowego planu uwzglgdniaj4 wymogi wynikaj4ce zar1. I ust 2pkt. l-5 upizp poprzez
ustalenie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, zasacl ochrony Srodowiska, przyrody
i krajobrazu oraz zasad ksztaltowania krajobrazu (par. 1 - 9 planu). Zapisy planu zosta{y poddane ocenie
m.in. pod wzglgdem wp{ywu na zdrowie ibezpieczertstwo ludzi. Poszczeg6lne ustalenia planu, jak
iprognoza oddzialywania na Srodowisko zostaly uzgodnione ipozytywnie zaopiniowane przez Regionaln4
Dyrekcjg ochrony Srodowiska oraz Paistwowy Powiatowy Inspekttrat Sanitarny.

Zgodnie z afi. I tsr.2 pkl. 6 upizp plan r"rwzglgrlnia walory ekonomiczne przestrzeni

i zr6znicowanie wartoSci nierucholnoSci, ozego odzwierciedleniem jest ustalenie w planie stawki
procentowej od wzrostu wartoSci nieruchomoSci. Przy ustalaniu funkcji terenu, atakae pararnetr6w
zabudowy brano pod uwagg prawo wlasnosci z1;odnie z art. 1 lsl.2 pkt.7 upizp.

W celu weryfikacji wplywu ustalefl planu na potrzeby obronnoSci i bezpieczehstwa paristwa
(art. lttst.2pkt.Supizp\, plan zostal uzgodrriony zwlaSciwymi organar.ni wojskowyrni, ochrony granic
orazbezpieczefstwa Paflstwa, zgodnie z art. 17 pkt. 6 lit. b.

Zgodnie zart. 1 ust 2pkt.gupizp w planowaniu izagospodarowaniu przestl'zennym nalezy uwzglgdni6
potrzeby interesu publicznego. Ustalenia plzrnu wplynq na poprawg estetyki i bezpieczeristwa terenu
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objqtego granicami opracowania planu. Przyczyni4 sig do poprawy fllnkcjonalnoSci tego terenu.

W par. 16 planu zawatie sA ustalenia dotycz4cr: rnodernizacji, rozbudowy
i budowy system6w infrastruktury technicznej. Zapisy planu reguluj4 kwestig zabezpieczenia ludnoSci
w wodg, energig elektryczn4, energig ciepln4, gaz, lqcza telefoniczne. Ustalenia par. 16 dotycz4 r6wniez
kwestii odprowadzenia sciel:6w sanitarnych, w6d opadowych
i roztopowych. Wypelniaj4 one wymogi zawafte w art. 1 nst. 2 pkt. 10 up!1p.

Zgodnie z art. 1 ust 2 pkt. 1l i 12 upizp procedura sporz4dzenia planu byla przeprowadzona w spos6b jawny
i przelzysty z tykorzystaniern Srodk6w komunikacji elektronicznej.lldzial spoleczefistwa byl zapewniony
w zakresie wynikaj4cym z obowi1zuj4cych przepis6w prawa, w tyrn przepis6w dotycz4cych dostgpnoSci dla
os6b ze szczegolnym i potrzebami.

Przy ustalanit przeznaczenia terenu t zasad jego zagospodarowania wzigto pod uwagg dotychczasowe jego
przeznaczenie, uwatunkowania funl<cjonalno-przestrzenne, interes publiczny i prywatny, atakae wnioski
zebrane w toku prowadzonej procedury planistycznej.

Podjgcie uchwaly w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia przedmiotowego planu jest .vq,razem
efektywnego gospodarowania przestrzeni4, zmierzajqcego do [epszego wykorzystania teren6w popruez
wprowadzanie zr62n i cowanych funkcj i I ecz w zajemni e s i g uzupeln iaj 4cych.

Przedmiotowa uchwala jest zgodna zwynikzLmi analizy, okt6rej mowa w afi..32ust l upizp, przyjgtej
Uchwal4 Nr V/53/19 Rady Gminy Sierakowice, z dnia 5 marca 2019 r.

Uchwalenie przedmiotowego planu uznale sig za korzystne dla grniny. Gl6wnyrn skladnikiem dochodu
Gnriny ztytulu miejscowego planu bgd4 wptywy z podatku od nieruchorrroSci. Oceniaj4c wplyw niniejszego
planu na finanse publiczne, wtym budZet gmiiny nalezy podkreSlic, 2e koszty zwi4zane zrealizacj1 lego
ustalef bgd4 relatywnie niskie w stosunku do korzySci, jakie bgd4 wynikaly z realizaqijego ustaleri.
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Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Numer zal4cznika

uchwala numer xlx/zssf 2o "podiqcie uchwaly w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek
oznaczonvch nr ew.26/7,26/7.7 polo2onych w obrgbie ewidencyinym
0001 B4ka Huta, Gmina sierakowice" zostala podiqta nastqpuiqcq
proporciq glos6w: jestem za 1.4,jestem przeciw 0, wstrzymuiq sig 0.

uchwala zostala podjqta w trybie jawnym, zv,tykl4wiqkszoSci4 glos6w.
Data i go dzina glo s owania : L1,.09.2020 13 :21, :3 4

Ra n k
Jestem za

1. Wieslaw Gafka
2. Andrzej Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzei Krefta
5. Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz Labuda
7. Bogumila Okroi
8. Ryszard Piasecki
9. Jan Stachnik

10. Pawel Staszek
tL. Ryszard Toruriczak
12. AndrzeiWenta
13. PiotrWoiniak
t4. Maria Wr6blewska

Wstrzymuiq sie

BRAK

]estem przeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.
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