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UCHWA£A Nr IX/51/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Sierakowie

Poz. 2938

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.) Rada Miejska w
Sierakowie uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego osiedla Piaski w Sierakowie, zwany dalej miejsco-
wym planem.

2. Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuje
na obszarze o ³¹cznej powierzchni oko³o 50 ha.

3. Granicê obszaru objêtego miejscowym planem okre-
�la czê�æ graficzna, zwana dalej rysunkiem miejscowego
planu.

§2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) czê�æ graficzna - stanowi¹ca za³¹cznik nr 1;

2) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu - stanowi¹ce za³¹cznik nr 2;

3) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w miej-
scowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych - stanowi¹ce za³¹cznik nr 3.

§3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, która wraz z lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi lub lasu
wyznacza obszar, w którym wyklucza siê lokalizacjê bu-
dynków;

2) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której musi zostaæ usytuowana frontowa �ciana
budynku, lub najbardziej wysuniêty jej element z pominiê-
ciem gzymsów;

3) linie podzia³u wewnêtrznego - nale¿y przez to rozumieæ
postulowany przebieg granic przy wydzielaniu dzia³ek
budowlanych.

ROZDZIA£ II

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania

§4. 1.Tereny oznaczone symbolami 1.MN, 3.MN, 4.MN,
5.MN, 7.MN, 8.MN, 16.MN, 33.MN 34.MN i 39.MN przeznacza
siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

1) zakazuje siê lokalizowania budynków innych ni¿ budynki
mieszkalne jednorodzinne i zwi¹zane z nimi budynki go-
spodarczo - gara¿owe na samochody osobowe oraz obiek-
ty ma³ej architektury;

2) dopuszcza siê:

a) wydzielanie w budynku mieszkalnym powierzchni nie
przekraczaj¹cej 25% powierzchni u¿ytkowej budynku
na cele nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci us³ugowej,

b) na terenach oznaczonych symbolem 34.MN sytuowa-
nie nieuci¹¿liwych budynków gospodarczych zwi¹za-
nych z zabudow¹ zagrodow¹.

§5. 1.Tereny oznaczone symbolami 6.MN,U, 17.MN,U,
18.MN,U, 19.MN,U, 20.MN,U, 22.MN,U, 25.MN,U, 27.MN,U,
28.MN,U, 29.MN,U, 30.MN,U, 31.MN,U, 32.MN,U, 35.MN,U,
36.MN,U, 37.MN,U, i 40.MN,U, przeznacza siê na cele zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy us³ugowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê
lokalizowania obiektów innych ni¿:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne;

2) budynki gospodarczo-gara¿owe towarzysz¹ce zabudowie
mieszkaniowej oraz gara¿e na samochody dostawcze o
no�no�ci do 3,5 tony;

3) obiekty ma³ej architektury;

4) nieuci¹¿liwe budynki us³ugowe.

§6. 1.Tereny oznaczone symbolami 11.RM,UT, 14.RM,UT
i 21.RM,UT przeznacza siê na cele zabudowy zagrodowej
i us³ug turystyki.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê
lokalizowania:
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1) przedsiêwziêæ rolniczych dla których opracowanie raportu
o oddzia³ywaniu na �rodowisko jest obligatoryjne;

2) obiektów przetwórstwa rolniczego;

3) obiektów innych ni¿:

a) budynki i wiaty zwi¹zane z zabudow¹ zagrodow¹
i prowadzon¹ produkcj¹ rolnicz¹;

b) budynki zwi¹zane z funkcj¹ agroturystyki, w tym
z rekreacj¹, z pokojami go�cinnymi i zapleczem socjal-
nym,

c) obiekty ma³ej architektury.

§7. 1.Tereny oznaczone symbolem 38.RM,UT,ML przezna-
cza siê na cele zabudowy zagrodowej, us³ug turystyki
i rekreacji indywidualnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê
lokalizowania:

1) przedsiêwziêæ rolniczych dla których opracowanie raportu
o oddzia³ywaniu na �rodowisko jest obligatoryjne;

2) obiektów przetwórstwa rolniczego;

3) obiektów innych ni¿:

a) budynki i wiaty zwi¹zane z zabudow¹ zagrodow¹
i prowadzon¹ produkcj¹ rolnicz¹,

b) budynki zwi¹zane z funkcj¹ agroturystyki, w tym
z rekreacj¹, z pokojami go�cinnymi i zapleczem socjal-
nym,

c) budynki letniskowe rekreacji indywidualnej,

d) wiaty na samochody osobowe,

e) obiekty ma³ej architektury.

§8. 1.Tereny oznaczone symbolem 24.UT przeznacza siê
na cele us³ug turystyki.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

1) zakazuje siê lokalizowania budynków innych ni¿ budynki
zamieszkania zbiorowego: motele, hotele i pensjonaty
oraz budynki us³ug gastronomii i rekreacji;

2) dopuszcza siê budowê jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

§9. 1.Tereny oznaczone symbolami 2.ZL, 10.ZL, 12.ZL,
13.ZL, 23.ZL i 26.ZL przeznacza siê na cele lasów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê
lokalizowania obiektów.

3. Gospodarowanie na terenach, o których mowa w ust.
1, odpowiadaæ musi przepisom odrêbnym.

§10. 1. Tereny oznaczone symbolami 9.E i 15.E przezna-
cza siê na cele urz¹dzeñ elektroenergetycznych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê
lokalizowanie wy³¹cznie stacji transformatorowych i sieci
elektroenergetycznych.

§11. 1. Przeznacza siê tereny oznaczone symbolami
41.TK, 42.TK, 43.TK, 44.TK i 45.TK na cele infrastruktury
technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, mo¿na lokali-
zowaæ wy³¹cznie podziemne sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej, �cie¿ki rowerowe oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce komu-
nikacji.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, mog¹ stanowiæ
poszerzenie ulicy Wieleñskiej do parametrów drogi zbiorczej.

4. Ogrodzenie dzia³ek przylegaj¹cych do terenów infra-
struktury technicznej TK musi byæ stawiane w linii rozgrani-
czaj¹cej tych terenów po³o¿onej od strony dzia³ek.

§12. 1. Przeznacza siê tereny oznaczone symbolami
46.KDL, 47.KDL i 48.KDL na cele publicznych dróg lokalnych.

2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg, o których mowa
w ust. 1, mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie podziemne sieci
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce
komunikacji.

§13. 1. Przeznacza siê tereny oznaczone symbolami,
53.KDD, 54.KDD, 55.KDD, 56.KDD, 57.KDD, 58.KDD, 59.KDD
i 66.KDD na cele publicznych dróg dojazdowych.

2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg, o których mowa
w ust. 1, mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie podziemne sieci
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce
komunikacji.

§14. 1. Przeznacza siê tereny oznaczone symbolami
49.KDW, 50.KDW, 51.KDW, 52.KDW, 60.KDW, 61.KDW,
62.KDW, 63.KDW, 64.KDW, 65.KDW, 67.KDW, 68.KDW,
69.KDW, 70.KDW, 71.KDW, 72.KDW i 73.KDW na cele dróg
wewnêtrznych.

2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg, o których mowa w
ust. 1, mo¿na lokalizowaæ wy³¹cznie podziemne sieci i urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce ko-
munikacji.

§15. Linie rozgraniczaj¹ce terenów, symbole graficzne
terenów o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania oraz przebiegi dróg z ich podstawow¹ geome-
tri¹ okre�la czê�æ graficzna.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§16. 1. Budynki musz¹ posiadaæ cechy architektury kul-
turowej regionu, a w tym:

1) dachy stronie dwuspadowe nachylone pod k¹tem 35° do
45° lub wielospadowe, w dachach facjatki, kaferki lub wole
oczka, z wy³¹czeniem okien dachowych, tradycyjne pokry-
cia dachu dachówk¹ ceramiczn¹, gontem drewnianym lub
bitumicznym, ³upkiem, blachodachówk¹ wzglêdnie
strzech¹;

2) wykonanie z materia³ów trwa³ych takich jak ceg³a tynko-
wana, klinkierowa, drewno.

2. G³ówne po³acie dachowe musz¹ byæ nachylone pod
jednakowym k¹tem i musz¹ zbiegaæ siê w kalenicy bez
uskoku.

Poz. 2938
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§17. Zakazuje siê lokalizacji obiektów tymczasowych,
z wyj¹tkiem obiektów niezbêdnych przy budowie budynków
i budowli, wznoszonych na czas budowy, jako jej zaplecze
oraz na czas nie d³u¿szy ni¿ czas trwania budowy.

§18. 1. Szyldy i reklamy:

1) mog¹ byæ umieszczone wy³¹cznie na ogrodzeniach i �cia-
nach budynków pierwszej kondygnacji;

2) nie mog¹ mieæ powierzchni wiêkszej ni¿ 1,5 m2;

3) umieszczane:

a) na ogrodzeniach - nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ te ogrodze-
nia,

b) na �cianach budynków - nie mog¹ wykraczaæ poza
górn¹ krawêd� okien pierwszej kondygnacji;

2. Zakazuje siê stosowania wolno stoj¹cych tablic rekla-
mowych.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

§19. 1. Obszar objêty miejscowym planem podlega
ochronie wynikaj¹cej z jego po³o¿enia w granicach Sierakow-
skiego Parku Krajobrazowego powo³anego rozporz¹dzeniem
nr 6/91 Wojewody Poznañskiego z dnia 12.08.1991 r. w
sprawie utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Poznañskiego Nr 11 z 16.08.1991 r.) oraz
projektowanych obszarów NATURA 2000.

2. Zasady ochrony s¹ okre�lone w przepisach odrêbnych,
w aktualnych dokumentach o powo³aniu Parku oraz obowi¹-
zuj¹cych dokumentach planistycznych.

§20. 1. Zaopatrzenie obiektów w wodê nast¹pi z gminnej
sieci wodoci¹gowej.

2. Na poboczach dróg i skrzy¿owaniach ulic, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, nale¿y pobudowaæ hydranty przeciw-
po¿arowe.

§21. 1. Odprowadzenie �cieków sanitarnych nast¹pi do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji sani-
tarnej w najbli¿ej po³o¿onej drodze publicznej dopuszcza siê
gromadzenie �cieków w zbiornikach na �cieki.

3. Zakazuje siê stosowania indywidualnych systemów
oczyszczania �cieków.

§22. Zakazuje siê naruszania w sposób trwa³y istniej¹cej
rze�by terenu oraz wprowadzania niekorzystnych dla �rodo-
wiska zmian w stosunkach wodnych w trakcie prowadzenia
prac zwi¹zanych z zagospodarowywaniem terenów.

§23. Do ogrzewania budynków nale¿y stosowaæ urz¹dze-
nia i paliwa spe³niaj¹ce obowi¹zuj¹ce normy ekologiczne.

§24. 1. �cieki deszczowe z dróg i ulic nale¿y odprowa-
dzaæ do kanalizacji deszczowej.

2. Wody opadowe z dachów budynków i nawierzchni
utwardzonych nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej posesji.

§25. Zakazuje siê stosowania od strony dróg publicznych
prefabrykowanych ogrodzeñ z elementów betonowych.

§26. Odpady, po ich wstêpnej segregacji, nale¿y groma-
dziæ w pojemnikach na odpady, a ich wywóz organizowaæ
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

ROZDZIA£ V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§27. 1. Ochron¹ konserwatorsk¹ objête s¹ zewidencjo-
nowane stanowiska archeologiczne.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go nale¿y, przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, uzgod-
niæ ze s³u¿b¹ ochrony zabytków wszelkie prace ziemno -
budowlane zwi¹zane z zagospodarowaniem lub zabudowa-
niem terenu, celem ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora za-
kresu prac archeologicznych.

ROZDZIA£ VI

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych

§28. Nie okre�la siê terenów przestrzeni publicznych.

ROZDZIA£ VII

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-

ty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy

§29. 1. Okre�la siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie
zabudowy, usytuowane w odleg³o�ci:

1) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce od linii rozgraniczaj¹cych
dróg - 6 m;

2) nieprzekraczalne od granicy lasu - 10 m.

2. Usytuowanie linii zabudowy, o których mowa w ust. 1,
okre�la rysunek miejscowego planu.

§30. Na potrzeby prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej
nale¿y zapewniæ miejsca parkowania pojazdów w liczbie
odpowiedniej do rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci gospodar-
czej.

§31. Na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej
nale¿y przeznaczyæ nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki
budowlanej.

§32. Na cele zabudowy nale¿y przeznaczyæ nie wiêcej ni¿
30% powierzchni dzia³ki budowlanej.

§33. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zabudowy us³ugowej MN,U wysoko�æ budyn-
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ków nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 2 kondygnacje nadziemne i nie
wiêksza ni¿:

1) budynków mieszkalnych - 10 m;

2) budynków gospodarczo-gara¿owych oraz us³ugowych - 8
m.

2. Na terenach us³ug turystyki UT wysoko�æ budynków
nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 3 kondygnacje nadziemne i nie
wiêksza ni¿ 12 m.

3. Na terenach zabudowy zagrodowej i us³ug turystyki
RM,UT wysoko�æ budynków nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 2
kondygnacje nadziemne i nie wiêksza ni¿ 12 m.

4. Na terenach zabudowy zagrodowej oraz na terenach
us³ug turystyki i terenach rekreacji indywidualnej RM, UT, ML
wysoko�æ budynków nie mo¿e byæ wiêksza ni¿:

1) letniskowych - 2 kondygnacje i nie wiêksza ni¿ 6 m;

2) pozosta³ych - 2 kondygnacje nadziemne i nie wiêksza ni¿
12 m.

5. Dopuszcza siê wykonanie jednej kondygnacji podziem-
nej.

ROZDZIA£ VIII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów

górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych

§34. Nie okre�la siê terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie na podstawie przepisów odrêbnych, wymagaj¹cych
ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, w tym tere-
nów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

ROZDZIA£ IX

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§35. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych scalania i
podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów odrêbnych.

§36. 1. Zakazuje siê wydzielania dzia³ek na terenach la-
sów 2.ZL, 10.ZL, 23.ZL, na terenach zabudowy zagrodowej i
us³ug turystyki 11.RM,UT, na terenach us³ug turystyki 24.UT
oraz na terenach lasów 12.ZL, 13.ZL, które nale¿y traktowaæ
jako integraln¹ czê�æ terenów zabudowy zagrodowej i us³ug
turystyki 11.RM,UT.

2. Na terenach lasów 26.ZL dopuszcza siê wydzielanie
dzia³ek ³¹cznie z terenami zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 25.MN,U, w ten sposób, aby powsta³y dzia³ki zawie-
raj¹ce czê�æ budowlan¹ i czê�æ le�n¹, postulowane linie
podzia³u wewnêtrznego okre�la rysunek miejscowego planu.

§37. 1. Wydzielane dzia³ki nie mog¹ mieæ powierzchni
mniejszej ni¿:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
- 800 m2;

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i terenach zabudowy us³ugowej MN,U:

a) na terenach 18.MN.U - 750 m2,

b) na terenach 6.MN.U, 17.MN.U i 3 1.MN,U - 1.000 m2,

c) na pozosta³ych terenach MN,U - 1.500 m2,

3) na terenach zabudowy zagrodowej i terenach us³ug tury-
styki RM,UT - 0,5 ha;

4) na terenach zabudowy zagrodowej mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, terenach us³ug turystyki i terenach rekreacji
indywidualnej RM,UT,ML - 0,5 ha.

2. Linie podzia³u wewnêtrznego wskazano w czê�ci gra-
ficznej.

§38. 1. £¹czenia dzia³ek mo¿na dokonaæ na ca³ym obsza-
rze miejscowego planu.

2. Grunty po po³¹czeniu dzia³ek mog¹ zostaæ zabudowa-
ne jako jedna nieruchomo�æ lub mog¹ byæ podzielone zgod-
nie z zasadami okre�lonymi w miejscowym planie.

3. Zakazuje siê sytuowania budynków przy granicy dzia-
³ek.

§39. Podzia³ terenu i wydzielanie dzia³ek budowlanych
nie mog¹ uniemo¿liwiaæ dojazdu do terenów le�nych.

ROZDZIA£ X

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§40. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeñ
w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

ROZDZIA£ XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§41. 1. Obs³uga komunikacyjna terenów nast¹pi z drogi
wojewódzkiej nr 133 Che³st - Sieraków - Chrzypsko Wlk., klasy
g³ównej G, po³o¿onej poza granicami miejscowego planu.

2. W drogê, o której mowa w ust. 1, zostan¹ w³¹czone
ulice dojazdowe 58.KDD, 59.KDD i 66.KDD oraz wewnêtrzne
60.KDW i 62.KDW.

§42. Dla publicznych dróg lokalnych 46.KDL, 47.KDL
i 48.KDL ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych
równ¹ 12 m.

§43. 1. Dla publicznej drogi dojazdowej 58.KDD ustala
siê docelow¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
z tego w granicach miejscowego planu - szeroko�æ 5 m.

2. Dla publicznych dróg dojazdowych ustala siê szero-
ko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych równ¹ 10 m.
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3. Publiczna droga dojazdowa 53.KDD posiada zakoñcze-
nie placem nawrotu o gabarytach zgodnych z rysunkiem
miejscowego planu.

§44. 1. Dla dróg wewnêtrznych ustala siê szeroko�æ w
liniach rozgraniczaj¹cych równ¹ 10 m, z wyj¹tkiem drogi
wewnêtrznej 73.KDW, dla której ustala siê szeroko�æ w liniach
rozgraniczaj¹cych równ¹ 8 m.

2. Drogi wewnêtrzne 49.KDW, 61.KDW, 63.KDW, 71.KDW
i 72.KDW posiadaj¹ zakoñczenie placem nawrotu o gabary-
tach zgodnych z rysunkiem miejscowego planu.

§45. 1. Ustala siê wyposa¿enie terenów w sieci infra-
struktury technicznej, a w tym: sieci wodoci¹gowe, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, telekomuni-
kacyjne i elektroenergetyczne.

2. Sieci, o których mowa w ust. 1, bêd¹ realizowane na
podstawie bran¿owych projektów budowlanych.

3. Sieci infrastruktury technicznej nale¿y prowadziæ jako
sieci podziemne, dopuszcza siê wy³¹cznie prowadzenie napo-
wietrznych linii energetycznych �redniego napiêcia, zasilaj¹-
cych stacje transformatorowe.

4. Pod³¹czenie do sieci, o których mowa w ust. 1, nast¹pi
na warunkach okre�lonych przez dysponentów sieci.

§46. Rozwój gminnej sieci wodoci¹gowej nast¹pi zgodnie
z wieloletnim planem inwestycyjnym.

§47. Rozwój gminnej sieci kanalizacji sanitarnej nast¹pi
zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym.

§48. Zaopatrzenie terenów w gaz nast¹pi z sieci gazowej
po jej wybudowaniu.

ROZDZIA£ XII

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§49. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania.

ROZDZIA£ XIII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4

§50. Okre�la siê stawkê procentow¹ od wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci w wysoko�ci:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
- 25%,

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
terenów zabudowy us³ugowej MN,U - 25%,

3) dla terenów zabudowy zagrodowej i terenów us³ug tury-
styki RM,UT - 20%,

4) dla terenów zabudowy zagrodowej, terenów us³ug tury-
styki i rekreacji indywidualnej RM,UT,ML - 20%,

5) dla terenów us³ug turystyki UT - 20%,

6) dla terenów lasów ZL - 0%,

7) dla terenów urz¹dzeñ elektroenergetycznych E - 10%,

8) dla terenów infrastruktury technicznej TK - 0%,

9) dla terenów publicznych dróg lokalnych KDL - 0%,

10) dla terenów publicznych dróg dojazdowych KDD - 0%,

11) dla terenów dróg wewnêtrznych KDW - 10%.

ROZDZIA£ XIV

Przepisy koñcowe

§51. Tereny uzyska³y zgodê Wojewody Wielkopolskiego
decyzj¹ RR.IX.7.77110-2447/04 z dnia 13.04.2005 r. na przezna-
czenie na cele nierolnicze 1,5779 ha gruntów rolnych klasy
IVa.

§52. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Sieraków.

§53. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Grzegorz Adamczak

Poz. 2938
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr IX/51/07

Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

osiedla Piaski w Sierakowie

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, z pó�n. zm.) Rada Miejska w Sierakowie, w
oparciu o o�wiadczenia Burmistrza Sierakowa z dnia 19.04.2007

r. w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego do publiczne-
go wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu ustaleñ planu
na �rodowisko, nie rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr IX/51/07

Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

osiedla Piaski w Sierakowie

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY,
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717, z pó�n. zm.) Rada Miejska w Sierakowie rozstrzyga,
co nastêpuje:

1. Zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego osiedla Piaski w Sierakowie inwestycjami
z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹cymi zaspokaja-
niu zbiorowych potrzeb mieszkañców, które nale¿¹, zgod-
nie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
z pó�n. zm.), do zadañ w³asnych gminy, s¹:

1) budowa sieci dróg,

2) budowa wodoci¹gu.

Uchwalenie i realizacja planu spowoduje konieczno�æ
wybudowania infrastruktury technicznej o ³¹cznej warto-
�ci 4.301.565,00 z³. Szczegó³owe wyliczenie zakresu budo-
wy infrastruktury oraz wielko�æ kosztów zawiera tabela.

Zestawienie zadañ wynikaj¹cych z ustaleñ planu wraz z
szacunkow¹ ich warto�ci¹ wg cen obecnych
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2. Finansowanie zapisanych w miejscowym planie wy¿ej
wymienionych inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, podlega
przepisom zawartym w art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz, U. z 2003
r. Nr 15, poz. 148, z pó�n. zm.), przy czym limity wydatków
bud¿etowych na wieloletnie programy inwestycyjne s¹
ujête ka¿dorazowo w bud¿ecie gminy na dany rok.


