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Narodowym Funduszem Zdrowia i które nadal 
dysponują kontraktem w omawianym zakresie, a 
w szczególności przez: 

  - Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki w 
Łodzi”, ul. Rzgowska 281/289; 

4) w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, 
przez inne zakłady opieki zdrowotnej z terenu wo-
jewództwa łódzkiego, które realizowały umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia i które nadal 
dysponują kontraktem w omawianym zakresie, a 
w szczególności przez: 

  - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 29, 

  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fi-
zjo – Med.” w Sieradzu, ul. Bohaterów Wrze-
śnia 61; 

5) w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, 
przez inne zakłady opieki zdrowotnej z terenu wo-
jewództwa łódzkiego, które realizowały umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia i które nadal 
dysponują kontraktem w omawianym zakresie, a 
w szczególności przez: 

  - Instutut „Centrum Zdrowia Matki Polki w 
Łodzi”, ul. Rzgowska 281/289, 

  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Primamed s.c.” w Sieradzu, ul. POW 27A; 

6) w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, 

przez inne zakłady opieki zdrowotnej z terenu wo-
jewództwa łódzkiego, które realizowały umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia i które nadal 
dysponują kontraktem w omawianym zakresie, a 
w szczególności przez: 

  - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 
im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi; 

7) w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 7, 
przez inne zakłady opieki zdrowotnej z terenu wo-
jewództwa łódzkiego, które realizowały umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia i które nadal 
dysponują kontraktem w omawianym zakresie, a 
w szczególności przez: 

  - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr 
Wł. Biegańskiego w Łodzi, 

  - Instutut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w 
Łodzi, ul. Rzgowska 281/289. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi 

Województwa Łódzkiego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Sejmiku: 

Marek Mazur 
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UCHWAŁA NR IV/17/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 2 lutego 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, 
poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) i art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 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 i z 2006 r. Nr 117, poz. 128, Nr 146, 
poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z Uchwałą 

Nr XXII/241/08 Rady Miejskiej w Konstantynowie 
Łódzkim z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla czĉści ob.-
szaru miasta Konstantynowa Łódzkiego oraz w zwią-
zku z Uchwałą Nr LIII/550/10 Rady Miejskiej w Kon-
stantynowie Łódzkim z dnia 24 czerwca 2010 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/241/08 Rady Miej-
skiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 kwietnia 
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla czĉści obszaru miasta Konstantynowa 
Łódzkiego, Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim 
uchwala, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Zakres obowiązywania ustaleń planu 
 
§ 1. 1. Uchwala miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla czĉści miasta Konstan-
tynowa Łódzkiego w obszarze obejmującym działkĉ 
nr ewid. 317/2 po północnej stronie ul. Poprzecznej i 
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działkĉ nr ewid. 342 po południowej stronie ul. Po-
przecznej w obrĉbie K - 21, zwany dalej planem, skła-
dający siĉ z: 
1) czĉści tekstowej planu stanowiącej treść Uchwa-

ły; 
2) czĉści graficznej, na którą składa siĉ rysunek pla-

nu w skali 1:1000, bĉdący integralnym załączni-
kiem nr 1 do Uchwały; 

3) rozstrzygniĉcia o sposobie rozpatrzenia nieuwz-
glĉdnionych uwag do projektu planu, bĉdący in-
tegralnym załącznikiem nr 2 do Uchwały; 

4) rozstrzygniĉcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, bĉdące integral-
nym załącznikiem nr 3 do Uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
wyznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącz-
nik nr 1. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jest podniesienie warunków życia mieszkań-
ców poprzez ustalenie zasad udostĉpniania i kształ-
towania terenów pod zabudowĉ mieszkaniową jed-
norodzinną z dopuszczonymi usługami, mających na 
celu umożliwienie przestrzennego rozwoju miasta 
Konstantynowa Łódzkiego, z uwzglĉdnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa 
o: 
1) terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną li-

niami rozgraniczającymi jednostkĉ ustaleń planu, 
oznaczoną symbolem literowym, dla której okre-
ślono ustalenia szczegółowe; 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicĉ pomiĉdzy terenami o różnym sposobie u-
żytkowania, zagospodarowania lub różnym prze-
znaczeniu podstawowym, w tym również pomiĉ-
dzy terenami dróg, a terenami przeznaczonymi 
pod zabudowĉ; 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć określony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które przeważa lub bĉdzie przeważać w da-
nym terenie; 

4) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - 
należy przez to rozumieć wewnĉtrzne ciągi komu-
nikacyjne, dojścia piesze, miejsca gromadzenia 
odpadów, place manewrowe, zieleń i elementy 
małej architektury, śmietniki oraz określone ro-
dzaje przeznaczenia i urządzenia terenu w zakre-
sie ustalonym w rozdziale 3 - ustalenia szczegó-
łowe; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć wyznaczone na działce linie, określające 
najmniejszą dopuszczalną odległość zewnĉtrzne-
go lica budynku od linii rozgraniczającej ulicy, 
zgodnie z rysunkiem planu; linia nieprzekraczalna 
zabudowy nie obowiązuje w przypadku lokalizacji 
urządzeń infrastruktury technicznej (stacji trans-
formatorowych, przepompowni ścieków i innych 

urządzeń związanych z obsługą infrastruktury 
technicznej); 

6) działce – należy przez to rozumieć działkĉ budow-
laną, w rozumieniu zabudowanej budynkami 
działki gruntu, której wielkość, cechy geome-
tryczne, dostĉp do drogi publicznej oraz wyposa-
żenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie 
z budynków i urządzeń położonych na tej działce; 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchniĉ terenu zajĉtą przez budynek, wy-
znaczoną przez rzut pionowy zewnĉtrznych kra-
wĉdzi budynku na powierzchniĉ terenu; 

8) wskaźniku intensywności zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków o charakterze trwałym, po-
łożonych w granicach działki do całej powierzchni 
tej działki; 

9) maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez 
to rozumieć najwiĉkszy nieprzekraczalny wymiar 
pionowy budynku mierzony od poziomu gruntu 
rodzimego, rozumianego jako poziom gruntu i 
jego stan wysokościowy wskazany na mapie ry-
sunku planu (załącznik nr 1), do najwyżej położo-
nej górnej powierzchni przykrycia dachu; 

10) froncie działki – należy przez to rozumieć bok 
działki stanowiący bezpośrednią granicĉ z drogą, 
z której działka ma obsługĉ komunikacyjną; 

11) usługach - należy przez to rozumieć działalność 
służącą zaspokajaniu potrzeb ludności nie zwią-
zaną z wytwarzaniem dóbr materialnych meto-
dami przemysłowymi; 

12) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozu-
mieć usługi nie zaliczone do przedsiĉwziĉć mo-
gących zawsze znacząco lub potencjalnie znaczą-
co oddziaływać na środowisko, których ewentu-
alna uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami 
szczególnymi nie przekracza terenu inwestycji, 
ani nie powoduje innych uciążliwości dla sąsia-
dów; 

13) przedsiĉwziĉciu mogącym zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko – należy przez to rozumieć zamierzenie budo-
wlane lub inną ingerencjĉ w środowisko polega-
jącą na przekształceniu lub zmianie sposobu wy-
korzystania terenu, wymagające sporządzenia ra-
portu oddziaływania na środowisko lub przed-
siĉwziĉciu, dla których obowiązek sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko może być 
stwierdzony, w rozumieniu przepisów z zakresu 
ochrony środowiska; 

14) reklamie - należy przez to rozumieć formy prze-
strzenne o charakterze reklamowym (np.: tablice, 
słupy, banery, szyldy, bilbordy, ekrany multime-
dialne itp.) niosące przekaz informacyjny mogący 
wywierać wpływ na ludzką percepcjĉ, trwale lub 
czasowo usytuowane w miejscach widocznych z 
(perspektywy) terenów publicznych, jednocześnie 
nie stanowiące elementu lokalnego systemu in-
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formacji turystycznej, oznakowania nazw i nume-
rów ulic, szyldów zwyczajowo przyjĉtych do oz-
nakowania siedzib organizacji państwowych lub 
samorządowych (np. urzĉdów, szkół, szpitali, pa-
rafii, itp.) oraz nie wymagające uregulowań od-
rĉbnymi przepisami; z wyłączeniem urządzeń ma-
łej architektury umieszczanych w przestrzeni pu-
blicznej, służących do celów informacyjnych spo-
łeczności lokalnej. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 
§ 4. 1. Dla całego obszaru objĉtego Uchwałą, 

plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne prze-

znaczenie uzupełniające terenów określone li-
niami rozgraniczającymi tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przy-
rody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej w postaci dróg; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, wskaźnik intensywności zabudowy, po-
wierzchniĉ biologicznie czynną oraz gabaryty 
obiektów i wskaźniki zabudowy; 

8) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz roz-
budowy systemu komunikacyjnego w obszarze 
obowiązywania ustaleń planu oraz wskaźniki w 
zakresie komunikacji dotyczące miejsc parkingo-
wych; 

9) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w infra-
strukturĉ techniczną oraz zasady adaptacji, roz-
budowy i budowy systemów; 

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siĉ opłatĉ za wzrost wartości nieruchomości Spo-
wodowany uchwaleniem niniejszego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

2. Ustalenia planu określone są w treści ni-
niejszej Uchwały oraz na rysunku planu. 

3. Plan nie ustala: 
1) zasad i warunków scalania i podziału nierucho-

mości; 
2) zasad tymczasowego zagospodarowania, urzą-

dzania i użytkowania terenów; 
3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem siĉ 
mas ziemnych. 

§ 5. 1. Nastĉpujące oznaczenia, przedstawio-
ne graficzne na rysunku planu, są ustaleniami obo-
wiązującymi: 
1) granica obszaru objĉtego ustaleniami miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) granica strefy ochrony archeologicznej; 
5) przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, nie wymienione w ust. 1, mają charakter in-
formacyjny. 

§ 6. Plan wyodrĉbnia tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowa-
nia przestrzennego wyznaczone liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla 
których ustala siĉ nastĉpujące podstawowe przezna-
czenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 
2MN; 

2) teren drogi głównej, oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 1KDG; 

3) teren drogi lokalnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1KDL. 

§ 7. 1. Oznaczenia literowe przedstawione na 
rysunku planu określają przeznaczenie podstawowe 
poszczególnych terenów. 

2. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na ry-
sunku planu, określają kolejne numery poszczegól-
nych terenów o danym przeznaczeniu podstawo-
wym. 

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbĉdne do wykonania projektu budowla-
nego, należy określać według ustaleń ogólnych (roz-
dział 2), według ustaleń szczegółowych (rozdział 3) 
oraz według ustaleń szczegółowych w zakresie ob-
sługi komunikacyjnej (rozdział 4) oraz w zakresie 
obsługi w infrastrukturĉ techniczną (rozdział 5). 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 9. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MN i 2MN. 
1. W zakresie przeznaczenia terenu, plan 

ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – usłu-

gi towarzyszące funkcji podstawowej stanowiące 
maksimum 40% całkowitej powierzchni zabudo-
wy w terenie, budynki gospodarcze. 

2. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użyt-
kowaniu plan ustala w przypadku realizacji zabudo-
wy o przeznaczeniu uzupełniającym w terenie ozna-
czonym symbolem 2MN możliwość realizacji zabu-
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dowy bezpośrednio w granicy pomiĉdzy działkami o 
nr ewid. 342 i 341. 

3. W zakresie ochrony środowiska przyrodni-
czego, przyrody i krajobrazu kulturowego, plan usta-
la: 
1) zakaz lokalizacji przedsiĉwziĉć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz przed-
siĉwziĉć mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko, określonych na podstawie 
przepisów szczególnych, z wyjątkiem: 

 a) inwestycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej, 

 b) tartaków, stolarni, instalacji do wyrobu płyt 
pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek i mebli; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków 
bytowych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywa-
nia otwartych zbiorników na ścieki; 

3) zakaz prowadzenia działalności usługowej i wy-
twórczej o uciążliwości wykraczającej poza grani-
ce terenu, do których inwestor posiada tytuł pra-
wny (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego); 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz pro-
wadzenia działalności usługowej mogącej po-
wodować przekroczenie dopuszczalnych wielko-
ści oddziaływania na środowisko poprzez emisjĉ 
substancji i energii, w szczególności dotyczące 
emisji hałasu, wibracji, promieniowania, zanie-
czyszczania powietrza, gleby, wód powierzchnio-
wych i podziemnych; 

5) klasyfikacjĉ akustyczną jak dla zabudowy miesz-
kaniowej, zgodnie z aktualnymi przepisami z za-
kresu ochrony środowiska. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
plan ustala na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 
zgodnie z rysunkiem planu strefĉ ochrony archeolo-
gicznej, obejmującą obszar istniejących i potencjal-
nych stanowisk archeologicznych, w której ustala 
siĉ: 
1) obowiązek przeprowadzenia nadzorów archeolo-

gicznych nad wszystkimi inwestycjami związa-
nymi z robotami ziemnymi; 

2) obowiązek uzyskania zgody na prowadzenie nad-
zorów archeologicznych od właściwego konser-
watora zabytków, nie później niż na 14 dni przed 
rozpoczĉciem budowy inwestycji; 

3) obowiązek wykonania badań archeologicznych w 
sytuacji ujawnienia nowego stanowiska arche-
ologgicznego; w takiej sytuacji wszelkie prace 
budowlane należy przerwać, a teren udostĉpnić 
do badań archeologicznych; 

4) wszystkie nowoodkryte stanowiska archeologicz-
ne należy zabezpieczyć i powiadomić właściwego 
konserwatora zabytków o ich istnieniu; 

5) możliwość powiĉkszenia strefy ochrony arche-
ologicznej po odkryciu nowych stanowisk arche-
ologicznych i wciągniĉciu ich do ewidencji zabyt-
ków archeologicznych. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala w terenie 1MN i 2MN 

obowiązek uzgodnienia konieczności przeprowadze-
nia nadzoru archeologicznego na etapie pozwolenia 
na budowĉ lub zgłoszenia, wszystkich prac ziemnych 
związanych z inwestycjami liniowymi dłuższymi niż 
50 m i szerszymi niż 50 cm, z właściwym konserwa-
torem zabytków. 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, plan ustala: 
1) lokalizacjĉ zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na 

rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy; możliwość remontu i przebudowy, zgod-
nie z zasadami przyjĉtymi w planie, istniejących 
budynków zlokalizowanych pomiĉdzy linią roz-
graniczającą, a nieprzekraczalną linią zabudowy; 

2) w przypadku realizowania ogrodzeń, obowiązek 
ich lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg 
ogólnodostĉpnych; 

3) zakaz stosowania w granicy z przestrzenią ulic 
betonowych prefabrykatów (pełnych i ażuro-
wych) w ogrodzeniach oraz ogrodzeń wykona-
nych z blachy. 

7. W zakresie podziału nieruchomości: 
1) plan dopuszcza dokonywanie podziału działki, 

którego celem jest powiĉkszenie sąsiedniej nieru-
chomości lub regulacja istniejących granic dzia-
łek; warunkiem wykonania takiego podziału jest 
zachowanie parametrów działki dzielonej, umoż-
liwiających lokalizacjĉ zabudowy i rozmieszczenie 
niezbĉdnych elementów zagospodarowania, zgo-
dnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodaro-
wania określonymi w planie; 

2) plan dopuszcza możliwość podziału istniejących 
działek przy spełnieniu nastĉpujących warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe lub równoległe do linii 
rozgraniczającej drogi, z której działka ma 
wjazd, 

 b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 
działki: 20 m – dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolami 1MN, 35 m – dla te-
renu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lami 2MN, 

 c) wielkość nowo wydzielonej działki budowla-
nej: 

  - dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN i 2MN nie może być mniej-
sza niż: 1000 m2, 

 d) wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej 
nie obowiązuje w przypadku wydzielania dzia-
łek pod urządzenia infrastruktury technicznej. 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, plan ustala: 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i gospodarczej, polegające na 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i odbu-
dowie z uwzglĉdnieniem zasad i warunków 
kształtowania zabudowy określonych w pkt 2; dla 
zachowania jednorodnej całości architektonicznej 
bryły budynków przebudowywanych lub budyn-
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ków rozbudowywanych plan dopuszcza stoso-
wanie innego kąta spadku połaci dachowych, w 
tym stosowanie dachu płaskiego, jeżeli taki wy-
stĉpuje w rozbudowywanym budynku; 

2) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
 a) budynki o przeznaczeniu podstawowym nale-

ży lokalizować jako wolnostojące, 
 b) wysokość zabudowy o przeznaczeniu podsta-

wowym – maksimum dwie kondygnacje nad-
ziemne; druga kondygnacja ma być realizo-
wana wyłącznie jako poddasze użytkowe; rzĉ-
dna parteru maksimum 65 cm ponad gruntem 
rodzimym, całkowita wysokość budynku od 
gruntu rodzimego do kalenicy maksimum 9,0 
m, 

 c) możliwość wyższej rzĉdnej parteru dla czĉści 
budynku, jeżeli wynika to z istniejącego, natu-
ralnego ukształtowania terenu, 

 d) wysokość zabudowy o przeznaczeniu uzupeł-
niającym usługowym – maksimum dwie kon-
dygnacje nadziemne; całkowita wysokość bu-
dynku od gruntu rodzimego do kalenicy mak-
simum 10,0 m, 

 e) wysokość zabudowy gospodarczej - maksi-
mum jedna kondygnacja nadziemna; całkowi-
ta wysokość budynku od gruntu rodzimego do 
kalenicy maksimum 10,0 m, 

 f) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w ele-
wacjach budynków, 

 g) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding), 

 h) dachy budynków dwuspadowe lub wielospa-
dowe o odpowiadającym sobie spadku połaci 
dachowych w zakresie od 25o do 45o; dachy 
budynków lokalizowane w granicy działki jed-
nospadowe o spadku połaci dachowych do 
35o; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% po-
wierzchni działki; 

4) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% 
powierzchni działki; 

5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
0,6. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe w zakresie  
obsługi komunikacyjnej 

 
§ 10. 1. Plan ustala nastĉpujące zasady roz-

budowy i budowy systemów komunikacyjnych w 
obszarze obowiązywania ustaleń planu, poprzez: 
1) system dróg ogólnodostĉpnych, obsługujących 

komunikacyjnie obszar planu, w skład których 
wchodzą drogi o nastĉpujących klasach technicz-
nych: 

 a) KDG – droga główna, 
 b) KDL – droga lokalna; 
2) dla terenów przestrzeni dróg ogólnodostĉpnych, 

plan ustala: 

 a) dla drogi (fragment ulicy Zgierskiej) oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 1KDG - klasĉ 
drogi „G” – główną o szerokości w liniach 
rozgraniczających 35 m; 1/2 – jednojezdniową, 
dwupasową; plan ustala zachodnią liniĉ roz-
graniczająca drogi, 

 b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 1KDL - klasĉ drogi „L” – lokalną o sze-
rokości w liniach rozgraniczających 12 m - 1/2 
– jednojezdniową, dwupasową. 

2. Plan dopuszcza dodatkowe pasy ruchu, w 
ramach realizacji skrĉtów, poszerzeń ulicy lub zjaz-
dów na nieruchomości. 

3. Na terenach w obrĉbie linii rozgraniczają-
cych dróg, plan zakazuje lokalizacji nowych budyn-
ków i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogo-
wą lub potrzebami ruchu drogowego; plan dopusz-
cza lokalizacjĉ zieleni, rowów odwadniających, ele-
mentów małej architektury, urządzeń komunikacyj-
nych związanych z obsługą ruchu, ścieżek rowero-
wych, urządzeń związanych z utrzymaniem i eksplo-
atacją tras oraz urządzeń infrastruktury technicznej 
pod warunkiem nienaruszania wymagań określo-
nych w odrĉbnych przepisach dotyczących dróg 
publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg. 

4. W zakresie wyposażenia dróg w infrastruk-
turĉ techniczną, plan ustala: 
1) zachowanie w liniach rozgraniczających ulic ist-

niejących urządzeń nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenu, z możliwością ich rozbudowy i 
przebudowy ze wzglĉdu na stan techniczny lub 
na kolizjĉ z uzbrojeniem liniowym istniejącym; 

2) obowiązek realizacji systemu uzbrojenia tech-
nicznego na warunkach określonych poprzez wła-
ściwego zarządcĉ dla danej sieci (systemu). 

5. W zakresie wyposażenia terenów budow-
lanych w miejsca postojowe dla samochodów: 
1) dla przeznaczenia mieszkaniowego jednorodzin-

nego – minimum 2 miejsce parkingowe/1 lokal 
mieszkalny; 

2) dla przeznaczenia usługowego – minimum 1 
miejsce parkingowe/100m2 powierzchni użytko-
wej; 

3) w przypadku realizacji na działce budowlanej za-
budowy mieszkaniowej oraz usługowej, miejsca 
usługowe należy obliczyć i zapewnić oddzielnie 
dla każdego przeznaczenia. 

6. Plan ustala obowiązek zagospodarowania i 
urządzenia powierzchni terenu przestrzeni ogólno-
dostĉpnych w sposób umożliwiający bezkolizyjne 
poruszanie siĉ po nich osobom niepełnosprawnym. 

7. W zakresie lokalizacji reklam i informacji 
komercyjnej w terenach dróg, plan ustala: 
1) zakaz lokalizacji reklam o powierzchni wiĉkszej 

niż 3 m2 jednej powierzchni reklamowej; 
2) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach z 

wyłączeniem informacji dopuszczonych przez sy-
stem informacji w mieście; 

3) zakaz lokalizacji reklam multimedialnych; 
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4) zakaz malowania napisów reklamowych bezpo-

średnio na ogrodzeniach dostĉpnych z przestrze-
ni dróg ogólnodostĉpnych i wewnĉtrznych. 

8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala obowiązek uzgodnienia 
konieczności przeprowadzenia nadzoru archeolo-
gicznego na etapie pozwolenia na budowĉ lub zgło-
szenia, wszystkich prac ziemnych związanych z dro-
gowymi oraz infrastrukturalnymi liniowymi dłuż-
szymi niż 50 m i szerszymi niż 50 cm, z właściwym 
konserwatorem zabytków. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi  
w infrastrukturę techniczną 

 
§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ, plan 

ustala: 
1) jako podstawowe źródło zaopatrzenia w wodĉ - 

miejską sieć wodociągową; 
2) rozbudowĉ sieci wodociągowej stosownie do 

potrzeb lokalnych, w uzgodnieniu i na warunkach 
określonych przez gestora sieci; 

3) lokalizacjĉ wodociągów w liniach rozgraniczają-
cych dróg; 

4) zewnĉtrzną ochronĉ p.poż obiektów budowla-
nych poprzez hydranty p.poż., montowane na siĉ-
ci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie odrĉbnymi przepisami. 

§ 12. W zakresie odprowadzenia ścieków by-
towych i komunalnych, plan ustala: 
1) odprowadzanie ścieków bytowych i komunal-

nych do kanalizacji sanitarnej; do czasu wyposa-
żenia obszaru w sieci kanalizacji zbiorczej, plan 
dopuszcza stosowanie zbiorników bezodpływo-
wych do czasowego gromadzenia nieczystości 
ciekłych z obowiązkiem okresowego wywozu 
zgromadzonych nieczystości poprzez wozy aseni-
zacyjne; 

2) obowiązek podłączenia wszystkich nieruchomo-
ści do sieci kanalizacyjnej, po jej zrealizowaniu; 

3) lokalizacjĉ kanałów sanitarnych w liniach rozgra-
niczających dróg. 

§ 13. 1. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych dla całego obszaru plan ustala powierzch-
niowe odprowadzenia wód opadowych. 

2. Plan ustala obowiązek odprowadzania 
wód opadowych z ciągów komunikacyjnych poprzez 
spływ powierzchniowy w oparciu o rowy przydrożne 
oraz infiltracjĉ wód deszczowych do gruntu. 

3. Obowiązek, z utwardzonych terenów dróg, 
odprowadzania podczyszczonych wód opadowych 
przez urządzenia ściekowe (płaskie, korytkowe lub 
kryte) i studzienki do kanalizacji deszczowej, a do 
czasu jej wybudowania do rowu przydrożnego, itp. 

4. Kształtowanie powierzchni działek w spo-
sób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed 
spływem powierzchniowym wód opadowych na te-
ren poza granicami własności. 

5. Obowiązek instalowania separatorów sub-
stancji ropopochodnych na odpływach wód opado-
wych ze szczelnie utwardzonych placów postojo-
wych i manewrowych, parkingów o powierzchni 
wiĉkszej niż 0,1 ha. 

§ 14. Plan ustala w zakresie zaopatrzenie w 
energiĉ elektryczną: 
1) zasilanie w energiĉ elektryczną odbiorców w za-

budowie mieszkaniowej jednorodzinnej z sieci 
kablowej średniego napiĉcia i kablowo–napo-
wietrznej niskiego napiĉcia; bezpośrednia dosta-
wa energii elektrycznej do poszczególnych od-
biorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne 
niskiego napiĉcia; 

2) budowĉ sieci urządzeń elektroenergetycznych 
prowadzoną w oparciu o warunki przyłączenia i 
umowy przyłączeniowe zawierane przez właści-
wy Zakład Energetyczny z podmiotami ubiegają-
cymi siĉ o przyłączenie do sieci; ilość i lokalizacja 
stacji trafo SN/nn bĉdzie wynikać ze zgłoszenia 
zaopatrzenia na moc w realizowanych inwesty-
cjach; 

3) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych 
SN/nn poza liniami rozgraniczającymi ulic na wy-
dzielonych działkach z bezpośrednim dostĉpem 
do dróg ogólnodostĉpnych; 

4) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych 
SN/nn na terenach przeznaczonych pod zabudo-
wĉ przy linii rozgraniczającej ulicy pomiĉdzy linią 
rozgraniczającą, a linią zabudowy; 

5) wielkość działki przeznaczonej pod lokalizacjĉ sta-
cji transformatorowej SN/nn może być wiĉksza, 
jeżeli budynek stacji zlokalizowany bĉdzie inaczej 
niż w linii rozgraniczającej z drogą. 

§ 15. Plan ustala w zakresie zaopatrzenia w 
gaz: 
1) możliwość zaopatrzenia całego obszaru w gaz 

ziemny z istniejącego w ul. Niesiĉcin gazociągu 
średniego ciśnienia Ø 200, poprzez przyłącze in-
dywidualne, na warunkach określonych przez 
właściwego zarządcĉ sieci; 

2) budowa rozbudowa sieci gazociągowej w uzgod-
nieniu i na warunkach określonych przez zarządcĉ 
sieci, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 
określającym warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe. 

§ 16. Plan ustala zaopatrzenie w ciepło dla 
celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z lokal-
nych źródeł ciepła z obowiązkiem stosowania tech-
nologii i paliw ekologicznych. 

§ 17. W zakresie telekomunikacji, plan ustala: 
1) bezpośrednią obsługĉ abonentów telefonicznych 

za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na 
warunkach określonych przez dowolnego opera-
tora telekomunikacyjnego; 

2) obowiązek zapewnienia łączności alarmowej dla 
ochrony mieszkańców w sytuacjach szczegól-
nych. 

§ 18. W zakresie gospodarki odpadami, plan 
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ustala: 
1) obowiązek gromadzenia i selekcji odpadów na 

działkach zgodnie z przepisami odrĉbnymi; 
2) odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczysz-

czania przyjĉtym w gospodarce komunalnej mia-
sta. 

 
Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 
 
§ 19. Wysokość stawki procentowej, powsta-

łej na skutek uchwalenia niniejszego planu służącej 

naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości ustala w wysokości 20%. 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Konstantynowie Łódzkim: 

Andrzej Owczarek 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IV/17/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 2 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/17/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 2 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO  
W OBSZARZE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĈ NR EWID. 317/2 PO PÓŁNOCNEJ STRONIE UL. POPRZECZNEJ 

I DZIAŁKĈ NR EWID. 342 PO POŁUDNIOWEJ STRONIE UL. POPRZECZNEJ W OBRĈBIE K-21 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z 
2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 roku Nr 
127, poz. 880, z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 
871) Rada Miejska postanawia nie uwzglĉdnić uwag 
zgłoszonych do wyłożonego projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konstantynowa Łódzkiego w obszarze obej-
mującym działkĉ nr ewid. 317/2 po północnej stronie 
ul. Poprzecznej i działkĉ nr ewid. 342 po południowej 
stronie ul. Poprzecznej w obrĉbie K- 21. 

 
Rozpatrzenie uwag złożonych po wyłożeniu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czĉści obszaru miasta Konstantynów Łódzki 

 
W wyniku wyłożenia projektu planu miejsco-

wego do publicznego wglądu wpłynĉła jedna uwaga 
złożona przez Państwa Danielĉ i Daniela Jerzak oraz 
Panią Małgorzatĉ Zaleśną zam. 95-050 Konstanty-
nów Łódzki, ul. Poprzeczna 10. 

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, rozpa-
trzył uwagĉ wniesioną do planu w poniżej określony 
sposób. 

Treść uwagi: 
Kontrowersje budzą przyjĉte rozwiązania w 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, powodujące zmniejszenie komfortu 
życia mieszkańców. Wnioskujący zarzuca organowi 
opracowującemu projekt planu niedopełnienie obo-
wiązków w zakresie braku odpowiedzi na zgłoszone 
uwagi po I wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu planu miejscowego. Przyjĉte w projekcie planu 
miejscowego rozwiązania blokują według wniosku-
jącego inwestycje na terenie opracowania. 

Uwaga dotyczy: 
1) sprzeciw przeciw poszerzeniu ulicy Poprzecznej 

do szerokości 12,00 m w liniach rozgraniczają-
cych. Wnioskuje siĉ o zawĉżenie szerokości ulicy 
Poprzecznej do szerokości 9,0 m w liniach roz-
graniczających oraz o utrzymanie odległości 4,00 
m linii rozgraniczającej drogĉ w odległości 4,0 m 
od istniejącego budynku mieszkalnego. Wątpli-
wość budzi forma włączenia ulicy Poprzecznej w 

ulicĉ Zgierską, zaprojektowany łuk ścinający na-
rożnik ogranicza funkcjonowanie i użyteczność 
nieruchomości (dz. o nr ewid. 342); 

2) sprzeciw przeciw funkcjonowaniu ulicy Zgierskiej 
jako drogi o szerokości 35,00 m w liniach rozgra-
niczających. Zmiana klasy ulicy Zgierskiej z drogi 
głównej na drogĉ zbiorczą; 

3) sprzeciwu przeciw ograniczeniu powierzchni dzia-
łki o nr ewid. 342. Rozwiązania przyjĉte w projek-
cie planu miejscowego w zakresie poszerzenia 
ulicy Poprzecznej i ulicy Zgierskiej spowodują o-
graniczenie powierzchni działki o nr ewid. 342. 
Ograniczenia w zagospodarowaniu spowodowa-
ne są przez wyznaczone nieprzekraczalne linie za-
budowy; 

4) kontrowersje budzi przeznaczenie terenu działki o 
nr ewid. 342 na zabudowĉ mieszkaniową jedno-
rodzinną. Wnioskowane przywrócenie poprzed-
niego użytkowania gruntów wynikającego z obo-
wiązującego planu zagospodarowania przestrzen-
nego; 

5) kontrowersje budzą zapisy projektu planu w za-
kresie: powierzchni zabudowy, możliwości funk-
cjonowania reklam, rodzaju ogrodzenia. 

Rozpatrzenie uwagi. 
Na podstawie Uchwały Nr XXII/241/08 Rady 

Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 
kwietnia 2008 r. przystąpiono do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrze-
nnego dla czĉści obszaru miasta Konstantynów 
Łódzki. Zakres zmiany planu miejscowego zgodnie z 
powyższą uchwałą obejmował obszar położony po 
zachodniej stronie ulicy Zgierskiej dla działek o nr 
ewid. 319 i 318 położonych po zachodniej stronie 
ulicy Niesiĉcin oraz o numerach ewid. 317/2 i 342. 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego sporządzony dla terenu zgodnego z po-
wyższą uchwałą wzbudził bardzo duże kontrowersje 
społeczne. Do projektu planu miejscowego złożono 
13 uwag, opatrzonych podpisami wiĉkszości miesz-
kańców ulic Poprzecznej i Niesiĉcin. Najwiĉksze kon-
trowersje budził układ komunikacyjny: poszerzenie 
ulicy Poprzecznej oraz połączenie ulicy Poprzecznej i 
Niesiĉcin. 

Ze wzglĉdu na bardzo duży sprzeciw miesz-
kańców Rada Miejska podjĉła decyzjĉ o zmianie 
granic miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Na podstawie uchwały Nr LIII/550/10 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 
czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
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XXII/241/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania dla czĉści obszaru Konstantynowa 
Łódzkiego. Zgodnie z powyższą uchwałą Rady Miej-
skiej obszar opracowania planu miejscowego został 
ograniczony do terenu działek o nr ewid. 317/2 i 342. 

Obecnie obowiązujący miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu w grani-
cach opracowywanego planu miejscowego wyzna-
cza tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 1MR,MN,U. Ustalenia 
planu wskazują lokalizacjĉ zabudowy z podstawo-
wym przeznaczeniem mieszkaniowym. W zakresie 
powierzchni zabudowy plan ustala nieprzekraczalny 
procent zabudowy – 50% powierzchni działki. Wy-
znaczony w obowiązującym planie miejscowym u-
kład komunikacyjny wskazuje poszerzenie ulicy 
Zgierskiej do szerokości 45,00 m w liniach rozgrani-
czających. Ulica Poprzeczna poszerzona do szeroko-
ści 12,00 m w liniach rozgraniczających zakończona 
nieprzelotowo placem manewrowym do zawracania 
(o wymiarach 20,00 m x 20,0 m). 

Uzasadnieniem do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego jest 
możliwość wprowadzenia zabudowy na działkach o 
nr ewid. 317/2 oraz 342. Podjĉcie uchwały przez Ra-
dĉ Miejska o zmianie uchwały, daje możliwość 
wprowadzenia zmian niezbĉdnych do realizacji za-
budowy na terenie opracowania. Jednocześnie nale-
ży zaznaczyć, że sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wymaga prze-
strzegania przepisów prawa, bowiem plan miejsco-
wy stanowi prawo miejscowe, a przyjĉta przez Radĉ 
Miasta uchwała miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jest przedstawiana Wojewo-
dzie w celu zgodności z przepisami prawnymi. Nale-
ży nadmienić, że zgodnie z przepisami prawa plan 
miejscowy musi być zgodny z obowiązującym stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Przyjĉte w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązania mogą budzić kontrowersje, zgod-
nie z powyższym nie można przyjąć innych ustaleń 
bowiem wynikają one z obecnie obowiązującego 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

W nawiązaniu do Państwa uwagi (podanie z 
dnia 16.11.2010 r.) złożonej zgodnie z art. 18 ust. 1 u-
stawy, należy nadmienić, iż składane uwagi do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z art. 18 ustawy, nie podlegają 
odpowiedzi. Ustawa nakłada jedynie obowiązek roz-
patrzenia złożonych uwag do projektu planu miej-
scowego przez organ sporządzający projekt (wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta); sposób rozpatrze-
nia uwag nieuwzglĉdnionych przez Burmistrza roz-
strzyga Rada Miejska: 
1) zgodnie z ustaleniami projektu planu miejscowe-

go ulica Poprzeczna jest drogą klasy „L” – lokal-

ną. Ulica Poprzeczna została wyznaczona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem 
włączenia ruchu z ulicy Poprzecznej w ulicĉ Zgier-
ską jest wyznaczenie ulicy Poprzecznej jako drogi 
klasy „L”. Droga klasy „G” powinna mieć powią-
zania z drogami nie niższej klasy niż „L”. Ulica 
Zgierska została oznaczona w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Konstantynów Łódzki jako 
droga klasy „G” – główna o przekroju dwujez-
dniowym – 2 x 2. Wymuszona zapisami studium 
szerokość oraz klasa ulicy Zgierskiej warunkuje 
jednocześnie klasĉ ulicy Poprzecznej – drogĉ kla-
sy „L” - lokalną. Zgodnie z § 7 pkt 1 Rozporządze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej mi-
nimalna szerokość drogi klasy „G” – o przekroju 
dwujezdniowym 2 x 2 wynosi 35,00 m; minimal-
na szerokość drogi klasy „L” – o przekroju jedno-
jezdniowym 1 x 2 wynosi 12,00 m. Szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających powinna za-
pewnić możliwość umieszczenia elementów dro-
gi i urządzeń z nią związanych wynikających z 
ustalonych docelowych transportowych i innych 
funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych. Wy-
znaczenie dróg w linach rozgraniczających, zgod-
nie z rysunkiem projektu planu, pozwala na zloka-
lizowanie w tych liniach infrastruktury technicz-
nej: kanalizacji, wodociągu, kanalizacji deszczo-
wej, kablowych linii elektroenergetycznych. Linie 
rozgraniczające dróg w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zostały 
wyznaczone jako osiowe poszerzenie istniejących 
linii rozgraniczających dróg (odpowiednio na każ-
dą stronĉ o taką samą wartość). Przy projektowa-
niu układu komunikacyjnego niezbĉdne są tereny 
potrzebne na wĉzły komunikacyjne. Wyznacza siĉ 
je odpowiednio dla kasy drogi. Dla krzyżowania 
drogi klasy „G” z drogami niższego rzĉdu, roz-
miar terenu potrzebnego na wĉzeł musi być sto-
sowane narożne ściĉcie linii rozgraniczających 
nie mniej niż 10,00 m x 10,00 m. 

Uwzglĉdniając powyższe uwarunkowania u-
waga w zakresie pkt 1 zostaje rozpatrzona nega-
tywnie; 

2) zgodnie z ustaleniami obecnie obowiązującego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Konstantynów 
Łódzki ulica Zgierska określona jest jako droga 
klasy „G” – główna o przekroju dwujezdniowym 
2 x 2. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Trans-
portu i Gospodarki Wodnej droga klasy „G”, na 
terenach zainwestowanych, o przekroju dwujez-
dniowym 2 x 2 powinna być lokalizowana o mi-
nimalnej szerokości 35,0 m w liniach rozgranicza-
jących. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan za-
gospodarowania przestrzennego musi być zgo-
dny z zapisami „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego”. 
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 Uwzglĉdniając powyższe uwarunkowania u-
waga w zakresie pkt 2 zostaje rozpatrzona nega-
tywnie; 

3) zmniejszenie powierzchni działki o nr ewid. 342 
wynika z poszerzenia ulicy Zgierskiej i ulicy Po-
przecznej (odniesienie do pkt 1 i pkt 2). Warto 
nadmienić, że ulica Zgierska jest drogą bĉdącą w 
zarządzie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 
Wydziału Dróg i Mostów. Wyznaczenie nieprze-
kraczalnych linii zabudowy, określane jako pas 
ochronny, wynika z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Odległość lokalizowania zabudowy od linii roz-
graniczającej drogi, określona za pomocą nie-
przekraczalnej linii zabudowy, wyznaczana jest na 
podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publi-
cznych. Projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania dla czĉści obszaru Konstantynowa Łódz-
kiego przedłożony do publicznego wglądu nie 
wyznacza pasa zieleni izolującej. 

Uwzglĉdniając powyższe uwarunkowania u-
waga w zakresie pkt 3 zostaje rozpatrzona nega-
tywnie; 

4) sposób zagospodarowania i użytkowania terenu 
określa siĉ w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Studium spo-
rządza siĉ w celu określenia polityki, w tym lokal-
nych zasad zagospodarowania przestrzennego. 
Studium stanowi wytyczną do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, jednocześnie plany miejscowe muszą być 
zgodne z zapisami studium. Zgodnie z ustalenia-
mi „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego” dla terenu objĉte-
go granicami opracowania planu miejscowego 
wyznacza siĉ funkcje MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren opracowy-
wanego planu miejscowego znajduje siĉ w wy-
znaczonej w studium strefie funkcjonalnej M–3 – 
strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Obec-
nie obowiązujący plan miejscowy opracowywany 
został w trybie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. W 
ramach tej ustawy możliwe było łączenie funkcji 
przeznaczenie i zagospodarowania terenu. Zmia-
na ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003 r. oraz aktów wykonaw-
czych, wprowadziła zasadnicze zmiany w kształ-
towaniu i użytkowaniu przestrzeni. Na podstawie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz aktów 

wykonawczych, możliwe jest jedynie jednoznacz-
ne wyznaczenie funkcji dla projektowanych tere-
nów. Niemożliwe jest dowolne łączenie funkcji 
zagospodarowania terenów. Wyznaczony teren 
2MN na działce 342 w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest 
zgodne z zapisami obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki. 

Uwzglĉdniając powyższe uwarunkowania u-
waga w zakresie pkt 4 zostaje rozpatrzona nega-
tywnie; 

5) powierzchnia zabudowy dla terenów MN wyzna-
czonych w projekcie planu miejscowego została 
określona na podstawie zapisów obowiązującego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego. Powierzchniĉ zabudowy 
określa siĉ na podstawie określonej w „Stu-
dium…” powierzchni biologicznie czynnej; dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w strefie funkcjonalnej M–3 powierzchnia biolo-
gicznie czynna wynosi 80%. Powierzchnia biolo-
gicznie czynna rozumiana jest jako grunt rodzimy 
pokryty roślinnością oraz wodĉ powierzchniową 
na działce budowlanej. W związku z dużą koncen-
tracją zabudowy na terenie objĉtym granicami 
opracowywanego planu miejscowego powierz-
chnia ta została zmniejszona. W związku z powyż-
szym możliwe jest wyznaczenie powierzchni za-
budowy na poziomie 40%, powierzchnia biolo-
gicznie czynna powinna nie być mniejsza niż 60% 
działki budowlanej. Ograniczenia wynikające z za-
stosowania materiałów oraz formy ogrodzeń wy-
magane są tylko w granicy z przestrzenią pu-
bliczną – tj. z przestrzenią dróg ogólnodostĉp-
nych. Wymagania ładu przestrzennego narzucają 
stosowanie takich form architektonicznych, które 
nie zakłóciłyby odbioru przestrzennego całego 
obszaru. W zakresie możliwości realizacji reklam 
na terenie oznaczonym na rysunku projektu pla-
nu symbolem 2MN wprowadza siĉ zmianĉ na 
rzecz wnioskującego: możliwość wprowadzenia 
reklam na terenie oznaczonym na rysunku projek-
tu plany symbolem 2MN. 

Uwzglĉdniając powyższe uwarunkowania 
uwaga w zakresie pkt 5 zostaje rozpatrzona nega-
tywnie, uwaga w zakresie możliwości realizowa-
nia reklam rozpatrzona pozytywnie. 

Tym samym rozstrzygając nieuwzglĉdnione 
uwagi Rada podtrzymuje stanowisko Burmistrza wy-
rażone w rozstrzygniĉciu uwag. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/17/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 2 lutego 2011 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 z 2007 r. 
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 
106, poz. 657, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 
155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w 
Konstantynowie Łódzkim stwierdza że, po uprawo-
mocnieniu siĉ zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla czĉści obszaru miasta 
Konstantynowa Łódzkiego w obszarze obejmującym 
działkĉ nr ewid. 317/2 po północnej stronie ul. Po-
przecznej i działkĉ nr ewid. 342 po południowej stro-
nie ul. Poprzecznej w obrĉbie K - 21, przewiduje siĉ 
realizacjĉ nastĉpujących inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadań własnych 
gminy i określa siĉ sposób ich realizacji oraz zasady 
finansowania: 
1) budowa sieci wodociągowej w drogach – inwe-

stycja realizowana sposobem gospodarczym ze 
środków własnych gminy; 

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - 
inwestycja realizowana ze środków własnych 
gminy oraz dotacji z funduszy ochrony środowi-
ska i funduszy unijnych. Realizacja jednostka-mi 
wykonawczymi wyłonionymi w formie przetargu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; 

3) budowa sieci gazowej - inwestycja realizowana 
przez właściwą Spółkĉ Gazownictwa z jej środ-
ków finansowych z udziałem środków własnych 
gminy w zakresie opłaty przyłączeniowej; 

4) budowa oświetlenia ulic w drogach - inwestycja 
realizowana ze środków własnych gminy. Reali-
zacja jednostkami wykonawczymi wyłonionymi 
w formie przetargu, zgodnie z ustawą o zamó-
wieniach publicznych; 

5) budowa dróg (ulic) - inwestycja realizowana ze 
środków własnych gminy oraz dotacji z funduszy 
unijnych. Realizacja jednostkami wykonawczymi 
wyłonionymi w formie przetargu, zgodnie z usta-
wą o zamówieniach publicznych. 
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UCHWAŁA NR IV/19/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 2 lutego 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Konstantynowa Łódzkiego 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 
2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 
roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 657, Nr 119, 

poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 
poz. 871), w związku z Uchwałą Nr XXXV/394/09 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 
marca 2009 roku, Rada Miejska w Konstantynowie 
Łódzkim uchwala, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konstantynowa Łódzkiego w obszarze ogra-
niczonym: od strony północnej planowaną linią roz-
graniczającą ulicy Niesiĉcin w kierunku zachodnim 
do północnej granicy administracyjnej miasta wraz z 
przyległym pasem ulicy Niesiĉcin dalej po połu-
dniowej granicy działek o numerach ewid.: 38, 39, 
40, 41/5 i 42/1 do wschodniej granicy działki nr 42/1 
w obrĉbie K-21, zwanego dalej „planem”, wraz z: 
1) rysunkiem planu, wykonanym na mapie sytu-

acyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowią-


