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pracy ustala kierownik w formie regulaminów po-
rządkowych, regulaminu pracy i zakresu obowiąz-
ków poszczególnych pracowników. 

 
Rozdział 5 

Gospodarka finansowa 
 
§ 11. 1. Za pobyt dziecka w Żłobku pobierane 

są opłaty, które składają się z dwóch elementów: 
1)  opłaty za wyżywienie; 
2)  opłaty stałej ustalanej przez Radę Miasta Skier-

niewice. 
2. Powyższe opłaty mogą ulec zmianie w 

przypadku wzrostu kosztów utrzymania dziecka w 
Żłobku i wzrostu cen artykułów żywnoņciowych. 

3. Opłaty za Żłobek dokonywane są z góry w 
dniach od 1 do 15 każdego miesiąca w wyznaczo-
nych godzinach. 

§ 12. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finan-
sową na zasadach okreņlonych przepisami dla jed-
nostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka 
jest plan finansowy. 

3. Żłobek prowadzi rachunkowoņć na pod-
stawie obowiązujących przepisów o rachunkowo-
ņci. 

4. Żłobek prowadzi sprawozdawczoņć wy-
maganą odrębnymi przepisami. 

§ 13. 1. Żłobek uzyskuje ņrodki finansowe z 
budżetu Miasta Skierniewice na: 
1)  realizację zadań statutowych; 
2)  na realizację inwestycji. 

2. Żłobek realizuje dochody będące docho-
dami Miasta Skierniewice z: 
1)  odpłatnych ņwiadczeń ponoszonych przez rodzi-

ców; 
2)  innych dochodów. 

§ 14. Żłobek może też otrzymywać ņrodki fi-

nansowe na: 
1)  realizację zadań w zakresie zapobiegania choro-

bom i urazom oraz szerzenia oņwiaty zdrowotnej 
i wychowawczej; 

2)  wykonywanie programów zdrowotnych; 
3)  cele szczególne, przyznawane na podstawie od-

rębnych przepisów. 
 

Rozdział 6 
Kontrola i nadzór 

 
§ 15. 1. Kontrolę wewnętrzną w Żłobku spra-

wuje: 
1)  kierownik - w zakresie ogólnej działalnoņci Żłob-

ka; 
2)  księgowy - w zakresie spraw finansowych. 

2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania placówki kierownik ustala regulamin kon-
troli wewnętrznej. 

§ 16. 1. Działalnoņć Żłobka nadzoruje organ 
założycielski. 

2. Bieżącej kontroli i oceny działalnoņci Żłob-
ka oraz pracy jego kierownika dokonuje Prezydent 
Miasta Skierniewice. 

3. Nadzór, kontrola, ocena, o których mowa 
w ust. 2 obejmuje w szczególnoņci: 
1)  realizację zadań statutowych Żłobka; 
2)  dostępnoņć i poziom ņwiadczeń; 
3)  prawidłowoņć gospodarowania mieniem; 
4)  gospodarkę finansową. 
 

Rozdział 7 
Postanowienia końcowe 

 
§ 17. 1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej. 
2. Zmian statutu Żłobka dokonuje się w try-

bie właņciwym dla jego nadania. 
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UCHWAŁA NR L/408/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE 

  
 z dnia 30 lipca 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsiach 

Niesułków, Rokitnica i Nowostawy Górne w gminie Stryków 
 
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 r. 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 

420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 14 
ust. 8, art. 15 ust. 2 i 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 
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, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 oraz Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 75, poz. 474), w związku z wykona-
niem uchwały Nr X/64/2007 Rady Miejskiej w Stry-
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kowie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego we wsiach Niesułków, Rokitnica i Nowostawy 
Górne w gminie Stryków uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego we 
wsiach Niesułków, Rokitnica i Nowostawy Górne w 
gminie Stryków, zwany dalej planem, po stwierdze-
niu jego zgodnoņci z ustaleniami zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Stryków zatwierdzonej uchwałą 
Nr XLVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 
28 maja 2010 r., składający się z: 
1)  częņci tekstowej, stanowiącej treņć uchwały pla-

nu; 
2)  częņci graficznej, na którą składa się rysunek pla-

nu w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały i będący integralną częņcią 
planu; 

3)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały; 

4)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Granice planu okreņla załącznik graficzny 
do uchwały Nr X/64/2007 Rady Miejskiej w Stryko-
wie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego we 
wsiach Niesułków, Rokitnica i Nowostawy Górne w 
gminie Stryków. Granice planu oznaczone są na 
rysunku planu. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 3. Celem planu jest przekształcenie terenów 

niezainwestowanych w sposób umożliwiający wy-
znaczenie nowych obszarów produkcyjnych przy 
ustaleniu warunków dla zrównoważonego rozwoju, 
polegających na minimalizacji wzajemnych konflik-
tów i optymalizacji korzyņci wynikających z propo-
nowanych działań i przekształceń przestrzennych, 
oraz stworzenie warunków dla ochrony ņrodowiska. 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

3)  rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący za-
łącznik Nr 1 do uchwały; 

4)  przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, 

zawarte w prawomocnych decyzjach administra-
cyjnych; 

5)  obszarze obowiązywania planu – należy przez to 
rozumieć obszar w granicach przedstawionych na 
rysunku planu; 

6)  terenie – należy przez to rozumieć teren o okre-
ņlonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi; 

7)  działce – należy przez to rozumieć działkę budow-
laną lub zespół działek podlegających jednej in-
westycji; 

8)  dostępie do drogi publicznej – należy przez to 
rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi oraz 
inny sposób dostępu okreņlony w przepisach od-
rębnych; 

9)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ustalone dla danego te-
renu; 

10)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które uzupełniają przeznaczenie podstawowe; 

11)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię działki zabudowaną obiektami ku-
baturowymi; 

12)  intensywnoņci zabudowy – należy przez to rozu-
mieć stosunek sumy powierzchni, liczonej po ze-
wnętrznym obrysie murów, wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych wszystkich budynków zloka-
lizowanych na działce, do powierzchni działki; 

13)  maksymalnej wysokoņci zabudowy – należy przez 
to rozumieć maksymalną wysokoņć obiektu mie-
rzoną od poziomu terenu rodzimego przy najniżej 
położonym wejņciu do budynku do najwyższego 
punktu przekrycia dachu; 

14)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć wyznaczone na działce linie, okreņlające 
najmniejszą dopuszczalną odległoņć lica budynku 
od linii rozgraniczającej dróg, ciągów pieszo-jez-
dnych, granic działek lub innego obiektu, zgodnie 
z rysunkiem planu; poza tę linię mogą wystawać 
niekubaturowe elementy budynku, takie jak 
schody, okapy, ganki oraz balkony; 

15)  liniach rozgraniczających - należy przez to rozu-
mieć, wyznaczone na rysunku planu, linie wydzie-
lające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

16)  przemyņle, składach, magazynach, usługach rze-
miosła i drobnej wytwórczoņci - rozumie się przez 
to usługi z grupy przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami; 

17)  usługach – należy przez to rozumieć samodzielne 
obiekty budowlane lub wydzielone pomieszcze-
nia w budynkach o innej funkcji niż usługowa, 
służące działalnoņci, której celem jest zaspokoje-
nie potrzeb ludnoņci, nie wytwarzającej bezpo-
ņrednio, metodami przemysłowymi dóbr mate-
rialnych; 

18)  obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy 
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przez to rozumieć obiekty i urządzenia związane z 
funkcjonowaniem i obsługą inwestycji na danym 
terenie; 

19)  strefie bezpieczeństwa dla linii napowietrznych 15 
kV – należy przez to rozumieć pas terenu (okre-
ņlony w warunkach obsługi terenów przez sieci 
infrastruktury technicznej) w otoczeniu linii, który 
ze względów eksploatacyjnych linii i z uwagi na 
bezpieczną pracę w pobliżu czynnych linii elek-
troenergetycznych wymaga ustalenia ograniczeń 
w zagospodarowaniu przestrzennym terenu; 

20)  reklamie – należy przez to rozumieć grafikę 
umieszczoną na materialnym podłożu lub formę 
przestrzenną niosącą przekaz informacyjno–re-
klamowy. 

2. Definicje pozostałych pojęć, nie wymie-
nionych powyżej, a użytych w niniejszej uchwale 
znajdują się w przepisach odrębnych. 

§ 5. Dla obszaru objętego granicami okreņlo-
nymi w § 2 niniejszej uchwały, ustala się: 
1)  podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie tere-

nu; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego; 
4)  zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego; 
5)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej; 
6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
noņci zabudowy; 

7)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoņci; 

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenów, 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

9)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10)  zasady tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów; 

11)  stawkę procentową, na podstawie której okreņla 
się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci w związku z uchwale-
niem planu. 

§ 6. Niniejszy plan nie zawiera ustaleń - z racji 
braku ich występowania na terenie objętym niniej-
szym planem dotyczących: 
1)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
2)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na podsta-
wie przepisów odrębnych, w tym terenów górni-
czych, narażonych na niebezpieczeństwo powo-
dzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych. 

§ 7. 1. Następujące oznaczenia graficzne, 
przedstawione na rysunku planu, są ustaleniami 
obowiązującymi: 

1)  granice obszaru objętego ustaleniami planu; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4)  przeznaczenie terenów. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. 

 
Rozdział 2 

Zakres ustaleń planu 
 
§ 8. Na obszarze objętym granicami planu 

wydziela się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala 
się następujące podstawowe przeznaczenie terenu: 
1)  tereny zabudowy przemysłowej, baz, składów i 

magazynów oraz usług, oznaczone na rysunku 
planu symbolem PBS; 

2)  tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDG, KDZiKDD. 

§ 9. Plan ustala zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego poprzez: 
1)  obowiązek lokalizowania zabudowy na działce 

lub zespołach działek zgodnie z ustaleniami ry-
sunku planu dotyczącymi nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

2)  obowiązek stosowania na terenach przeznaczo-
nych do zabudowy budynków o podobnych pa-
rametrach w zakresie wysokoņci i kształtu dachu 
oraz o ujednoliconej kolorystyce elewacji oraz 
dachów; 

3)  obowiązek stosowania kolorystyki, charakteru 
oraz materiału dachów, elewacji i ogrodzeń jed-
nakowych lub podobnych dla wszystkich obiek-
tów na działce; 

4)  zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej kolory-
styki elewacji i dachów budynków; 

5)  zagospodarowanie terenów dróg ogólnodostęp-
nych poprzez: 

 a)  kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w 
sposób umożliwiający bezkolizyjne korzysta-
nie osobom niepełnosprawnym, 

 b)  ujednolicenie kolorystyki i rodzajów materia-
łów użytych do: 

  - budowy nawierzchni, w szczególnoņci chod-
ników, 

  - urządzeń wyposażenia (latarnie, kosze, ławki 
itp.), 

  - budowli i urządzeń technicznych (szafki e-
nergetyczne i telekomunikacyjne, stacje 
transformatorowe itp.), 

 c)  możliwoņć lokalizacji poza jezdnią, w obrębie 
linii rozgraniczających dróg, obiektów małej 
architektury, zieleni urządzonej, ciągów ko-
munikacji pieszej i rowerowej, przystanków 
komunikacji zbiorowej, urządzeń związanych z 
eksploatacją dróg oraz – dla dróg dojazdo-
wych - urządzeń infrastruktury technicznej, je-
żeli zezwalają na to przepisy odrębne; 

6)  obowiązek dokonania nasadzeń zieleni wysokiej i 
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ņredniowysokiej tworzących zasłonę w krajobra-
zie przy granicy z terenami chronionymi oraz izo-
lację dla zabudowy mieszkaniowej; 

7)  zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów u-
sługowo-handlowych na całym obszarze planu; 

8)  zakaz rozmieszczania reklam w liniach rozgrani-
czających dróg, na całym obszarze planu; w pa-
sach drogowych dopuszcza się jedynie znaki dro-
gowe i tablice informacyjne związane z ruchem 
drogowym; 

9)  możliwoņć stosowania tablic reklamowych, doty-
czących prowadzonej działalnoņci o maksymalnej 
powierzchni 6 m2; 

10)  zaleca się wkomponowanie tablic reklamowych 
w elewację budynku bądź umieszczenie ich w 
formie wolno stojącej, do wysokoņci 10 m, po 
uzyskaniu zgody zarządcy drogi, przy czym należy 
zachować odległoņć min. 50 m od krawędzi jezdni 
autostrady A-2. 

§ 10. Plan ustala następujące zasady lokaliza-
cji i gabarytów ogrodzeń: 
1)  lokalizowanie ogrodzeń działek budowlanych w 

wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgrani-
czających dróg, przy czym dopuszcza się możli-
woņć cofnięcia ogrodzenia w strefie wjazdu; 

2)  wymagane parametry dla ogrodzeń działek: 
 a)  maksymalna wysokoņć: 2,2 m, 
 b)  dopuszcza się ogrodzenia na podmurówce o 

maksymalnej wysokoņci 0,6 m - przy zacho-
waniu przepustów w celu umożliwienia mi-
gracji zwierząt, 

 c)  ogrodzenia ażurowe, posiadające min. 50% 
przeņwitu, 

 d)  preferowane są ogrodzenia z metalu, cegły, 
kamienia, drewna w barwach dostosowanych 
do kolorystyki budynków; 

3)  zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych. 

§ 11. 1. Plan ustala zasady ochrony ņrodowi-
ska przyrodniczego, poprzez m. in. zakazanie na ca-
łym obszarze planu: 
1)  lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na ņrodowisko, z wyjąt-
kiem realizowania inwestycji celu publicznego; 

2)  wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanałów ņciekowych; 

3)  lokalizowania instalacji emitujących substancje o 
charakterze odorowym; 

4)  samowolnego wycinania drzew, przy czym do-
puszcza się wycinanie w przypadkach stwarzają-
cych bezpoņrednie zagrożenie dla życia ludzi oraz 
utraty mienia lub stanowiących przeszkodę dla 
lokalizacji obiektów kubaturowych, oraz urządzeń 
infrastruktury technicznej, za zgodą odpowied-
nich organów. 

2. Plan ustala obowiązek: 
1)  ochrony powietrza atmosferycznego poprzez za-

stosowanie w obiektach o charakterze usługo-
wym i przemysłowym instalacji, których eksplo-

atacja nie spowoduje przekroczenie standardów 
jakoņci powietrza poza terenem, do którego pro-
wadzący instalację posiada tytuł prawny; 

2)  ogrzewania lokalnego budynków ze źródeł ekolo-
gicznie czystych (energia elektryczna, gaz prze-
wodowy lub z butli bądź zbiornika, olej opałowy 
nisko siarkowy do 0,3% lub odnawialne źródła 
energii); 

3)  gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach w 
urządzeniach przystosowanych do ich groma-
dzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyję-
tym w gospodarce komunalnej gminy; 

4)  usuwania i utylizacji odpadów z grupy niebezpie-
cznych, wytwarzanych w ramach usług i produk-
cji, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 

5)  podczyszczania ņcieków technologicznych w 
miejscu ich powstawania w celu uzyskania para-
metrów okreņlonych w przepisach szczegóło-
wych, umożliwiających odprowadzanie ich do ka-
nalizacji miejskiej, 

6)  zachowania walorów ņrodowiska przyrodniczego, 
zwłaszcza istniejących zadrzewień oraz zieleni 
przydrożnej; 

7)  wprowadzenia i utrzymania zieleni o charakterze 
izolacyjnym (ņredniowysokiej i wysokiej) przy 
granicy terenów oznaczonych w planie symbo-
lem PBS z sąsiednimi terenami przeznaczonymi 
w studium pod zabudowę mieszkaniową. 

3. Plan ustala ochronę wód podziemnych na 
całym obszarze objętym granicami opracowania pla-
nu, znajdującego się w granicach terenu Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP), poprzez: 
1)  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w któ-

rych prowadzona działalnoņć może spowodować 
zanieczyszczenie gruntów lub wód, bez zaprojek-
towania i wykonania odpowiednich zabezpieczeń; 

2)  obowiązek stosowania wszelkich zabezpieczeń 
technicznych dla ochrony ņrodowiska, szczegól-
nie wód podziemnych i powierzchniowych przy 
realizacji nowych inwestycji. 

§ 12. Plan ustala następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej: 
1)  we wskazanej na rysunku planu strefie ochrony 

archeologicznej obowiązuje: 
 a)  przeprowadzenie na koszt inwestora nadzo-

rów archeologicznych przy wszelkich inwesty-
cjach związanych z robotami ziemnymi; na 
przeprowadzenie nadzorów należy uzyskać 
pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, o które należy wystąpić nie później 
niż 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji, 

 b)  w przypadku ujawnienia nowego stanowiska 
archeologicznego: 

  - przerwanie wszelkich prac budowlanych, 
  - oznaczenie, zabezpieczenie nowoodkrytych 

stanowisk, 
  - powiadomienie Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków, 
  - udostępnienie terenu do badań archeolog-
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gicznych; 
2)  istnieje możliwoņć powiększenia istniejącej strefy 

ochrony archeologicznej po odkryciu nowych sta-
nowisk i wciągnięciu ich do ewidencji zabytków 
archeologicznych; 

3)  na obszarze objętym planem, przy dużych inwe-
stycjach liniowych (tj. projektowane trasy komu-
nikacyjne, linie elektroenergetyczne, rurociągi), 
obowiązuje przeprowadzenie nadzorów archeo-
logicznych, dla których należy wystąpić o wyda-
nie pozwolenia dla ich przeprowadzenia do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 13. 1. Plan ustala parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu dotyczące: 
1)  nieprzekraczalnej wysokoņci zabudowy; 
2)  maksymalnej intensywnoņci zabudowy; 
3)  maksymalnej powierzchni zabudowy; 
4)  minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 
5)  nachylenia połaci dachowych. 

2. Wielkoņci parametrów i wskaźników, o 
których mowa w ust. 1. okreņlone są w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów. 

§ 14. 1. Plan ustala następujące zasady w za-
kresie scalania i podziału nieruchomoņci: 
1)  scalenia i podziały należy przeprowadzać proce-

durą przewidzianą ustawą o gospodarce nieru-
chomoņciami; 

2)  nieruchomoņci powstałe w wyniku scalenia ist-
niejących działek, a następnie ich podziału, muszą 
mieć: 

 a)  parametry zgodne z zapisami w „Ustaleniach 
szczegółowych dla terenów” (rozdział 3 niniej-
szej uchwały), 

 b)  zapewniony dostęp do drogi publicznej, zgod-
nie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepi-
sami zawartymi w ustawach dotyczących go-
spodarki nieruchomoņciami oraz warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie. 

2. Plan nie wyznacza obszarów wymagają-
cych przeprowadzenia scaleń i podziałów. 

§ 15. Plan ustala sposób i termin tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 
terenów: 
1)  możliwoņć użytkowania terenów w sposób do-

tychczasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z ustaleniami planu, z dopuszczeniem 
wprowadzenia zieleni urządzonej; 

2)  możliwoņć lokalizowania w obrębie działki bu-
dowlanej, w okresie ważnoņci pozwolenia na bu-
dowę, urządzeń i obiektów służących jako zaple-
cze budowy podczas realizacji inwestycji docelo-
wej. 

§ 16. 1. Plan ustala następujące zasady mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej: 
1)  obowiązuje wyposażenie terenów przeznaczo-

nych pod zabudowę w sieci i urządzenia zaopa-
trzenia w wodę, odprowadzania ņcieków, elektro-

energetyczne i telekomunikacyjne, zasilane z sys-
temów zbiorowych; 

2)  dopuszczalne jest wyposażenie terenów w sieci 
infrastruktury technicznej innych mediów oraz w 
indywidualne systemy i urządzenia infrastruktury 
technicznej ograniczone do obsługi wyłącznie 
poszczególnych terenów, pod warunkiem zacho-
wania pozostałych ustaleń planu oraz interesów 
osób trzecich; 

3)  istniejące w obszarze objętym planem sieci pod-
ziemne i nadziemne uzbrojenia terenów przezna-
cza się do zachowania, przebudowy i rozbudowy; 

4)  budowa, rozbudowa i przebudowa sieci, służąca 
obsłudze zainwestowania, może być prowadzona 
wyłącznie według warunków technicznych usta-
lanych przez zarządców tych sieci, przy czym 
przebudowa sieci kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem przestrzennym - na koszt 
podmiotu, który tę zmianę w planie powoduje; 

5)  zasilające sieci infrastruktury technicznej oraz 
urządzenia z nimi związane powinny być lokali-
zowane: 

 a)  w pasach drogowych wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi ulic zbiorczych, dojazdo-
wych i wewnętrznych, za zezwoleniem wła-
ņciwego zarządcy drogi, 

 b)  w pasach terenu przylegającego do dróg, o-
graniczonego linią zabudowy i linią rozgrani-
czającą terenów komunikacji, za zgodą właņci-
cieli terenów i w uzgodnieniu z zarządzającym 
siecią, 

 c)  w uzasadnionych przypadkach w innych tere-
nach – z zastrzeżeniem realizacji przeznaczenia 
danego terenu według zasad i warunków 
ustalonych w planie oraz wymogów przepi-
sów szczególnych, 
przy czym dla wszystkich urządzeń, przebiega-
jących w terenach niepublicznych należy za-
pewnić dostęp, w celu wykonywania bieżą-
cych konserwacji, napraw i remontów; 

6)  w zagospodarowaniu terenów PBS należy 
uwzględniać niezbędne dla obsługi tych terenów 
sieci infrastruktury technicznej i urządzenia z nimi 
związane (stacje transformatorowe, urządzenia 
telekomunikacyjne, zbiorniki wody, separatory 
zanieczyszczeń, przepompownie ņcieków i inne); 
sieci należy lokalizować wzdłuż wewnętrznych 
ciągów komunikacyjnych, a urządzenia obiekto-
we – w sposób nie kolidujący z planowaną zabu-
dową; 

7)  obowiązuje zasada wyprzedzającej lub równocze-
snej realizacji elementów infrastruktury technicz-
nej w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
zagospodarowania terenów ustalonych w ra-
mach przeznaczenia terenów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan 
ustala: 
1)  zaopatrzenie terenów o funkcji przemysłowej, 

magazynowej i usługowej w wodę na cele byto-
we i gospodarcze z gminnej sieci wodociągowej, 
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z doprowadzaniem sieci z dwóch kierunków: 
 a)  z ujęcia w Bratoszewicach, przez rozbudowę 

wodociągu Ø 110 mm istniejącego w drodze 
powiatowej DP 24123, 

 b)  z ujęcia miejskiego w Strykowie, przez roz-
budowę wodociągu istniejącego w ul. War-
szawskiej; 

2)  zaopatrzenie w wodę na cele p.pożarowe i pro-
dukcyjne w iloņciach przekraczających wydajnoņć 
gminnej sieci wodociągowej należy zapewniać 
indywidualnie, poprzez budowę na terenach pla-
nowanych inwestycji zbiorników retencyjnych. 

3. W zakresie odprowadzania ņcieków, plan 
ustala: 
1)  rozdzielczy system kanalizacji; 
2)  docelowo obowiązek wyposażenia terenów w 

sieć kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie ņcie-
ków na oczyszczalnię komunalną m. Strykowa 
lub na oczyszczalnię w Bratoszewicach (po jej 
modernizacji i rozbudowie); 

3)  podstawę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
powinna stanowić koncepcja odprowadzania 
ņcieków ze wschodnich terenów miasta i gminy 
Stryków, opracowana z uwzględnieniem istnieją-
cego i planowanego rozwoju przestrzennego, no-
wego bilansu ņcieków odprowadzanych do kana-
lizacji i możliwoņci ich unieszkodliwiania. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych, plan ustala: 
1)  odprowadzanie wód opadowych poprzez indywi-

dualne i lokalne układy sieci kanalizacji deszczo-
wej do odbiorników (rzeka Mrożyca, ciek z Rokit-
nicy), istniejących poza obszarem planu, do wła-
snych zbiorników retencyjnych odparowywal-
nych oraz powierzchniowo i przez infiltrację do 
gruntu; 

2)  wody opadowe z utwardzonych powierzchni 
dróg, parkingów i innych powierzchni potencjal-
nie zanieczyszczonych mogą być odprowadzane 
do odbiorników po oczyszczeniu, zgodnie z wa-
runkami okreņlonymi w odrębnych przepisach; 

3)  przy projektowaniu wewnętrznych (zakładowych) 
sieci kanalizacji deszczowej należy zapewnić bu-
dowę urządzeń oczyszczających wody opadowe 
oraz urządzeń zwiększających retencję odpływu 
wód oczyszczonych, w tym: krytych lub otwar-
tych zbiorników retencyjnych, skrzynek infiltra-
cyjnych i innych urządzeń chłonnych, dla zatrzy-
mania częņci wód opadowych w odwadnianych 
terenach i spowolnienie ich odprowadzania do 
odbiorników. 

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną, 
plan ustala: 
1)  jako podstawowe źródło zasilania – istniejący RPZ 

„Stryków” - 110/15 kV; 
2)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i pro-

jektowanej sieci napowietrzno - kablowej 15 kV, 
przy czym w zakresie sieci kablowej wymagana 
jest budowa kabli elektroenergetycznych 15 kV z 
istniejącego RPZ-u do terenu opracowania; 

3)  bezpoņredni dosył energii elektrycznej do odbior-
ców należy zapewnić poprzez przyłącza elektro-
energetyczne niskiego napięcia; 

4)  budowę liniowych odcinków sieci ņredniego (15 
kV) i niskiego napięcia w liniach rozgraniczają-
cych dróg; 

5)  przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycz-
nej poprzez budowę liniowych odcinków sieci i 
urządzeń elektroenergetycznych, prowadzoną w 
oparciu o warunki przyłączenia wydawane przez 
właņciwy zakład energetyczny dla podmiotu 
ubiegającego się o przyłączenie do sieci; 

6)  lokalizowanie nowych stacji transformatorowych 
SN/nn poza liniami rozgraniczającymi ulic, jako: 

 a)  wolnostojące na działkach z bezpoņrednim 
dojazdem od drogi, 

 b)  wbudowane w obiekty kubaturowe, 
 c)  słupowe; 
7)  przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycz-

nej, która koliduje z projektowanym zagospoda-
rowaniem terenu i układem komunikacyjnym, re-
alizowaną w uzgodnieniu i na warunkach okre-
ņlonych przez zarządzającego siecią według prze-
pisów odrębnych; 

8)  szerokoņć strefy bezpieczeństwa dla przebiegu 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV – 5 
m od rzutu skrajnego przewodu linii na stronę 
(całkowita szerokoņć strefy – 12 m); 

9)  w strefie bezpieczeństwa obowiązuje: 
 a)  zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt lu-

dzi, 
 b)  zakaz nasadzeń pod liniami drzew i krzewów, 

których naturalna wysokoņć może przekraczać 
3 m, 

 c)  możliwoņć lokalizowania innych obiektów 
budowlanych – gospodarczych, magazyno-
wych, garażowych itp., pod warunkiem uzy-
skania zgody zakładu energetycznego; 

10)  możliwoņć weryfikowania strefy bezpieczeństwa 
w decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie i na 
zasadach okreņlonych w przepisach odrębnych, 
po uzgodnieniu z zarządcą sieci; 

11)  możliwoņć zagospodarowania wyznaczonych 
stref bezpieczeństwa bez potrzeby zmiany niniej-
szego planu, w przypadku przebudowy, likwidacji 
lub skablowania istniejących sieci elektroenerge-
tycznych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
dla potrzeb grzewczych, technologicznych i przygo-
towywania ciepłej wody użytkowej, plan ustala: 
1)  zaopatrzenie z lokalnych źródeł ciepła z zalece-

niem stosowania technologii i paliw ekologicz-
nych, tj. zapewniających wysoki poziom czystoņci 
emisji spalin (energia elektryczna, olej opałowy o 
niskiej zawartoņci siarki – 0,3%, gaz przewodowy, 
gaz płynny magazynowany w zbiornikach i inne); 

2)  możliwoņć zaopatrzenia w ciepło ze źródeł odna-
wialnych (energia słońca, wiatru, biomasy i inne). 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan ustala: 
1)  możliwoņć zaopatrzenia w gaz przewodowy: 
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 a)  po wybudowaniu stacji redukcyjno–pomia-

rowej I-go stopnia przy istniejącym gazociągu 
wysokiego ciņnienia na terenie wsi Kiełmina, 

 b)  po rozbudowie sieci rozdzielczej ņredniego 
ciņnienia na terenie gminy; 

2)  budowę sieci na terenie opracowania w uzgod-
nieniu z właņciwym zakładem gazowniczym, zgo-
dnie z zasadami budowy gazociągów zawartymi 
w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu okre-
ņlającym warunki techniczne jakim powinny od-
powiadać sieci gazowe; 

3)  możliwoņć budowy, w wyjątkowych wypadkach 
(m. in. brak zgody zarządcy drogi) gazociągów 
poza liniami rozgraniczającymi ulic, tj. przez tere-
ny przeznaczone pod zabudowę; 

4)  lokalizację szafek gazowych w miejscach uzgod-
nionych z zarządzającym siecią; 

5)  możliwoņć dostawy gazu dla nowych odbiorców, 
o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne dla 
dostawy gazu oraz zawarte odpowiednie poro-
zumienia z odbiorcami. 

8. W zakresie telekomunikacji, plan ustala: 
1)  podstawową obsługę telekomunikacyjną z sieci 

realizowanej w liniach rozgraniczających dróg, w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi, przy czym dopusz-
cza się odstępstwo od tej zasady w wyjątkowych 
przypadkach, m. in. brak zgody zarządcy drogi; 

2)  bezpoņrednią obsługę telekomunikacyjną za po-
ņrednictwem indywidualnych przyłączy, na wa-
runkach okreņlonych przez dowolnego operatora 
sieci; 

3)  obowiązek zabezpieczenia możliwoņci przygoto-
wania łącznoņci alarmowej dla ochrony ludnoņci 
w sytuacjach szczególnych. 

§ 17. W zakresie gospodarki odpadami, plan 
ustala gromadzenie i selekcję odpadów na pose-
sjach w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyję-
tym w gospodarce komunalnej gminy. 

§ 18. Plan ustala zasady modernizacji i roz-
budowy istniejących dróg oraz budowy nowych na 
obszarze obowiązywania planu: 
1)  obsługę komunikacyjną obszaru objętego pla-

nem stanowią drogi: zbiorcze oraz dojazdowe, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 

 a)  KDG – droga główna, 
 b)  KDZ – drogi zbiorcze, 
 c)  KDD – drogi dojazdowe; 
2)  komunikacja z układem zewnętrznym poprzez 

drogi istniejące, rozbudowywane i projektowane 
– 1KDG, 2KDZ i 5KDD; 

3)  dla terenów, o których mowa w ust. 1, plan usta-
la: 

 a)  dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 1KDG, plan wyznacza: 

  - na odcinku od drogi 2KDZ do wschodniej 
granicy działki 381/2 – północną linię rozgra-
niczającą zgodnie z rysunkiem planu, 

  - na odcinku od wschodniej granicy działki 
381/2 do projektowanego wiaduktu - szero-
koņć w liniach rozgraniczających 25 m, 

  - w częņci obejmującej projektowany wiadukt 
- szerokoņć w liniach rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu, 

 b)  dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 2KDZ – południową linię rozgraniczają-
cą zgodnie z rysunkiem planu, 

 c)  dla dróg oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 3KDDi4KDD - szerokoņć w liniach roz-
graniczających 15 m, 

 d)  dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 5KDD – zachodnią linię rozgraniczającą 
zgodnie z rysunkiem planu; 

4)  na terenach wyznaczonych przez linie rozgrani-
czające dróg obowiązują warunki ochrony, naka-
zy i zakazy wymienione w ustaleniach ogólnych 
dla wszystkich terenów, a w szczególnoņci: 

 a)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

 b)  zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego - 
§ 11, 

 c)  zasady tymczasowego zagospodarowania - § 
15, 

 d)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - § 16; 

5)  ograniczenie do niezbędnych (koniecznych) zjaz-
dów bezpoņrednio na drogę 1KDG (droga woje-
wódzka Nr 708) na całej jej długoņci; 

6)  zakaz zjazdów bezpoņrednio na drogę 2KDZ na 
odcinku przylegającym do istniejącej po północ-
nej stronie zabudowy mieszkaniowej (położonej 
poza granicami planu) – obsługa komunikacyjna 
terenów przylegających do tej drogi jedynie za 
poņrednictwem istniejących i projektowanych 
dróg niższych klas włączonych do niej tylko na 
skrzyżowaniach wyznaczonych w planie; 

7)  dopuszcza się obsługę działek budowlanych z 
dróg dojazdowych wewnętrznych nie oznaczo-
nych w planie, przy czym ich minimalną szero-
koņć w liniach rozgraniczających należy przyjąć 
nie mniejszą niż 12 m; 

8)  dla dróg wewnętrznych nieprzelotowych plan 
nakłada obowiązek zakończenia takiej drogi pla-
cem do zawracania o minimalnych wymiarach 20 
x 20 m; 

9)  obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
działkach przy uwzględnieniu następujących 
wskaźników: 

 a)  zabudowa usługowa – 4 miejsca postojowe 
dla samochodu osobowego oraz 5 miejsc po-
stojowych dla rowerów/100 m2 powierzchni 
użytkowej usług, 

 b)  zabudowa przemysłowa, magazynowa, składy 
i bazy – 1 miejsce postojowe dla samochodu 
osobowego (2 pracowników oraz 1 miejsce 
postojowe dla roweru) każdego pracownika; 
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indywidualnie na każdej działce należy zapew-
nić odpowiednią liczbę, w zależnoņci od pro-
wadzonej działalnoņci, miejsc przestoju dla 
samochodów ciężarowych (nie mniej niż jed-
no), 

 c)  w przypadku terenów o dopuszczonych kilku 
funkcjach, miejsca postojowe należy zapewnić 
oddzielnie dla każdej funkcji; 

10)  zakaz urządzania parkingów w liniach rozgrani-
czających dróg; 

11)  obowiązek zachowania istniejącego szpaleru 
drzew wzdłuż drogi 1KDG z uzupełnieniem no-
wymi nasadzeniami, przy czym dopuszcza się 
wycięcie istniejących drzew jedynie w miejscu 
projektowanych skrzyżowań i zmian przebiegu 
drogi. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 
§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1PBS do 5PBS, plan ustala: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

przemysłowej, baz, składów i magazynów oraz 
usług; 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: 
 a)  obiekty i urządzenia towarzyszące, 
 b)  obiekty dla prowadzenia handlu hurtowego i 

detalicznego, 
 c)  parkingi i drogi dojazdowe wewnętrzne, 
 d)  zieleń izolacyjna, 
 e)  urządzenia infrastruktury technicznej dla po-

trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ņcieków itp.); 

3)  charakter działań: realizacja nowej zabudowy; 
4)  warunki urbanistyczne: 
 a)  podział nieruchomoņci na nowe działki bu-

dowlane z zachowaniem następujących zasad, 
  - minimalna szerokoņć frontu działki - 50 m, 
  - minimalna powierzchnia działki po podziale 

– 5000 m2, 
  - minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego – 70°, 

  - zakaz dokonywania takich podziałów działek, 
które skutkowałyby koniecznoņcią ich obsłu-
gi z drogi wojewódzkiej Nr 708 (1KDG) oraz z 
drogi powiatowej Nr 5127 (2KDZ) na odcinku 
sąsiadującym z istniejącą zabudową miesz-
kaniową, 

 b)  nieprzekraczalna wysokoņć nowej i rozbudo-
wywanej zabudowy: 

  - przemysłowej i magazynowej – do 2 kondy-
gnacji o maksymalnej wysokoņci 16 m, 

  - usługowej – do 2 kondygnacji o maksymal-
nej wysokoņci 12 m, 

  - obiektów towarzyszących – 1 kondygnacja o 
maksymalnej wysokoņci 6 m, 

  - masztów telekomunikacyjnych oraz innych 
urządzeń infrastruktury technicznej – okre-

ņlona wymogami technicznymi dla danego 
urządzenia, po uzyskaniu niezbędnych uzgo-
dnień okreņlonych w przepisach odrębnych, 

 c)  maksymalna powierzchnia zabudowy działki - 
50%, 

 d)  maksymalna intensywnoņć zabudowy - 0,7, 
 e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

20%; 
5)  architektura: 
 a)  forma dachów: 
  - płaskie, 
  - oparte na łuku, 
  - strome – dwuspadowe i wielospadowe o 

równym nachyleniu połaci dachowych od 
15º do 35º, 

 b)  kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 
  - dachy: blacha w arkuszach, blachodachów-

ka, pokrycia bitumiczne, dachówka cerami-
czna, dachówka cementowa w tonacji czer-
wieni, brązów i grafitu, dachy szklane, zielo-
ne i inne - z nakazem utrzymania kolorystyki 
jednakowej lub podobnej dla wszystkich 
obiektów na działce, zakazuje się stosowania 
kolorów jaskrawych, 

  - elewacje: tynki i okładziny z blachy oraz two-
rzyw sztucznych w gamie kolorów pastelo-
wych lub białym oraz cegła, kamień i drewno 
w barwach naturalnych, zakaz stosowania 
okładzin winylowych typu „siding”, zakazuje 
się stosowania kolorów jaskrawych; 

6)  warunki ochrony, nakazy, zakazy: 
 a)  zakaz zabudowy mieszkaniowej, 
 b)  zakaz obsługi terenów bezpoņrednio z drogi 

wojewódzkiej Nr 708 (1KDG), przy czym do-
puszcza się adaptację istniejących zjazdów, 

 c)  możliwoņć realizacji niezbędnych zjazdów z 
drogi 1KDG na teren 5PBS jako zjazdów ko-
niecznych, 

 d)  zakaz obsługi terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4PBS bezpoņrednio z drogi 
oznaczonej symbolem 2KDZ – obsługa tego 
terenu jedynie z dróg 4KDD i 5KDD oraz dróg 
wewnętrznych, 

 e)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4PBS obowiązek zagospodarowa-
nia zielenią wysoką i ņredniowysoką o charak-
terze: 

  - izolacyjnym – terenu działek położonych 
wzdłuż drogi 2KDZ, we wskazanym na ry-
sunku planu pasie między linią rozgranicza-
jącą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy, 

  - osłonowym - terenu działek przy granicy z 
terenami Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Mrogi i Mrożycy we wskazanych na rysunku 
planu pasach między linią rozgraniczającą, a 
nieprzekraczalną linią zabudowy, 

 f)  na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4PBS, w pasie zieleni izolacyjnej 
wzdłuż drogi 2KDZ, plan ustala obowiązek za-
chowania rezerwy terenu pod przebieg sieci 
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infrastruktury technicznej, 
 g)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5PBS obowiązek zachowania szpa-
leru drzew wzdłuż fragmentu byłej drogi wo-
jewódzkiej Nr 708, 

 h)  obowiązek spełnienia warunków ochrony, na-
kazów i zakazów wymienionych w ustaleniach 
ogólnych dla wszystkich terenów, a w szcze-
gólnoņci: 

  - zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

  - zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
  - zasad ochrony ņrodowiska przyrodniczego - 

§ 11, 
  - zasad tymczasowego zagospodarowania - § 

14, 
  - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej - § 15, 
  - zasad obsługi komunikacyjnej terenów - § 

17. 
 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

 
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych symbola-

mi: PBS plan ustala wysokoņć stawki procentowej, 
służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci związanego z uchwaleniem 

planu w wysokoņci 8%. 
2. Dla terenów oznaczonych symbolami: 

KDG, KDZ, KDD stawki wymienionej w § 20 ust. 1 nie 
nalicza się. 

§ 21. Na obszarze objętym niniejszym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stryków zatwierdzo-
nego uchwałą Nr XXXVI/290/2009 Rady Miejskiej w 
Strykowie z dnia 28 lipca 2009 r., opublikowanej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 
263 z dnia 9 października 2009 r. poz. 2313. 

§ 22. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczętych przed dniem wejņcia w 
życie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją 
ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta Strykowa. 

§ 24. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strykowie: 

Paweł Kasica 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr L/408/2010 
Rady Miejskiej w Strykowie 
z dnia 30 lipca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr L/408/2010 
Rady Miejskiej w Strykowie 
z dnia 30 lipca 2010 r. 

 
WYKAZ NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO 

WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO WE WSIACH NIESUŁKÓW, ROKITNICA I NOWOSTAWY GÓRNE  

W GMINIE STRYKÓW 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr L/408/2010 
Rady Miejskiej w Strykowie 
z dnia 30 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
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 
późn. zm.) Rada Miejska w Strykowie rozstrzyga, co 
następuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zadania własne gminy. 

§ 2. W skład zadań własnych gminy, zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego we wsiach Nie-
sułków, Rokitnica i Nowostawy Górne w gminie 
Stryków, wchodzą: 
1)  wodociąg; 
2)  kanalizacja sanitarna; 
3)  kanalizacja deszczowa; 
4)  oņwietlenie dróg i miejsc publicznych. 

§ 3. Sposób realizacji przewidzianych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań gminy: 
1)  w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Prawo 

zamówień publicznych; 
2)  w oparciu o przepisy branżowe, np. prawo ener-

getyczne; 
3)  terminy realizacji poszczególnych zadań - etapo-

wanie w zależnoņci od przyjętych zadań w coro-
cznych budżetach gminy. 

Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej w granicach planu nie należą do zadań 
własnych gminy i będą finansowane ze ņrodków 
własnych inwestorów, na zasadach okreņlonych 
przepisami odrębnymi. 

§ 4. Finansowanie zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, odbywać się będzie poprzez: 
1)  wydatki z budżetu gminy - zgodnie z uchwałą bu-

dżetową; 
2)  współfinansowanie ņrodkami zewnętrznymi, po-

przez budżet gminy – w ramach m. in.: 
 a)  dotacji unijnych, 
 b)  dotacji z funduszy krajowych, 
 c)  z udziału inwestorów zewnętrznych na podsta-

wie odrębnych porozumień, 
 d)  innych ņrodków zewnętrznych. 
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