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Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz 
art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 
17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 
158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 
1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 
458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 
1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Inowłódz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczy-
cieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 usta-

wy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psycho-
logów i logopedów zatrudnionych w pełnym wy-
miarze zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Inowłódz w wysokoņci: 
1)  nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze dla dzieci i młodzieży upoņle-
dzonej umysłowo w stopniu głębokim - 18 go-
dzin tygodniowo; 

2)  pedagodzy, psychologowie i logopedzi - 20 go-
dzin tygodniowo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Inowłódz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 
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UCHWAŁA NR LIII/549/10 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru 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 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, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 14 ust. 8 i 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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, z 2007 r. 
Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w 
Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje: 

 
Postanowienia ogólne 

Rozdział 1 
 

§ 1. 1. Uchwala zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla częņci ob-
szaru miasta Konstantynowa Łódzkiego, zwaną 
dalej planem, składającą się z: 

1)  częņci tekstowej planu, stanowiącej treņć uchwa-
ły; 

2)  częņci graficznej, na którą składa się rysunek 
planu w skali 1:1000 będący integralnym załącz-
nikiem graficznym nr 1 do uchwały; 

3)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, będą-
cego integralnym załącznikiem nr 2 do uchwały; 

4)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury te-
chnicznej, które należą do zadań własnych gmi-
ny, oraz zasadach ich finansowania, będącego 
integralnym załącznikiem nr 3 do uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
okreņlone Uchwałą Nr XXIX/323/08 Rady Miejskiej 
w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 listopada 
2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w częņci miasta Konstantynowa Łódz-
kiego w obszarze położonym na wschodnim skraju 
miasta w rejonie ul. Armii Krajowej pomiędzy uli-
cą Cegielnianą, ulicą Łódzką, wschodnią granicą 
miasta i rzeką Łódką wraz z pasami przyległych 
ulic w obrębie K-19, przedstawia rysunek planu w 
skali 1:1000, będący załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Niniejszy plan, w granicach okreņlo-
nych w § 1, ust. 2, jest zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kon-
stantynowa Łódzkiego objętego Uchwałą Nr 
XIX/214/2000 Rady Miejskiej w Konstantynowie 
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Łódzkim z dnia 6 kwietnia 2000 roku. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest: 
1)  okreņlenie przeznaczenia terenów oraz ustale-

nie zasad ich zabudowy i zagospodarowania; 
2)  stworzenie podstaw materialno-prawnych do 

wydawania decyzji administracyjnych; 
3)  ochrona interesu publicznego, w zakresie ko-

munikacji, inżynierii i ochrony ņrodowiska; 
4)  ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego; 
5)  realizacja polityki zrównoważonego rozwoju. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę; 
2)  rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-

nek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-
wysokoņciowej w skali 1:1000, okreņlony w § 1 
niniejszej uchwały; 

3)  planie – należy przez to rozumieć niniejszą 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiącą akt prawa miej-
scowego; 

4)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

5)  obszarze – należy przez to rozumieć obszar ob-
jęty niniejszym planem w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu, o których mowa w 
§ 1 ust. 2; 

6)  terenie – należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz oznaczony symbolem, w którym cy-
fry oznaczają numer terenu w obszarze, a litery 
oznaczają przeznaczenie podstawowe; 

7)  terenie inwestycji – należy przez to rozumieć 
teren objęty wnioskiem o pozwolenie na bu-
dowę i granicami projektu zagospodarowania 
działki w rozumieniu przepisów odrębnych; 

8)  usługach – należy przez to rozumieć działalnoņć 
związaną z prowadzeniem czynnoņci ņwiadczo-
nych na rzecz ludnoņci, przeznaczoną dla celów 
konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogól-
nospołecznej, nie związaną z działalnoņcią pro-
dukcyjną; 

9)  usługach gastronomii - należy przez to rozumieć 
funkcjonowanie: restauracji, barów, kawiarni, 
herbaciarni, pubów, winiarni, cukierni, placówek 
gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, itp.; 

10)  celu publicznym – należy przez to rozumieć cele 
publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomoņciami; 

11)  przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi; 

12)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przezna-
czenia, który dominuje na danym terenie; 

13)  przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-
stawowe, które uzupełniają przeznaczenie pod-
stawowe i mogą być realizowane na warun-
kach okreņlonych w niniejszej uchwale; 

14)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć częņć powierzchni działki zajętą przez 
wszystkie budynki zrealizowane na danej dział-
ce, liczoną w ich obrysie zewnętrznym; 

15)  powierzchni użytkowej budynku – należy przez 
to rozumieć powierzchnię użytkową w rozu-
mieniu ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych; 

16)  powierzchni terenu biologicznie czynnego – 
należy przez to rozumieć powierzchnię terenu 
biologicznie czynną w rozumieniu rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie; 

17)  działce – należy przez to rozumieć działkę bu-
dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; 

18)  liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji nadziemnych budynku; 

19)  wysokoņci zabudowy – należy przez to rozu-
mieć maksymalną odległoņć w rzucie prosto-
padłym pomiędzy najwyższym punktem dachu 
budynku, a najniższym punktem gruntu rodzi-
mego; 

20)  linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicę między terenami, o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

21)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą teren przezna-
czony pod zabudowę, linia ta nie dotyczy pod-
ziemnych częņci obiektów budowlanych, bal-
konów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, za-
daszeń nad wejņciami do budynków, elemen-
tów odwodnienia, elementów wystroju elewa-
cji, schodów prowadzących do budynków, po-
chylni dla niepełnosprawnych i innych podob-
nych elementów budynków, których zasięg 
może być ograniczony w ustaleniach planu; 

22)  konserwatorskiej strefie ochrony archeologicz-
nej – należy przez to rozumieć strefę obejmują-
cą obszary znanych oraz nieodkrytych stano-
wisk archeologicznych; 

23)  nadzorze archeologicznym – należy przez to 
rozumieć rodzaj badań archeologicznych pole-
gających na obserwacji wszelkich prac ziem-
nych i analizie odkrywanych nawarstwień w 
wykopach budowlanych w odniesieniu do ob-
szarów inwestycji, na których nie zostały dotąd 
zlokalizowane stanowiska archeologiczne, ale 
istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się 
tam znajdować; 

24)  froncie działki – należy przez to rozumieć częņć 
działki, przylegająca do drogi, z której odbywa 
się główny wjazd; 

25)  ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozu-
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mieć ogrodzenie, w którym powierzchnia ogro-
dzenia nie przysłonięta przez jego trwałe ele-
menty stanowi co najmniej 40% powierzchni 
całkowitej ogrodzenia. 

 
Ustalenia planu 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 5. 1. Plan okreņla: 
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

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

4)  zasady wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych; 

5)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków z okreņleniem terenów podlegających 
ochronie konserwatorskiej; 

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów oraz parametry 
nowowydzielonych działek; 

7)  granice i sposób zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

8)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

9)  parametry techniczne i funkcjonalne dla ulic 
oraz zasady obsługi komunikacyjnej; 

10)  zasady rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej; 

11)  sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowanie terenów; 

12)  stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w ustawie art. 36 
ust. 4. 

2. Ze względu na brak koniecznoņci ustala-
nia w planie nie okreņla się: 
1)  zasad i ochrony dóbr kultury współczesnej; 
2)  zasad przeprowadzania scaleń nieruchomoņci, 

gdyż nie ma takiej potrzeby. 
3. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów 

tymczasowych na potrzeby budowy w obrębie 
działki budowlanej, na której realizowana jest in-
westycja docelowa, w okresie ważnoņci pozwole-
nia na budowę. 

§ 6. 1. Następujące oznaczenia, przedsta-
wione graficznie na rysunku planu, o którym mo-
wa w § 1 ust. 2, są ustaleniami obowiązującymi: 
1)  granice obszaru objętego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4)  konserwatorska strefa ochrony archeologicznej; 
5)  przeznaczenie terenów; 
6)  granice terenów o niekorzystnych warunkach 

dla zabudowy. 
2. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1, a 

występujące na rysunku planu, mają charakter 
informacyjny. 

§ 7. Plan ustala następujące formy prze-
znaczenia i zagospodarowania terenów oraz od-
powiadające im symbole użyte w uchwale oraz na 
rysunku planu: 
1)  KD-L - teren drogi klasy lokalnej; 
2)  KD-D - teren drogi klasy dojazdowej; 
3)  KD-PJ - teren ciągu pieszego-jezdnego; 
4)  MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej; 
5)  U,MN - teren zabudowy usługowej z dopusz-

czeniem zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; 

6)  R - teren użytków rolnych; 
7)  ZI - teren zieleni nieurządzonej. 

§ 8. W zakresie ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego: 
1)  plan ustala lokalizację nowych budynków przy 

zachowaniu okreņlonych na rysunku planu nie-
przekraczalnych linii zabudowy; 

2)  plan dopuszcza lokalizowanie nie wyznaczo-
nych na rysunku planu urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, pod warunkiem, że ich 
lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoņci z pozo-
stałymi ustaleniami planu; 

3)  plan dopuszcza lokalizowanie nie wyznaczonych 
na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, pod warunkiem, że ich lokalizacja 
nie pozostaje w sprzecznoņci z pozostałymi 
ustaleniami planu; 

4)  plan zakazuje lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

5)  na terenach, na których plan dopuszcza zabu-
dowę, o ile zapisy planu nie stanowią inaczej, 
obowiązuje: 

 a)  zakaz stosowania materiałów wykończenio-
wych typu siding, 

 b)  dopuszczenie obiektów małej architektury, 
 c)  zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgrani-

czających dróg, 
 d)  zakaz lokalizacji reklam wolnostojących – 

wielkopowierzchniowych (tzw. billboardów) 
i reklam wielkopowierzchniowych na budyn-
kach i ogrodzeniach, 

 e)  zakaz lokalizacji reklam przysłaniających otwo-
ry okienne, a w przypadku tablic reklamo-
wych i bilbordów, w odległoņci mniejszej niż 
2 m od okien budynków, 

 f)  dopuszczenie lokalizacji reklam z zastrzeże-
niem zakazu, o którym mowa w lit. d i e o 
łącznej powierzchni nie większej niż 0,5 m2 
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na 500 m2 powierzchni działki, na której jest 
zlokalizowana, 

 g)  zakaz podņwietlania reklam w sposób mo-
gący powodować uciążliwoņci i oņlepienie 
kierujących, poruszających się po drogach 
publicznych, 

 h)  ograniczenia, o których mowa w lit. g nie 
dotyczą tablic informujących o prowadzonej 
na posesji działalnoņci gospodarczej o ile 
powierzchnia tablicy nie przekracza 0,1 m2 
na jedną działalnoņć oraz tablic pamiątko-
wych i informacyjnych niezwiązanych z re-
klamą działalnoņci gospodarczej; 

6)  zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów be-
tonowych od strony dróg publicznych; 

7)  obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych 
od strony graniczącej z drogami publicznymi; 

8)  zakaz stosowania ogrodzeń o wysokoņci więk-
szej niż 1,8 m. 

§ 9. 1. W zakresie ochrony ņrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego plan ustala: 
1)  rodzaje terenów objętych ochroną przed hała-

sem, dla których obowiązują zróżnicowane do-
puszczalne poziomy hałasu, okreņlone wskaźni-
kami hałasu w przepisach odrębnych – o 
ochronie ņrodowiska: 

 a)  tereny, o których mowa w § 7 pkt 4, należą 
do terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 

 b)  tereny, o których mowa w § 7 pkt 5, należą 
do terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo-usługowe; 

2)  pozostałe tereny nie wymienione w pkt 1 nie są 
objęte ochroną przed hałasem zgodnie z prze-
pisami odrębnymi; 

3)  zakaz dokonywania makroniwelacji terenu, za 
wyjątkiem niwelacji niezbędnych do przepro-
wadzenia inwestycji infrastrukturalnych i dro-
gowych; 

4)  ograniczenie uciążliwoņci dla ņrodowiska po-
przez stosowanie rozwiązań technicznych zmniej-
szających emisję zanieczyszczeń, hałasu, pro-
mieniowania; 

5)  na terenach objętych planem zakaz przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko w rozumieniu przepisów odręb-
nych; 

6)  na terenach objętych planem dopuszcza się 
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, dla których prze-
prowadzona ocena oddziaływania na ņrodowi-
sko wykazała brak negatywnego wpływu od-
działywania na ņrodowisko oraz dla których od-
stąpiono od sporządzenia oceny oddziaływania 
na ņrodowisko; 

7)  zakaz odprowadzania ņcieków bezpoņrednio do 
gruntu, cieków wodnych i rowów, za wyjątkiem 
niezanieczyszczonych wód opadowych i rozto-
powych zgodnie z zapisami okreņlonymi w 
uchwale; 

8)  zakaz składowania odpadów i złomu na wszyst-
kich terenach; 

9)  dla cieków wód powierzchniowych plan ustala 
zapewnienie pasów ochronnych wzdłuż nich o 
szerokoņć nie mniejszej niż 1,5 m od linii brze-
gowej, wyłączonych z zabudowy i zainwestowa-
nia, w tym także z wykluczeniem ogrodzeń, w 
celu: 

 a)  umożliwienia administratorowi wód po-
wierzchniowych prowadzenia robót remon-
towych i konserwacji, 

 b)  ochrony lub urządzenia odbudowy biologicz-
nej wód; 

10)  możliwoņć przebudowy i zmian przebiegu cieków 
wodnych na podstawie przepisów odrębnych; 

11)  ograniczenie w zagospodarowaniu terenów po-
łożonych w granicach terenów o niekorzystnych 
warunkach dla zabudowy ze względu na możli-
woņć podtopień, wskazanych na rysunku planu, 
poprzez: 

 a)  możliwoņć lokalizacji zabudowy, pod warun-
kiem zastosowania rozwiązań konstrukcyj-
no-technicznych zabezpieczających obiekty 
budowlane przed oddziaływaniem wód po-
wodziowych, 

 b)  możliwoņć realizacji urządzeń wodnych, 
 c)  możliwoņć realizacji dróg, sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej na zasadach, okre-
ņlonych w planie, 

 d)  zakaz wykonywania robót oraz czynnoņci, 
które mogą utrudnić ochronę przed powo-
dzią, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Ustalenia zawarte w ust. 1 pkt 5 nie do-
tyczą inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej i dróg publicznych. 

3. Ustalenia zawarte w ust. 1 pkt 6 nie do-
tyczą terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 
2MN, 5MN i 7MN. 

§ 10. W zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków plan ustala: 
1)  ochronę obszaru w granicach konserwatorskiej 

strefy ochrony archeologicznej, zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu; 

2)  dla konserwatorskiej strefy ochrony archeolo-
gicznej, o której mowa w pkt 1 obowiązuje: 

 a)  przeprowadzenie nadzorów archeologicznych 
przy wszelkich inwestycjach związanych ze 
zmianą zagospodarowania terenu tam gdzie 
prowadzone będą roboty ziemne, przy czym 
na prowadzenie nadzoru archeologicznego 
należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, o które należy wy-
stąpić nie później niż na 21 dni przed rozpo-
częciem inwestycji, 

 b)  w przypadku natrafienia podczas prac ziem-
nych na przedmiot o cechach zabytku należy 
wstrzymać wszelkie roboty budowlane, teren 
udostępnić do badań archeologicznych, ozna-
czyć i zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce 
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jego odkrycia, a także powiadomić o tym fak-
cie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
§ 11. W zakresie podziału nieruchomoņci 

plan ustala: 
1)  obowiązek dokonywania podziałów zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi zawartymi w uchwa-
le; 

2)  dopuszczenie dokonywania podziałów działek o 
powierzchni mniejszej niż okreņlona w przepi-
sach szczegółowych dla poszczególnych tere-
nów wyłącznie: 

 a)  w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomo-
ņci pod warunkiem, że działka, z której wy-
dzielony zostanie teren zachowa powierzch-
nię nie mniejszą, niż okreņlona w ustaleniach 
szczegółowych, 

 b)  w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

 c)  w celu wydzielenia dojazdu do nowoprojek-
towanych działek budowlanych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe w zakresie uzbrojenia 
 

§ 12. 1. Plan ustala obsługę obszaru w za-
kresie infrastruktury technicznej z sieci istniejących 
i projektowanych. 

2. Plan ustala realizację nowych sieci infra-
struktury technicznej w liniach rozgraniczających 
dróg, z możliwoņcią odstępstwa od tej zasady w 
sytuacji, gdy warunki terenowe, techniczne lub prze-
słanki ekonomiczne warunkują ich prowadzenie na 
innych terenach. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan 
ustala: 
1)  zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospo-

darcze, produkcyjne i przeciwpożarowe z ogól-
nodostępnej sieci wodociągowej; 

2)  zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej, powiązanej z magistrala-
mi, położonej w liniach rozgraniczających ulic: 
Łódzkiej, Cegielnianej oraz Armii Krajowej, zasi-
lających istniejącą i projektowaną sieć rozdziel-
czą; 

3)  doprowadzenie wody do wyznaczonych tere-
nów rozwojowych następować będzie poprzez 
rozbudowę sieci wodociągowej według warun-
ków okreņlonych przez zarządcę sieci i przepisy 
odrębne; 

4)  przy budowie i rozbudowie sieci wodociągowej 
należy uwzględnić wymagania w zakresie prze-
ciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

5)  wyznacza strefę ograniczenia zagospodarowa-
nia terenów, wynikająca z przebiegu sieci wo-
dociągowej dla przewodów rozdzielczych o 
ņrednicy do 250 mm po 3 m od skrajnej krawę-
dzi przewodu sieci; 

6)  zakaz lokalizacji budynków i dokonywania na-

sadzeń drzew w strefie ograniczenia zagospoda-
rowania terenów, wynikającej z przebiegu sieci 
wodociągowej oraz bezpoņrednio na urządze-
niach wodociągowych. 

4. W zakresie odprowadzania ņcieków plan 
ustala: 
1)  odprowadzanie ņcieków poprzez ogólnodostęp-

ną sieć kanalizacji sanitarnej; 
2)  odbiornikami ņcieków będą główne kolektory 

miejskie doprowadzające ņcieki do głównej 
oczyszczalni ņcieków; 

3)  rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej realizo-
waną zgodnie z warunkami okreņlonymi przez 
zarządcę sieci oraz zgodnie z przepisami odręb-
nym i z ideą przedstawioną na rysunku planu; 

4)  plan dopuszcza lokalizację przepompowni ņcie-
ków, w miejscu gdzie nie ma możliwoņci po-
prowadzenia kanalizacji grawitacyjnej; 

5)  ņcieki odprowadzane do kanalizacji powinny 
spełniać warunki okreņlone w przepisach od-
rębnych; 

6)  obowiązek podłączenia terenów przeznaczo-
nych pod nowe inwestycje, do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej; 

7)  dla terenów nieskanalizowanych do czasu reali-
zacji sieci kanalizacyjnej plan dopuszcza jako 
rozwiązanie tymczasowe odprowadzanie ņcie-
ków do szczelnych zbiorników na ņcieki, zakaz 
lokalizacji przydomowych oczyszczalni ekolo-
gicznych; 

8)  plan ustala główny kierunek odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych do rzeki Łódki; 

9)  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
poprzez sieć kanalizacji deszczowej; 

10)  wody opadowe z dachów budynków powinny 
być odprowadzane powierzchniowo i zagospo-
darowane na działce poprzez infiltrację do warstw 
wodonoņnych gruntu, a w przypadku niewystar-
czająco chłonnej powierzchni terenu biologicz-
nie czynnego działki, dopuszcza się gromadze-
nie wód opadowych w zbiornikach retencyj-
nych na terenie działek; 

11)  dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej wyłącznie w tej iloņci, 
która nie może być zagospodarowana na działce; 

12)  w przypadku realizacji nowych ulic należy stoso-
wać alternatywne metody związane z lokalną 
infiltracją przy użyciu rowów i niecek – infiltra-
cyjno-retencyjnych, w celu odprowadzania wód 
opadowych; 

13)  obowiązek podczyszczenia wód opadowych i 
roztopowych przed odprowadzeniem z terenów 
w przypadku zanieczyszczenia i przekroczenia 
dopuszczalnych wartoņci, okreņlonych w prze-
pisach odrębnych; 

14)  wszystkie rozwiązania z zakresu odwodnienia 
powinny zabezpieczać czystoņć odbiorników: 
wód powierzchniowych i gleby, zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami; dla 
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zlewni potencjalnie zanieczyszczonych takich 
jak tereny produkcyjne, składowe, magazyny, 
stacje paliw, parkingi o powierzchni gt; 0,1 ha, 
place postojowe, drogi o kategorii dróg krajo-
wych i wojewódzkich zapewnić należy pod-
czyszczanie spływów deszczowych przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej, z loka-
lizacją urządzeń oczyszczających na terenach, 
do których inwestor ma tytuł prawny; 

15)  obowiązek stosowania metod utwardzania terenu 
o jak najniższym stopniu uszczelnienia; 

16)  plan wyznacza strefę ograniczenia zagospoda-
rowania terenów, wynikającą z przebiegu sieci 
kanalizacyjnej, po 5 m od skrajnego przewodu 
sieci; 

17)  zakaz lokalizacji budynków w strefie ogranicze-
nia zagospodarowania terenów, wynikającej z 
przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz bezpoņred-
nio na urządzeniach kanalizacyjnych. 

5. W zakresie zasilania w energię elektrycz-
ną plan ustala: 
1)  podstawowe zasilanie w energię elektryczną z 

sieci napowietrznych i kablowych zasilanych ze 
stacji transformatorowo-rozdzielczych na wa-
runkach okreņlonych przez zarządcę sieci i prze-
pisy odrębne; 

2)  możliwoņć realizacji stacji transformatorowych 
niewskazanych na rysunku planu na wszystkich 
terenach okreņlonych w planie miejscowym w 
sposób regulowany przez przepisy odrębne; 

3)  możliwoņć realizacji stacji transformatorowych 
poza liniami rozgraniczającymi ulic w formie 
stacji wnętrzowych; 

4)  możliwoņć realizacji sieci elektroenergetycznych 
napowietrznych wyłącznie dla sieci o napięciu 
równym lub wyższym 15 kV. 

6. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 
1)  zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci 

telekomunikacyjnej na warunkach okreņlonych 
przez zarządcę sieci; 

2)  zakaz realizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan usta-
la: 
1)  zaopatrzenie z istniejącej sieci gazowej położo-

nej w ulicy Łódzkiej oraz poprzez rozbudowaną 
sieć lokalizowaną w liniach rozgraniczających 
ulic zgodnie z przepisami odrębnymi i na wa-
runkach okreņlonych przez zarządcę sieci; 

2)  plan wyznacza strefę ograniczenia zagospoda-
rowania terenów, wynikającą z przebiegu sieci 
gazowej dla sieci o ņrednicy do DN 150 włącz-
nie, szerokoņć strefy po 4 m od skrajnego prze-
wodu sieci; 

3)  zakaz lokalizacji zabudowy mającej pomieszcze-
nia przeznaczone na stały pobyt ludzi w strefie 
ograniczenia zagospodarowania terenów, wy-
nikającej z przebiegu sieci gazowej. 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan 
ustala: 

1)  możliwoņć zaopatrzenia w ciepło z miejskiej 
sieci ciepłowniczej poprzez dowiązanie się do 
sieci zlokalizowanej poza granicami planu miej-
scowego po uzgodnieniu i na warunkach okre-
ņlonych przez zarządcę sieci; 

2)  dla nowolokalizowanych budynków plan do-
puszcza możliwoņć zaopatrzenia w ciepło z in-
dywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem 
bezpiecznych ekologicznie źródeł ciepła, odpo-
wiadającym przepisom z zakresu ochrony ņro-
dowiska i przepisów energetycznych. 

9. Na terenie objętym planem, o ile zapisy 
planu nie stanowią inaczej, plan ustala obowiązek 
zapewnienia miejsc postojowych na własnej dział-
ce w granicach terenu, na którym zlokalizowana 
jest planowana inwestycja w iloņci nie mniejszej 
niż 2 miejsca postojowe na jeden budynek miesz-
kalny lub mieszkanie, a w przypadku lokalizacji 
dodatkowo usług nie mniej niż 1 miejsce postojo-
we na 50 m2 powierzchni użytkowej usług. 

§ 13. W zakresie ochrony ludnoņci w sytu-
acjach kryzysowych plan ustala obowiązek dosto-
sowania się do działań w sytuacjach szczególnych 
zagrożeń, zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych. 

§ 14. W zakresie gospodarki odpadami ko-
munalnymi plan ustala obowiązek: 
1)  zbierania odpadów komunalnych stałych w wy-

znaczonych miejscach w obrębie każdej nieru-
chomoņci oraz prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

2)  odbierania odpadów komunalnych z każdej nie-
ruchomoņci przez przedsiębiorców uprawnio-
nych do odbioru odpadów, a następnie ich wy-
wóz do miejsc odzysku lub składowania i uniesz-
kodliwiania. 

§ 15. 1. Tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: KD-L, KD-D i KD-PJ plan wyznacza 
jako tereny pod lokalizację inwestycji celu publicz-
nego. 

2. Plan ustala obowiązek zagospodarowa-
nia terenu i kształtowania nawierzchni ulic, chod-
ników i placów w sposób umożliwiający korzysta-
nie osobom niepełnosprawnym, na zasadach usta-
lonych w przepisach odrębnych. 

3. Plan dopuszcza możliwoņć lokalizacji, po-
za pasem jezdnym, obiektów małej architektury, 
wiat przystankowych i zieleni, pod warunkiem nie-
naruszania wymagań okreņlonych w odrębnych 
przepisach o drogach publicznych. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe 
dla poszczególnych terenów 

 
§ 16. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 2MN plan ustala przeznacze-
nie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, w formie wolnostojącej, bliźniaczej 
lub szeregowej. 
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 jako 
przeznaczenie uzupełniające plan ustala możli-
woņć realizacji usług w budynkach mieszkalnych 
lub samodzielnych budynkach, stanowiących nie 
więcej niż 30% powierzchni zabudowy przezna-
czonej pod funkcję mieszkaniową. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala następujące parametry i wskaźniki kształto-
wania nowej zabudowy, przebudowy, nadbudowy i 
rozbudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  wysokoņć zabudowy nie większa niż 10 m; 
2)  liczba kondygnacji nie większa niż 2, w tym pod-

dasze użytkowe; 
3)  powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% 

powierzchni działki; 
4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niż 60% powierzchni działki; 
5)  geometria dachu: 
 a)  dachy co najmniej dwuspadowe o kącie na-

chylenia głównych połaci od 20° do 45°, 
 b)  dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej obo-

wiązek zachowania głównych połaci dacho-
wych o tym samym kącie nachylenia, tej sa-
mej wysokoņci i w tym samym kolorze da-
chu; 

6)  zakaz realizacji dachów i elewacji w jaskrawych 
kolorach; 

7)  obowiązek stosowania barw pastelowych dla 
elewacji budynków; 

8)  wielkoņć nowowydzielonych działek nie mniej-
sza niż: 

 a)  1000 m2 i szerokoņci frontu działki nie mniej-
szym niż 18 m – dla zabudowy wolnostoją-
cej, 

 b)  800 m2 i szerokoņci frontu działki nie mniej-
szym niż 14 m – dla zabudowy bliźniaczej, 

 c)  300 m2 i szerokoņci frontu działki nie mniej-
szym niż 8 m – dla zabudowy szeregowej; 

9)  plan dopuszcza nadbudowę, przebudowę i roz-
budowę istniejącej zabudowy w granicach nie-
przekraczalnej linii zabudowy; 

10)  plan dopuszcza lokalizację budynków gospo-
darczych i garażowych na granicy działki, pod 
warunkiem, że budynek będzie stykał się z in-
nym budynkiem o tej samej funkcji zlokalizo-
wanym na działce sąsiedniej. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
dopuszcza realizację dróg wewnętrznych o szero-
koņci nie mniejszej niż 8 m. 

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
dopuszcza realizację garaży wbudowanych w bryły 
budynków lub garaży wolnostojących z płaskimi 
dachami. 

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
dopuszcza realizację wyłącznie jednego budynku 
mieszkalnego na działce. 

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala obsługę komunikacyjną z przyległych dróg 
publicznych 2KD-L i 3KD-D oraz dróg wewnętrz-
nych, nie pokazanych na rysunku planu. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5MN plan ustala przeznaczenie 
podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną, w formie wolnostojącej. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, jako 
przeznaczenie uzupełniające plan ustala możli-
woņć realizacji usług w budynkach mieszkalnych 
lub samodzielnych budynkach, stanowiących nie 
więcej niż 30% powierzchni zabudowy przezna-
czonej pod funkcję mieszkaniową. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 plan 
ustala następujące parametry i wskaźniki kształto-
wania nowej zabudowy, przebudowy, nadbudowy 
i rozbudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  wysokoņć zabudowy nie większa niż 9 m; 
2)  liczba kondygnacji nie większa niż 2, w tym 

poddasze użytkowe; 
3)  powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% 

powierzchni działki; 
4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niż 70% powierzchni działki; 
5)  dachy co najmniej dwuspadowe o kącie nachy-

lenia głównych połaci od 20° do 45°; 
6)  zakaz realizacji dachów i elewacji w jaskrawych 

kolorach; 
7)  obowiązek stosowania barw pastelowych dla 

elewacji budynków; 
8)  wielkoņć nowowydzielonych działek nie mniej-

sza niż 1500 m2 i szerokoņci frontu działki nie 
mniejszej niż 18 m; 

9)  plan dopuszcza lokalizację budynków gospo-
darczych i garażowych na granicy działki. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w 
granicy terenu o niekorzystnych warunkach dla 
zabudowy ze względu na możliwoņć podtopień 
plan dopuszcza utrzymanie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z prawem wyłącz-
nie do remontu bez możliwoņci lokalizacji nowych 
budynków mających pomieszczenia przeznaczone 
na stały pobyt ludzi. 

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 10 pkt 2. 

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązują ustalenia z zakresu ochrony ņrodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte w 
§ 9 ust. 1 pkt 11. 

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, usta-
la się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi 
publicznej 1KD-L oraz poprzez drogę wewnętrzną 
lub ustanowioną służebnoņć na terenie 4U,MN z 
drogi 2KD-L. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7MN plan ustala przeznaczenie 
podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną, w formie wolnostojącej lub bliźniaczej. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, jako 
przeznaczenie uzupełniające plan ustala możli-
woņć realizacji usług w budynkach mieszkalnych 
lub samodzielnych budynkach, stanowiących nie 
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więcej niż 30% powierzchni zabudowy przezna-
czonej pod funkcję mieszkaniową. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 plan 
ustala następujące parametry i wskaźniki kształto-
wania nowej zabudowy, przebudowy, nadbudowy 
i rozbudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1)  wysokoņć zabudowy nie większa niż 10 m; 
2)  liczba kondygnacji nie większa niż 2, w tym 

poddasze użytkowe; 
3)  powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% 

powierzchni działki; 
4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niż 60% powierzchni działki; 
5)  geometria dachu: 
 a)  dachy co najmniej dwuspadowe o kącie na-

chylenia głównych połaci od 20° do 45°, 
 b)  dla zabudowy bliźniaczej obowiązek zacho-

wania głównych połaci dachowych o tym 
samym kącie nachylenia, tej samej wysoko-
ņci i w tym samym kolorze dachu; 

6)  zakaz realizacji dachów i elewacji w jaskrawych 
kolorach; 

7)  obowiązek stosowania barw pastelowych dla 
elewacji budynków; 

8)  wielkoņć nowowydzielonych działek nie mniej-
sza niż: 

 a)  1000 m2 i szerokoņci frontu działki nie mniej-
szym niż 18 m – dla zabudowy wolnostojącej, 

 b)  800 m2 i szerokoņci frontu działki nie mniej-
szym niż 14 m – dla zabudowy bliźniaczej; 

9)  plan dopuszcza nadbudowę, przebudowę i roz-
budowę istniejącej zabudowy w granicach nie-
przekraczalnej linii zabudowy; 

10)  plan dopuszcza lokalizację budynków gospo-
darczych i garażowych na granicy działki, pod 
warunkiem, że budynek będzie stykał się z in-
nym budynkiem o tej samej funkcji zlokalizo-
wanym na działce sąsiedniej. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
dopuszcza realizację dróg wewnętrznych o szero-
koņci nie mniejszej niż 8 m. 

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
dopuszcza lokalizację garaży wolnostojących lub 
wbudowanych w bryłę budynku z płaskimi da-
chami. 

6. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, plan 
dopuszcza realizację wyłącznie jednego budynku 
mieszkalnego na działce. 

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązują ustalenia z zakresu ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków zawarte w § 10 pkt 2. 

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala obsługę komunikacyjną z przyległej drogi 
publicznej 2KD-L oraz dróg wewnętrznych, nie 
pokazanych na rysunku planu. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1U,MN, 3U,MN i 4U,MN 
plan ustala przeznaczenie pod zabudowę usługo-
wą z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 
plan dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jedynie w formie wolnostojącej. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
plan ustala następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania nowej zabudowy, przebudowy, nad-
budowy i rozbudowy oraz zagospodarowania te-
renu: 
1)  wysokoņć zabudowy nie większa niż 12 m; 
2)  liczba kondygnacji nie większa niż 3, w tym 

poddasze użytkowe; 
3)  powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% 

powierzchni działki; 
4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niż 30% powierzchni działki; 
5)  plan dopuszcza lokalizację budynków w grani-

cach działek; 
6)  dachy co najmniej dwuspadowe o kącie nachy-

lenia głównych połaci od 20° do 45°; 
7)  zakaz realizacji dachów i elewacji w jaskrawych 

kolorach; 
8)  obowiązek stosowania barw pastelowych dla 

elewacji budynków; 
9)  wielkoņć nowowydzielonych działek nie mniej-

sza niż 1000 m2 i szerokoņci frontu działki nie 
mniejszej niż 16 m; 

10)  plan dopuszcza nadbudowę, przebudowę i 
rozbudowę istniejącej zabudowy w granicach 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 4U,MN, obowiązują ustalenia z za-
kresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
zawarte w § 10 pkt 2. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych 
dróg publicznych: 
1)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1U,MN z przyległych dróg 1KD-L, 
2KD-L i 3KD-D oraz z ul. Łódzkiej zlokalizowanej 
poza obszarem planu oraz poprzez ustanowio-
ną służebnoņć lub drogę wewnętrzną; 

2)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3U,MN z przyległych dróg 2KD-L i 
3KD-D oraz z ul. Łódzkiej zlokalizowanej poza 
obszarem planu; 

3)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4U,MN z przyległych dróg 1KD-L i 
2KD-L. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8R plan ustala przeznaczenie pod 
użytki rolne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 plan 
ustala: 
1)  zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej; 
2)  zakaz grodzenia nieruchomoņci przyległych do 

powierzchniowych wód publicznych w odległo-
ņci mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu; 

3)  dopuszczenie realizacji liniowych inwestycji celu 
publicznego, ciągów pieszych i rowerowych, a 
także urządzeń związanych z gospodarką wod-
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ną; 
4)  obowiązek pozostawienia terenu w całoņci jako 

biologicznie czynnego. 
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 10 pkt 2. 

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6ZI plan ustala przeznaczenie 
pod zieleń nieurządzoną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 plan 
ustala: 
1)  zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej; 
2)  zakaz grodzenia nieruchomoņci przyległych do 

powierzchniowych wód publicznych w odległo-
ņci mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu; 

3)  dopuszczenie realizacji liniowych inwestycji celu 
publicznego, ciągów pieszych i rowerowych, a 
także urządzeń związanych z gospodarką wod-
ną; 

4)  obowiązek pozostawienia terenu w całoņci jako 
biologicznie czynnego. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 10 pkt 2. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe 
w zakresie obsługi komunikacyjnej 

 
§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami 1KD-L i 2KD-L plan ustala 
przeznaczenie pod drogi klasy lokalnej. 

2. Szerokoņć dróg w liniach rozgraniczają-
cych tereny zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla dróg, o których mowa w ust. 1, plan 
ustala obowiązek realizacji dróg jednojezdniowych 
o dwóch pasach ruchu. 

4. Zagospodarowanie terenu zgodnie z prze-
pisami odrębnymi o drogach publicznych. 

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3KD-D plan ustala przeznaczenie 
pod drogę klasy dojazdowej. 

2. Szerokoņć drogi w liniach rozgraniczają-
cych tereny zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 

ustala obowiązek realizacji drogi jednojezdniowej 
o dwóch pasach ruchu. 

4. Plan dopuszcza realizację placu do za-
wracania w miejscu wskazanym na rysunku planu. 

5. Zagospodarowanie terenu zgodnie z prze-
pisami odrębnymi o drogach publicznych. 

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4KD-PJ plan ustala przeznaczenie 
pod ciąg pieszo-jezdny. 

2. Szerokoņć ciągu w liniach rozgraniczają-
cych tereny zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Plan dopuszcza realizację sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

 
Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 
 

§ 25. 1. W związku ze wzrostem wartoņci nie-
ruchomoņci położonych w obszarze objętym pla-
nem okreņla stawki procentowe służące pobraniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, dla 
terenów oznaczonych symbolami 2MN, 4U,MN, 
5MN i 7MN w wysokoņci 20%. 

2. Dla pozostałych terenów nie stwierdza 
się wzrostu wartoņci nieruchomoņci. 

§ 26. Z chwilą wejņcia w życie planu tracą 
moc, w granicach obszaru objętego planem, usta-
lenia zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii 
Krajowej podjęte Uchwałą Nr XIX/214/2000 Rady 
Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 
kwietnia 2000 r. 

§ 27. Wykonanie Uchwały powierza Burmi-
strzowi Konstantynowa Łódzkiego. 

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz 
zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Miasta. 

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Konstantynowie Łódzkim: 
Robert Jakubowski 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LIII/549/10 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 
RYSUNEK PLANU 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 224 – 14823 – Poz. 1816 
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LIII/549/10 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO W OBSZARZE POŁOŻONYM NA WSCHODNIM SKRAJU MIASTA 

W REJONIE UL. ARMII KRAJOWEJ POMIĘDZY ULICĄ CEGIELNIANĄ, ULICĄ ŁÓDZKĄ, WSCHODNIĄ 
GRANICĄ MIASTA I RZEKĄ ŁÓDKĄ WRAZ Z PASAMI PRZYLEGŁYCH ULIC W OBRĘBIE K-19 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 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, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada 
Miejska postanawia nie uwzględnić uwag nr 2, 3, 4 
i 5 z „Wykazu uwag zgłoszonych do wyłożonego 
projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Konstantynowa 
Łódzkiego w obszarze położonym na wschodnim 
skraju miasta w rejonie ul. Armii Krajowej pomię-
dzy ulicą Cegielnianą, ulicą Łódzką, wschodnią 
granicą miasta i rzeką Łódką wraz z pasami przy-
ległych ulic w obrębie K-19” wniesionych pismami 
z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
Tym samym rozstrzygając nieuwzględnione uwagi 
Rada podtrzymuje stanowisko Burmistrza wyrażo-
ne w rozstrzygnięciu Uwag. 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr LIII/549/10 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 24 czerwca 2010 r. 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu 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, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada 
Miejska w Konstantynowie Łódzkim stwierdza, że 
po uprawomocnieniu się zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ņci obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego po-
łożonego na wschodnim skraju miasta w rejonie 
ul. Armii Krajowej pomiędzy ulicą Cegielnianą, 
ulicą Łódzką, wschodnią granicą miasta i rzeką 
Łódką wraz z pasami przyległych ulic w obrębie K - 
19 przewiduje się realizację następujących inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej należą-
cych do zadań własnych gminy i okreņla się spo-
sób ich realizacji oraz zasady finansowania: 
1) budowa sieci wodociągowej w drogach - inwe-

stycja realizowana sposobem gospodarczym ze 

ņrodków własnych gminy; 
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - 

inwestycja realizowana ze ņrodków własnych 
gminy, oraz dotacji z funduszy ochrony ņrodo-
wiska i funduszy unijnych. Realizacja jednost-
kami wykonawczymi wyłonionymi w formie 
przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych; 

3) budowa sieci gazowej - inwestycja realizowana 
przez właņciwą Spółkę Gazownictwa z jej ņrod-
ków finansowych z udziałem ņrodków wła-
snych gminy w zakresie opłaty przyłączeniowej; 

4) budowa oņwietlenia ulic w drogach - inwesty-
cja realizowana ze ņrodków własnych gminy. 
Realizacja jednostkami wykonawczymi wyło-
nionymi w formie przetargu, zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych; 

5) budowa dróg/ulic - inwestycja realizowana ze 
ņrodków własnych gminy, oraz dotacji z fundu-
szy unijnych. Realizacja jednostkami wykonaw-
czymi wyłonionymi w formie przetargu, zgod-
nie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 
 
  


