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nionych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódz-
kiego z dnia 6 sierpnia 2007 r. Nr 251, poz. 2330).  

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy w Ozorkowie.  

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wcho-

dzi w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy w Ozorkowie: 

Andrzej Rogala 

 
Załącznik 
do Uchwały nr XLVIII/494/10 
Rady Gminy w Ozorkowie 
z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

 
Sprawozdanie  

 
           Sprawozdanie z dokonanych umorzeń naleşności o charakterze cywilnoprawnym 

oraz udzielanych ulg dla osób fizycznych i jednostek nie będących przedsiębiorcami za okresy roczne 
według stanu na dzień 31 grudnia ............. r.  

 
....................................................................  
dokonujący umorzeń lub udzielający ulg dotyczących spłaty1) 
 

Lp. Treść Liczba 
dłuşników 

Kwota naleşności Kwota umorzenia, 
odroczenia, rozłoşenia na raty 

naleşn. 
główna 

odsetki 
i naleşn. 
uboczne 

razem 4a 
+ 4b 

naleşność 
główna 

odsetki 
i naleşności 

uboczne 
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 
1 UMORZENIE       
2 ODROCZENIE bez rozło-

şenia na 
raty 

      

z rozłoşe-
niem na 

raty 

      

3 ROZŁOŞENIE NA RATY2)       
 

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 
pracownik merytorycznej komórki organizacyjnej 

Urzędu Gminy w Ozorkowie 
Skarbnik Gminy Ozorków Wójt Gminy Ozorków dzień, miesiąc, rok 

 
1)  Wójt Gminy Ozorków, dyrektor jednostki organizacyjnej Gminy Ozorków  
2)  wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod Lp. 2. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/380/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE 

  
 z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w miejscowości Barkowice 
 

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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 i 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, 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 i Nr 223, poz. 
1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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 oraz Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
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Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu połoşonego w miejscowości Barkowice w 
gminie Sulejów zwany dalej „planem”.  

2. Granice obszaru objętego planem wy-
znaczają:  
 -  od zachodu – zachodnia granica działek nr 

ew. 315/1, 315/2,  
 -  od południa – południowa granica działek 

nr ew. 344/1, 340/3 oraz południowa linia 
rozgraniczająca terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 9ZN, 12WS,  

 -  od wschodu – wschodnia linia rozgranicza-
jąca terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 12WS,  

 -  od północy – północna granica działki nr 
ew. 321/2.  
3. Szczegółowe granice obszaru objętego 

planem określone są na rysunku planu w skali 
1:1000 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

4. Załączniki do uchwały stanowią:  
1)  wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sule-
jów w skali 1:25 000 stanowiący załącznik nr 1;  

2)  rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-
łącznik nr 2;  

3)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych 
w czasie wyłoşenia planu do publicznego 
wglądu, stanowiące załącznik nr 3;  

4)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej naleşących do zadań 
własnych gminy, stanowiące załącznik nr 4.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1)  planie - naleşy przez to rozumieć ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowiącego przepis gminny;  

2)  rysunku planu - naleşy przez to rozumieć rysu-
nek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:1000 w granicach 
określonych w § 1;  

3)  obszarze - naleşy przez to rozumieć obszar ob-
jęty niniejszym planem;  

4)  terenie - naleşy przez to rozumieć teren o okre-
ślonym w planie przeznaczeniu wyznaczonym 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony liczbą i symbolem literowym, dla 
którego ustalono przepisy szczegółowe;  

5)  przepisach szczególnych – naleşy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi;  
6)  podstawowym przeznaczeniu - naleşy przez to 

rozumieć określony w planie rodzaj przezna-
czenia, które przewaşa na tym terenie; tj. sta-
nowi min. 80% powierzchni terenu oznaczone-
go danym symbolem i wyznaczonego na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi;  

7)  dopuszczalnym przeznaczeniu - naleşy przez to 
rozumieć określone rodzaje przeznaczenia inne 
niş podstawowe, które uzupełniają lub wzboga-
cają przeznaczenie podstawowe na danym te-
renie;  

8)  linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenem o róşnym przezna-
czeniu podstawowym, róşnym sposobie uşyt-
kowania i zagospodarowania;  

9)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć moşliwość swobodnego sytuowa-
nia budynków (nadziemnych i podziemnych 
części obiektów kubaturowych) lecz bez prawa 
przekroczenia tej linii;  

10) rozbudowie, przebudowie – naleşy przez to 
rozumieć definicje zawarte w przepisach szcze-
gólnych;  

11) wysokości zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć definicję wysokości słuşącą do określenia 
maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, 
zawartą w przepisach szczególnych z uwzględ-
nieniem ustaleń zawartych w planie dla po-
szczególnych terenów;  

12) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy przez 
to rozumieć część powierzchni działki, która nie 
została zabudowana ani utwardzona nawierzch-
nią sztuczną, lecz zagospodarowana jako tereny 
zielone lub wodne, lub fragmenty zabudowy z 
wytworzoną warstwą gleby, pokrytą trwałą ro-
ślinnością, a takşe nawierzchnią trawiastą urzą-
dzeń sportowych i rekreacyjnych;  

13) badaniach archeologicznych – naleşy przez to 
rozumieć działania mające na celu odkrycie, 
rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpiecze-
nie zabytku archeologicznego;  

14) przedsięwzięciach mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko – naleşy przez to rozumieć 
przedsięwzięcia określone w przepisach doty-
czących określenia rodzajów przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko;  

15) paliwach ekologicznych – naleşy przez to rozu-
mieć stosowanie czystych ekologicznych paliw 
spełniających odpowiednie środowiskowe nor-
my jakościowe emisji;  

16) strefie ochronnej od sieci uzbrojenia – strefie 
ograniczonego uşytkowania- naleşy przez to ro-
zumieć część obszaru połoşoną w określonej 
odległości od sieci uzbrojenia, która jest wy-
znaczona na rysunku planu, w strefie tej sytu-
owanie zabudowy uzaleşnia się od uzyskania 
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zgody gestora sieci uzbrojenia; dopuszcza się 
natomiast urządzenia terenowe jak: drogi, par-
kingi, place składowe, zieleń niską.  

§ 3. 1. Integralną częścią ustaleń planu sta-
nowiących treść uchwały są ustalenia zawarte na 
rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym za-
łącznik nr 2 do uchwały.  

2. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 
określa podstawowe przeznaczenie terenów wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi oraz warunki 
ich zagospodarowania w zakresie określonym w 
oznaczeniach tego rysunku.  

3. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu:  
1)  granice obszaru objętego planem;  
2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu;  
3)  podstawowe przeznaczenie terenów;  
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5)  strefa ochrony otwartych panoram „E”;  
6)  zewidencjonowane stanowisko archeologiczne;  
7)  klasyfikacja dróg i ciągów publicznych;  
8)  strefa ochronna od Zbiornika Sulejowskiego.  

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu w skali 1:1000 mają charakter orientacyj-
ny.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru  
 

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony 
środowiska przyrodniczego:  
1)  ze względu na lokalizację obszaru objętego pla-

nem na terenie Sulejowskiego Parku Krajobra-
zowego ustala się zasady zagospodarowania 
poszczególnych terenów zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Wojewody 
Piotrkowskiego Nr 3/94 z dnia 21 lipca 1994 r. 
oraz rozporządzeniu Nr 24/2006 Wojewody 
Łódzkiego 3 lipca 2006 r., ustanawiającymi Sule-
jowski Park Krajobrazowy oraz w Rozporządze-
niu Wojewody Łódzkiego Nr 29/2006 z dnia 3 li-
stopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;  

2)  ze względu na lokalizację całego obszaru obję-
tego planem w strefie ochrony pośredniej wo-
kół Zbiornika Sulejowskiego obowiązują usta-
lenia zawarte w decyzji Wojewody Łódzkiego 
znak: RL.gw.I-05505/1/73/74 z dnia 30.03.1974 r. 
ustanawiającej strefę ochrony pośredniej wokół 
Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilicy;  

3)  na obszarze objętym planem wyznacza się gra-
nicę obszaru maksymalnego piętrzenia wody 
dla Zbiornika Sulejowskiego zgodnie z wyda-
nym przez Wojewodę Łódzkiego pozwoleniem 
wodnoprawnym polegającym na piętrzeniu 
wody w Zbiorniku Sulejowskim, decyzja znak: 
OS.IV.A.6811-1/Su/66/2001 z dnia 22.06.2001 r.; 

4)  wyróşnia się fragment obszaru objętego pla-
nem połoşony w granicach uşytku ekologiczne-
go o nazwie „Na Murowańcu”, ustanowionego 
na podstawie Rozporządzenia Nr 44/2005 Wo-
jewody Łódzkiego z dnia 24 listopada 2005 r. i 
obejmującego tereny ujścia rzeki Luciąşy oraz 
fragment cofki Zbiornika Sulejowskiego;  

5)  wyróşnia się obiekt – drzewo wskazane do ob-
jęcia ochroną konserwatorską w formie pomni-
ka przyrody (lipa drobnolistna o obwodzie 315 
cm, usytuowana w rejonie kapliczki);  

6)  zachowuje się istniejące tereny leśne wraz z 
wkomponowaniem ich w projektowane zago-
spodarowanie;  

7)  w zakresie ochrony dolin rzecznych i zbiorni-
ków wodnych wprowadza się strefę ochronną 
od Zbiornika Sulejowskiego z zakazem lokali-
zowania obiektów budowlanych z wyjątkiem 
obiektów słuşących turystyce wodnej, gospo-
darce wodnej lub rybackiej;  

8)  na obszarze objętym planem występują tereny 
potencjalnego zagroşenia powodzią.  

2. Dla realizacji zasad w zakresie ochrony i 
kształtowania środowiska przyrodniczego wpro-
wadza się szczegółowe ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania poszczególnych terenów 
w rozdziale 3.  

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem obo-
wiązują następujące ustalenia w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków:  
1)  ustala się ochronę dziedzictwa kulturowego 

poprzez wyróşnienie zewidencjonowanego sta-
nowiska archeologicznego w miejscowości 
Barkowice (st. nr 8 oznaczone na ark. AZP 74-
55) wraz z uwzględnieniem wpływu tego obiek-
tu na sposób zagospodarowania terenów, na 
których jest zlokalizowany;  

2)  dla stanowiska archeologicznego, o którym 
mowa w ust. 1, pkt 1, oznaczonego na rysunku 
planu:  

 a)  zaleca się lokalizowanie funkcji nie wymaga-
jących wykonywania prac ziemnych (zabu-
dowa, drogi, infrastruktura techniczna i in.),  

 b)  w przypadku prowadzenia inwestycji zwią-
zanych z wykonywaniem prac ziemnych we 
wskazanych na rysunku planu granicach 
stanowiska, przed rozpoczęciem inwestycji 
obowiązuje przeprowadzenie ratowniczych 
badań archeologicznych na koszt inwestora, 
w zakresie ustalonym przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków,  

 c)  na prowadzenie badań archeologicznych 
naleşy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (o pozwolenie nale-
şy wystąpić nie póŝniej niş 21 dni przed roz-
poczęciem inwestycji);  

3)  przy wszystkich inwestycjach liniowych wyma-
gających prac ziemnych dłuşszych niş 20 m i 
szerszych niş 30 cm na obszarze objętym pla-
nem naleşy przeprowadzić nadzór archeologicz-
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ny;  
4)  ustala się dodatkową formę ochrony w postaci 

projektowanej strefy ochrony otwartych pano-
ram „E” wyznaczonej wzdłuş linii brzegowej 
Zbiornika Sulejowskiego i obejmującej zachod-
nią część obszaru;  

5)  dla ochrony wartościowej ekspozycji wprowa-
dza się szczegółowe ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania poszczególnych tere-
nów zlokalizowanych w ramach strefy wymie-
nionej w ust. 1, pkt 4, zawarte rozdziale 3.  

§ 6. Na obszarze objętym planem obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej:  
1)  określa się linie rozgraniczające dróg publicz-

nych o klasach L, D oraz ciągów pieszo-
jezdnych - Y;  

2)  obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów 
wyznaczonych na rysunku planu oraz działek 
wydzielonych w ich ramach z przylegających 
ulic publicznych: lokalnej KD-L, dojazdowych 
KD-D oraz ciągów pieszo-jezdnych KD-Y;  

3)  ustala się system parkowania poprzez wyzna-
czenie terenów przeznaczonych dla lokalizacji 
parkingów, obowiązek zaspokojenia potrzeb 
parkingowych w ramach poszczególnych tere-
nów zgodnie z warunkami określonymi dla nich 
w rozdziale 3 w przepisach szczegółowych, do-
puszczenie urządzenia miejsc postojowych w 
liniach rozgraniczających dróg dojazdowych 
oraz ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 5KD-Y;  

4)  sposób zagospodarowania pasów drogowych 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg 
wymienionych ust. 1, pkt 1 formułuje się w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
dróg w rozdziale 4.  

§ 7. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady wyposaşenia i obsługi tere-
nów w zakresie infrastruktury technicznej:  
1)  zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, go-

spodarczych i p.poşarowych z istniejącej, z 
przewidzianej do rozbudowy gminnej sieci wo-
dociągowej, zasilanej z ujęcia i stacji wodocią-
gu gminnego „Barbara” w Sulejowie;  

2)  odprowadzanie ścieków sanitarnych w syste-
mie zbiorowym na gminną oczyszczalnię ście-
ków w Sulejowie, po wybudowaniu kanałów 
doprowadzających ścieki do odbiornika:  

 a)  do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sani-
tarnej obowiązuje odprowadzanie ścieków 
do zbiorników bezodpływowych na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem zapewnienia 
okresowego opróşniania i wywozu zgroma-
dzonych nieczystości przez koncesjonowa-
nych przez gminę przewoŝników do punktu 
zlewnego ścieków na oczyszczalni np. w Su-
lejowie lub Piotrkowie Trybunalskim,  

 b)  obowiązuje przyłączenie wszystkich nieru-
chomości w obszarze objętym planem do 

sieci kanalizacyjnej po oddaniu jej do uşyt-
kowania, z jednoczesną likwidacją szczel-
nych zbiorników bezodpływowych na nie-
czystości ciekłe,  

 c)  na całym obszarze zakazuje się odprowa-
dzania nieczyszczonych ścieków do wód 
powierzchniowych i do ziemi, 

 d)  dopuszcza się odprowadzanie ścieków sani-
tarnych do biologicznych oczyszczalni ście-
ków pod warunkiem uzyskania pozwolenia 
wodno-prawnego na odprowadzanie oczysz-
czonych ścieków do wód powierzchniowych,  

 e)  wskaŝniki zanieczyszczeń w ściekach nie mo-
gą przekraczać norm określonych w obowią-
zujących przepisach o jakości ścieków wpro-
wadzanych do komunalnych urządzeń kana-
lizacyjnych lub w przepisach lokalnych okre-
ślonych przez odbiorcę ścieków;  

3)  odprowadzanie wód opadowych według roz-
wiązań indywidualnych powierzchniowo i infil-
trację do gruntu:  

 a)  wody opadowe z dachów budynków mogą 
być odprowadzane na własną działkę przez 
infiltrację do gruntu,  

 b)  wody pochodzące z odwodnienia terenów 
określanych w przepisach szczególnych jako 
zanieczyszczone (parkingi i place manewro-
we o powierzchni powyşej 0,1 ha) powinny 
być ujmowane w lokalne układy odwodnie-
niowe powierzchniowe lub sieciowe i oczysz-
czane przed wprowadzaniem do odbiorni-
ków z piasku, zawiesin i substancji ropopo-
chodnych, na odpowiednich urządzeniach 
oczyszczających lokalizowanych w granicach 
terenu do którego inwestor ma tytuł prawny,  

 c)  kompleksowe rozwiązanie odprowadzania 
ścieków opadowych, szczególnie z ciągów 
komunikacyjnych, placów i parkingów oraz 
oczyszczenie ich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z preferowaniem gdzie jest to 
moşliwe, do wykorzystania tych wód na 
miejscu lub wykorzystania ich w zamknię-
tych obiegach wody na obszarach; obowią-
zująca przy tym powinna być zasada, aby za-
trzymać w miejscu wszystkie odpływy, które 
ze względu na swoje zanieczyszczenie nie 
wymagają odprowadzenie do kanalizacji, 
wykorzystać je, a nadmierne odpływy rozsą-
czyć w gruncie a jeşeli nie jest to moşliwe, 
dąşyć do opóŝnienia odprowadzania wód 
opadowych do wód otwartych,  

 d)  w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi 
nie mogą być przekraczane wartości wskaŝ-
ników zanieczyszczeń, określone w obowią-
zujących przepisach o jakości ścieków wpro-
wadzanych do wód i ziemi,  

 e)  rozwiązania w zakresie gospodarki wód opa-
dowych powinny gwarantować odpływ w 
sposób wykluczający występowanie zakłó-
ceń stosunków wodnych w terenach przyle-
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głych;  
4)  zaopatrzenie w energię elektryczną:  
 a)  wykorzystanie istniejącej sieci elektroener-

getycznej (linii napowietrznych 15 kV, stacji 
transformatorowych 15 kV, linii niskiego na-
pięcia),  

 b)  rozbudowa sieci oraz budowa urządzeń elek-
troenergetycznych odpowiednio do rosną-
cego zapotrzebowania na moc i w dostoso-
waniu do sposobu zagospodarowania ob-
szaru, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą 
sieci,  

 c)  budowa stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
poza liniami rozgraniczającymi układu dro-
gowego,  

 d)  dla lokalizacji stacji transformatorowych 
15/04 kV naleşy wydzielić działki o wymiarach 
2,0 m × 3,0 m z bezpośrednim dojazdem od 
drogi publicznej;  

5)  zaopatrzenie w gaz:  
 a)  z uwagi na brak gazu przewodowego – wy-

korzystanie gazu płynnego dostarczanego w 
butlach, zaopatrzenie w gaz płynny ze zbior-
ników naziemnych bądŝ podziemnych lokali-
zowanych u poszczególnych odbiorców, do 
czasu realizacji systemu gazu przewodowe-
go;  

6)  zaopatrzenie w ciepło:  
 a)  zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych 

oraz dla potrzeb przygotowania ciepłej wody 
uşytkowej w oparciu o indywidualne (lokal-
ne) ŝródła ciepła z zastosowaniem paliw 
ekologicznych, w tym energii elektrycznej 
oraz innych nośników spalanych w urządze-
niach spełniających odpowiednie środowi-
skowe normy jakościowe emisji;  

7)  zaopatrzenie w łącza telefoniczne i teleinforma-
tyczne:  

 a)  moşliwość działalności niezaleşnych opera-
torów,  

 b)  zaopatrzenie w stacjonarne łącza telefonicz-
ne z istniejącej i projektowanej sieci w li-
niach rozgraniczających ulic,  

 c)  obsługę abonentów telefonicznych za po-
średnictwem przyłączy na warunkach poda-
nych przez operatora sieci,  

 d)  wykorzystanie telefonii komórkowej;  
8)  gospodarka odpadami:  
 a)  obowiązuje zbiórka odpadów komunalnych 

indywidualnie, w miejscu wyznaczonym w 
obrębie kaşdej nieruchomości, z obowiąz-
kiem wprowadzenia ich segregacji,  

 b)  obowiązuje odbieranie odpadów komunal-
nych z kaşdej nieruchomości przez przedsię-
biorców posiadających zezwolenie na odbie-
ranie odpadów komunalnych oraz na wywóz 
odebranych odpadów do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania.  

§ 8. 1. Lokalizację sieci infrastruktury tech-
nicznej wszystkich mediów ustala się w obrębie 

terenów przeznaczonych pod komunikację, z za-
chowaniem wzajemnych odległości i odległości od 
obiektów budowlanych wynikających z przepisów 
szczególnych.  

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruk-
tury technicznej poza liniami rozgraniczającymi 
dróg za zgodą właściciela terenu i na warunkach 
uzgodnionych z zarządzającym siecią.  

§ 9. Na terenach, działkach, na których wy-
stępują nadziemne i podziemne urządzenia melio-
racyjne wszelkie inwestycje naleşy prowadzić w 
uzgodnieniu z organem właściwym ds. Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, przed przystąpieniem do re-
alizacji zabudowy naleşy przebudować kolidujące z 
tą zabudową urządzenia melioracyjne w sposób 
zapewniający swobodny odpływ wód drenaşo-
wych i powierzchniowych z pozostałych terenów, 
na których funkcjonują urządzenia melioracyjne.  

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe – warunki zabudowy  
 

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 1U/Z, 5U/Z ustala się:  
1)  przeznaczenie terenów:  
 a)  zabudowa usługowa ze znacznym udziałem 

zieleni w zagospodarowaniu terenu (usługi 
turystyczno–rekreacyjno–sportowe, obiekty 
o funkcji zdrowotnej, kulturowej, dydaktycz-
nej w formie obiektów lub urządzeń tereno-
wych z towarzyszącą zielenią), jako podsta-
wowe przeznaczenie terenu,  

 b)  gastronomia, handel, parkingi, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu,  

 c)  urządzenia obsługi technicznej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu,  

 d)  wyklucza się prowadzenie działalności pro-
dukcyjnej, przetwórczej, składowej, handlu 
hurtowego zarówno w budynkach, jak i poza 
nimi oraz przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko przyrodnicze, z 
wyłączeniem infrastruktury technicznej;  

2)  warunki łączenia i podziału nieruchomości:  
 a)  dopuszcza się łączenie sąsiednich działek dla 

potrzeb zagospodarowania ustalonego w 
ust. 1 pkt 1,  

 b)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5U/Z dopuszcza się podział dział-
ki nr ew. 325/1 dla potrzeb dwóch odrębnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, minimalna 
powierzchnia wydzielonej działki wynosi 
2500 m2,  

 c)  dodatkowo dopuszcza się podziały terenu 
związane z wydzieleniem działki pod projek-
towane stacje trafo oraz powstające w wyni-
ku regulacji stanu prawnego, której celem 
nie jest wydzielenie działek budowlanych, 
lecz poprawa warunków istniejącego zago-
spodarowania;  

3)  warunki zagospodarowania działek:  
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 a)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1U/Z dopuszcza się zagospoda-
rowanie w formie maksymalnie dwóch 
przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach ist-
niejących podziałów,  

 b)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5U/Z dopuszcza się zagospoda-
rowanie w formie maksymalnie czterech 
przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym dwóch 
odrębnych: w ramach działki nr ew. 325/2 (z 
dopuszczeniem jej powiększenia) oraz działki 
nr ew. 324/6, oraz dwóch przedsięwzięć w 
ramach działki nr ew. 325/1 stanowiącej wła-
sność gminy,  

 c)  dopuszcza się jako maksymalną powierzch-
nię zabudowy 40% powierzchni terenu, w 
ramach jednego przedsięwzięcia inwesty-
cyjnego,  

 d)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
- 50% powierzchni w ramach jednego przed-
sięwzięcia inwestycyjnego,  

 e)  dla ochrony wartościowej ekspozycji w gra-
nicach strefy ochrony otwartych panoram 
„E” wyznaczonej na rysunku planu ustala 
się:  

  -  zakaz realizacji zwartych nasadzeń roślin-
ności wysokiej,  

  -  zakaz budowy obiektów agresywnych kra-
jobrazowo,  

  -  zakaz lokalizacji nowych, czytelnych w kra-
jobrazie elementów infrastruktury technicz-
nej (maszty, słupy linii elektroenergetycz-
nych) o wysokości przekraczającej 10 m, 
zaleca się stosowanie podziemnych sieci 
kablowych,  

 f)  obowiązuje ochrona istniejącej zieleni z do-
puszczeniem niezbędnej wycinki w przypad-
ku kolizji z planowanym zagospodarowa-
niem,  

 g)  w obrębie wyznaczonego na rysunku planu 
stanowiska archeologicznego obowiązują 
ustalenia zawarte w rozdziale 2 § 5 ust. 1 pkt 
2,  

 h)  w ramach terenu obowiązuje zapewnienie 
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych 
dla pracowników i klientów, w dostosowa-
niu do przewidzianego zagospodarowania, 
w minimalnej ilości:  

  -  dla hoteli – 20 miejsc parkingowych/100 
łóşek,  

  -  dla obiektów gastronomicznych – 20 miejsc 
parkingowych/100 miejsc,  

  -  dla usług sportu, rekreacji i wypoczynku – 
12 miejsc parkingowych /100 miejsc/ uşyt-
kowników;  

  -  w bilansie miejsc parkingowych dopuszcza 
się zabezpieczenie 50% niezbędnych miejsc 
w ramach terenu oznaczonego symbolem 
2KS,  

 i)  obowiązuje realizacja ogrodzeń aşurowych,

wzdłuş dróg i ciągów pieszo-jezdnych – sy-
tuowanych w linii rozgraniczającej drogi, 
ciągu – ujednoliconych pod względem wy-
sokości, kształtu i materiałów; maksymalna 
wysokość 1,6 m; zakazuje się stosowania 
şelbetowych prefabrykatów; zaleca się sto-
sowanie şywopłotów,  

 j)  obowiązują ustalenia dotyczące ochrony 
środowiska przyrodniczego zawarte w roz-
dziale 2 § 4,  

 k)  obowiązuje obsługa komunikacyjna zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 § 6,  

 l)  obowiązują warunki w zakresie infrastruktu-
ry technicznej ustalone w rozdziale 2 § 7,  

 m) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
środowisku określony w obowiązujących 
przepisach o ochronie środowiska dla tere-
nów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe,  

 n)  dla terenów, działek, na których zlokalizowa-
ne są naziemne i podziemne urządzenia me-
lioracyjne obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 2 § 9;  

4)  warunki dla istniejącej zabudowy;  
 a)  dla istniejących budynków o przeznaczeniu 

zgodnym z ustalonym w ust. 1 pkt 1 lit. a 
oraz istniejących budynków mieszkalnych, w 
tym zlokalizowanych częściowo pomiędzy 
linią zabudowy i linią rozgraniczającą terenu, 
dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 
nadbudowę zgodnie z ustaleniami dla pro-
jektowanej zabudowy oraz przy spełnieniu 
warunków w zakresie sposobu zagospoda-
rowania działek określonych w ust. 1 pkt 3,  

 b)  w działalności remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrz-
ny zabudowy obowiązuje ujednolicenie sto-
larki (kolor, podziały na elewacjach) w ra-
mach budynku;  

5)  warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a)  obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy 

wyznaczone na rysunku planu,  
 b)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m w 

najwyşszym punkcie kalenicy,  
 c)  kąt nachylenia połaci dachowych od 25O do 

35O, dla wszystkich budynków w ramach jed-
nego przedsięwzięcia inwestycyjnego do-
puszcza się dachy płaskie,  

 d)  dla dachów ze spadkami obowiązuje kolory-
styka w odcieniach czerwieni i brązów,  

 e)  obowiązuje kolorystyka elewacji w jasnych 
odcieniach, jednolita dla zabudowy sytuowa-
nej w ramach danego terenu,  

 f)  obowiązuje uwzględnienie w projekcie archi-
tektonicznym szczególnie eksponowanych 
elewacji obiektów od strony sąsiadujących 
terenów otwartych,  

 g)  obowiązuje stosowanie tradycyjnych mate-
riałów wykończeniowych (tynk, cegła) oraz 
współczesnych materiałów, z wykluczeniem
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okładzin z tworzyw sztucznych typu siding,  
 h)  zaleca się nawiązywanie form zabudowy do 

tradycji architektury lokalnej oraz charakteru 
krajobrazu,  

 i)  zabudowa w ramach jednego przedsięwzię-
cia inwestycyjnego musi tworzyć jednorod-
ny kompleks wraz z zielenią wkomponowa-
ny harmonijnie w krajobraz.  

2. Dla wyszczególnionego ponişej terenu 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia:  
1)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 5 U/Z obowiązuje ochrona usytuowane-
go na działce nr ew. 325/2 drzewa - lipy drobno-
listnej, wskazanej do objęcia ochroną konser-
watorską w formie pomnika przyrody.  

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 6U/Z, 10U/Z ustala się:  
1)  przeznaczenie terenów:  
 a)  przeznaczenie terenów: zabudowa usługowa 

ze znacznym udziałem zieleni w zagospoda-
rowaniu terenu (usługi turystyczno-rekreacyj-
no-sportowe, obiekty o funkcji zdrowotnej, 
kulturowej, dydaktycznej w formie obiektów 
lub urządzeń terenowych z towarzyszącą zie-
lenią), jako podstawowe przeznaczenie tere-
nu,  

 b)  gastronomia, handel, parkingi, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu,  

 c)  urządzenia obsługi technicznej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu,  

 d)  wyklucza się prowadzenie działalności pro-
dukcyjnej, przetwórczej, składowej, handlu 
hurtowego zarówno w budynkach, jak i poza 
nimi oraz przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko przyrodnicze, z 
wyłączeniem infrastruktury technicznej;  

2)  warunki łączenia i podziału nieruchomości: 
 a)  dopuszcza się łączenie sąsiednich działek dla 

potrzeb zagospodarowania ustalonego w 
ust. 1 pkt 1,  

 b)  dopuszcza się wyłącznie podziały terenu 
powstające w wyniku regulacji stanu praw-
nego, której celem nie jest wydzielenie dzia-
łek budowlanych, lecz poprawa warunków 
istniejącego zagospodarowania;  

3)  warunki zagospodarowania działek:  
 a)  dopuszcza się zagospodarowanie w ramach 

pojedynczych działek,  
 b)  dopuszcza się przekształcenie istniejących 

siedlisk w gospodarstwa agroturystyczne,  
 c)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 

powierzchni działki lub terenu w przypadku 
jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego,  

 d)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– 50% powierzchni działki lub terenu w przy-
padku jednego przedsięwzięcia inwestycyj-
nego,  

 e)  dla ochrony wartościowej ekspozycji w gra-
nicach strefy ochrony otwartych panoram

 „E” wyznaczonej na rysunku planu ustala 
się:  

  -  zakaz realizacji zwartych nasadzeń roślin-
ności wysokiej,  

  -  zakaz budowy obiektów agresywnych kra-
jobrazowo,  

  -  zakaz lokalizacji nowych, czytelnych w kra-
jobrazie elementów infrastruktury tech-
nicznej (maszty, słupy linii elektroenerge-
tycznych) o wysokości przekraczającej 10 
m, zaleca się stosowanie podziemnych sie-
ci kablowych,  

 f)  obowiązuje ochrona istniejącej zieleni z do-
puszczeniem niezbędnej wycinki w przypad-
ku kolizji z planowanym zagospodarowa-
niem,  

 g)  w ramach terenu obowiązuje zapewnienie 
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych 
dla pracowników i klientów, w dostosowa-
niu do przewidzianego zagospodarowania, 
w minimalnej ilości:  

  -  dla hoteli – 20 miejsc parkingowych/100 
łóşek,  

  -  dla obiektów gastronomicznych – 20 miejsc 
parkingowych/100 miejsc,  

  -  dla usług sportu, rekreacji i wypoczynku – 
12 miejsc parkingowych /100 miejsc/ uşyt-
kowników,  

 h)  obowiązuje realizacja ogrodzeń aşurowych, 
wzdłuş dróg i ciągów pieszo-jezdnych – sy-
tuowanych w linii rozgraniczającej drogi, 
ciągu – ujednoliconych pod względem wy-
sokości, kształtu i materiałów; maksymalna 
wysokość 1,6 m; zakazuje się stosowania 
şelbetowych prefabrykatów; zaleca się sto-
sowanie şywopłotów,  

 i)  obowiązują ustalenia dotyczące ochrony 
środowiska przyrodniczego zawarte w roz-
dziale 2 § 4,  

 j)  obowiązuje obsługa komunikacyjna zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 2 § 6,  

 k)  obowiązują warunki w zakresie infrastruktu-
ry technicznej ustalone w rozdziale 2 § 7,  

 l)  obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
środowisku określony w obowiązujących 
przepisach o ochronie środowiska dla tere-
nów przeznaczonych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe,  

 m) dla terenów, działek, na których zlokalizowa-
ne są naziemne i podziemne urządzenia me-
lioracyjne obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 2 § 9;  

4)  warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a)  dla istniejących budynków rekreacji indywi-

dualnej – letniskowych, mieszkalnych i usłu-
gowych, w tym zlokalizowanych częściowo 
pomiędzy linią zabudowy i linią rozgranicza-
jącą terenu, dopuszcza się przebudowę, roz-
budowę lub nadbudowę zgodnie z ustale-
niami dla projektowanej zabudowy oraz przy 
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spełnieniu warunków w zakresie sposobu 
zagospodarowania działek określonych w 
ust. 1 pkt 3,  

 b)  w działalności remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd ze-
wnętrzny zabudowy obowiązuje ujednolice-
nie stolarki (kolor, podziały na elewacjach) w 
ramach budynku;  

5)  warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a)  obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy 

wyznaczone na rysunku planu,  
 b)  maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m w 

najwyşszym punkcie kalenicy,  
 c)  kąt nachylenia połaci dachowych od 25O do 

35O,  
 d)  obowiązuje kolorystyka dachów w odcie-

niach czerwieni i brązów,  
 e)  obowiązuje kolorystyka elewacji w jasnych 

odcieniach, jednolita dla zabudowy sytu-
owanej w ramach danego terenu,  

 f)  obowiązuje uwzględnienie w projekcie archi-
tektonicznym szczególnie eksponowanych 
elewacji obiektów od strony sąsiadujących 
terenów otwartych,  

 g)  obowiązuje stosowanie tradycyjnych mate-
riałów wykończeniowych (tynk, cegła) oraz 
współczesnych materiałów, z wykluczeniem 
okładzin z tworzyw sztucznych typu siding,  

 h)  zaleca się nawiązywanie form zabudowy do 
tradycji architektury lokalnej oraz charakteru 
krajobrazu,  

 i)  zabudowa sytuowana w ramach danego 
terenu, działki winna tworzyć zintegrowany 
zespół urbanistyczno–architektoniczny pod 
względem gabarytów, poziomu parteru, 
kształtu dachu, kolorystyki oraz detalowania 
wkomponowany harmonijnie w krajobraz.  

2. Dla wyszczególnionych ponişej terenów 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia:  
1)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 6U/Z znajdującego się w obrębie 
wyznaczonego na rysunku planu stanowiska 
archeologicznego obowiązują ustalenia zawarte 
w Rozdziale 2 § 5 ust. 1 pkt 2;  

2)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 10U/Z, ustala się:  

 a)  dopuszcza się lokalizację zabudowy w grani-
cy działki zalecając zblokowanie zabudowy 
na sąsiednich działkach,  

 b)  obowiązuje zachowanie istniejącej kapliczki 
przydroşnej zlokalizowanej na działce nr ew. 
341/3.  

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 2KS, 8KS, ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  obsługa komunikacji samochodowej w for-

mie parkingu naziemnego, jako podstawowe 
przeznaczenie terenu,  

 b)  zieleń niska, jako dopuszczalne przeznacze-

nie terenu,  
 c)  obsługa programu realizowanego w ramach 

terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3ZN, jako dopuszczalne przeznacze-
nie terenu,  

 d)  sieci infrastruktury technicznej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu;  

2)  warunki zagospodarowania terenu:  
 a)  obowiązuje zakaz grodzenia terenu,  
 b)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 10% powierzchni terenu z zastrzeşeniem 
spełnienia warunków dotyczących zieleni 
ujętych w ustaleniach dodatkowych w ust. 2,  

 c)  obowiązują ustalenia dotyczące ochrony 
środowiska przyrodniczego zawarte w roz-
dziale 2 § 4,  

 d)  dla terenów, działek, na których zlokalizowa-
ne są naziemne i podziemne urządzenia me-
lioracyjne obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 2 § 9, 

 e)  teren nie jest normowany akustycznie.  
2. Dla wyszczególnionych ponişej terenów 

oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia:  
1)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2KS:  
 a)  znajdującego się w obrębie wyznaczonego 

na rysunku planu stanowiska archeologicz-
nego obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 2 § 5 ust. 1 pkt 2,  

 b)  obowiązuje realizacja zieleni izolacyjnej usy-
tuowanej zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu,  

 c)  dopuszcza się realizację obiektu związanego 
z obsługą terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3ZN (zaplecze administra-
cyjne, dozór, toalety, mała gastronomia, itp.) 
na następujących warunkach:  

  -  obiekt jednokondygnacyjny,  
  -  maksymalna wysokość – 4,0 m,  
  -  maksymalna powierzchnia zabudowy – 150 

m2,  
  -  kąt nachylenia połaci dachowych – 10-35O,  
 d)  obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi 

lokalnej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 1KD-L 1/2;  

2)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 8KS  

 a)  obowiązuje zagospodarowanie parkingu z 
wykorzystaniem istniejącego ukształtowania 
terenu oraz w maksymalnym stopniu wkom-
ponowanie w zagospodarowanie istniejącej 
zieleni, z dopuszczeniem wycinki zieleni 
uniemoşliwiającej zagospodarowanie terenu,  

 b)  obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi 
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 3KD-D 1/2.  

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 3ZN, 9ZN, ustala się:  
1)  przeznaczenie terenów: 
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 a)  zieleń naturalną, jako podstawowe przezna-

czenie terenu,  
 b)  obiekty słuşące turystyce wodnej i rekreacji 

jako dopuszczalne przeznaczenie terenów,  
 c)  terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne 

jako dopuszczalne przeznaczenie terenów,  
 d)  sieci infrastruktury technicznej wyłącznie w 

formie podziemnej, jako dopuszczalne prze-
znaczenie terenu;  

2)  warunki łączenia i podziału terenu na działki: 
 a)  dopuszcza się łączenie działek w ramach 

terenów;  
3)  warunki zagospodarowania terenów: 
 a)  obowiązuje zagospodarowanie terenów w 

formie pasa zieleni naturalnej ogólnodo-
stępnej, sytuowanej wzdłuş Zbiornika Sule-
jowskiego (teren oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem 12WS) z urządzonym ciągiem 
spacerowym,  

 b)  w zagospodarowaniu terenów naleşy uwzglę-
dnić funkcjonalne powiązania (w tym w za-
kresie komunikacji pieszej) z układem dróg, 
parkingami (tereny 2KS, 8KS), terenami le-
śnymi (4ZL, 7ZL, 11ZL),  

 c)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
70% powierzchni terenu,  

 d)  obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tym-
czasowych,  

 e)  obowiązuje ochrona istniejącego drzewosta-
nu,  

 f)  dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia w for-
mie şywopłotów lub drewniane aşurowe o 
wysokości nieprzekraczającej 1,5 m bez 
podmurówek,  

 g)  obowiązują ustalenia dotyczące ochrony 
środowiska przyrodniczego zawarte w roz-
dziale 2 § 4,  

 h)  dla terenów, działek, na których zlokalizo-
wane są naziemne i podziemne urządzenia 
melioracyjne obowiązują ustalenia zawarte 
w rozdziale 2 § 9,  

i)  wyznacza się strefę zasięgu wielkiej wody o 
prawdopodobieństwie 1%.  

2. Dla wyszczególnionych ponişej terenów 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia:  
1)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 9ZN wskazuje się zagospodarowanie w 
formie urządzeń rekreacji biernej (plaşa, kąpie-
lisko) oraz towarzyszącego im niezbędnego za-
plecza usytuowanego w strefie wejściowej (toa-
lety, pomieszczenia dla obsługi itp.);  

2)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3ZN:  

 a)  wskazuje się zagospodarowanie w formie 
urządzeń rekreacji czynnej (pole namiotowe, 
boiska sportowe, przystań sprzętu wodnego) 
oraz towarzyszącego im niezbędnego zaple-
cza (przechowalnia sprzętu wodnego itp.),  

 b)  w ramach zagospodarowania naleşy uwzglę-

dnić przebieg fragmentu ścieşki rowerowej 
prowadzącej wokół Zbiornika Sulejowskiego,  

 c)  dla części terenu znajdującej się w obrębie 
wyznaczonego na rysunku planu stanowiska 
archeologicznego obowiązują ustalenia za-
warte w rozdziale 2 § 5 ust. 1 pkt 2;  

3)  dla budynków związanych z zagospodarowa-
niem wskazanym w ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązują 
następujące warunki dla projektowanej zabu-
dowy: 

 a)  obiekt jednokondygnacyjny,  
 b)  maksymalna powierzchnia zabudowy w 

ramach terenu oznaczonego symbolem 9ZN 
– 150 m2, 3ZN – 250 m2,  

 c)  maksymalna wysokość zabudowy – 4,0 m,  
 d)  kąt nachylenia połaci dachowych – 10O -35O,  
 e)  dla elewacji obowiązuje zakaz stosowania 

jaskrawej kolorystyki.  
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami: 4ZL, 7ZL, 11ZL, ustala się:  
1)  przeznaczenie terenów: 
 a)  zieleń leśną, jako podstawowe przeznaczenie 

terenu,  
 b)  ciągi piesze, miejsca biwakowe, jako dopusz-

czalne przeznaczenie terenu;  
2)  warunki zagospodarowania terenów: 
 a)  zachowuje się istniejącą zieleń leśną z do-

puszczeniem niezbędnych prac pielęgnacyj-
nych,  

 b)  obowiązuje wkomponowanie istniejących za-
lesień w zagospodarowanie terenów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 3ZN i 
9ZN poprzez kontynuację ciągów pieszych, 
urządzenie miejsc biwakowych, itp.,  

 c)  obowiązuje zakaz ogrodzeń,  
 d)  obowiązują ustalenia dotyczące ochrony śro-

dowiska przyrodniczego zawarte w rozdziale 
2 § 4,  

 e)  obowiązuje wyznaczona na rysunku planu 
strefa zasięgu wielkiej wody o prawdopodo-
bieństwie 1%.  

2. Dla wyszczególnionych ponişej terenów 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia:  
1)  dla części terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 4ZL znajdującego się w obrębie 
wyznaczonego na rysunku planu stanowiska 
archeologicznego obowiązują ustalenia zawarte 
w Rozdziale 2, § 5 ust. 1 pkt 2.  

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 12WS, ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu: 
 a)  wody śródlądowe, jako podstawowe prze-

znaczenie terenu,  
 b)  obiekty słuşące turystyce wodnej, gospodar-

ce wodnej lub rybackiej, jako dopuszczalne 
przeznaczenie terenu;  

2)  warunki podziału terenu na działki: 
 a)  zachowuje się istniejące granice terenu;  
3)  warunki zagospodarowania terenu: 
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 a)  zachowuje się istniejący zbiornik wodny,  
 b)  obowiązują ustalenia dotyczące ochrony 

środowiska przyrodniczego zawarte w roz-
dziale 2 § 4,  

 c)  ze względu na połoşenie terenu w obrębie 
uşytku ekologicznego „Na Murowańcu” obo-
wiązują ustalenia zawarte w Rozporządzeniu, 
o który mowa w rozdziale 2, § 4 ust. 1 pkt 2.  

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe – warunki 
dla terenów komunikacji  

 
§ 16. 1. Wyznacza się tereny dróg i ciągów 

publicznych z ustaleniem klasy drogi, oznaczone 
symbolami:  
1)  drogi i ciągi publiczne;  
 a)  KD-L – droga lokalna,  
 b)  KD-D – droga dojazdowa,  
 c)  KD-Y – ciąg pieszo-jezdny.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się:  
1)  komunikację publiczną, jako podstawowe prze-

znaczenie terenów;  
2)  urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń, 

jako dopuszczalne przeznaczenie terenów.  
3. Dla poszczególnych dróg ustala się na-

stępujące warunki i parametry funkcjonalno-prze-
strzenne:  
1)  dla drogi lokalnej:  
 a)  droga lokalna – 1KD-L1/2:  
  -  szerokość w liniach rozgraniczających – 

12,0 m,  
  -  jedna jezdnia; dwa pasy ruchu,  
  -  wyznacza się fragment ścieşki rowerowej 

prowadzonej wokół Zbiornika Sulejowskie-
go;  

2)  dla dróg dojazdowych: 
 a)  droga dojazdowa: 2KD-D1/2:  
  -  szerokość w liniach rozgraniczających – 

12,0 m,  
  -  jedna jezdnia; dwa pasy ruchu, 
 b)  droga dojazdowa: 3KD-D1/2:  
  -  szerokość w liniach rozgraniczających – 

10,0 m,  
  -  jedna jezdnia; dwa pasy ruchu;  
3)  dla ciągów pieszo-jezdnych:  
 a)  ciąg pieszo-jezdny – 4KD-Y:  
  -  szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 

m,  
 b)  ciąg pieszo-jezdny – 5KD-Y:  
  -  szerokość w liniach rozgraniczających – 

8,0-10,0 m,  
  -  dopuszcza się urządzenie miejsc parkingo-

wych wzdłuş ciągu pieszo-jezdnego,  
  -  wyznacza się fragment ścieşki rowerowej 

prowadzonej wokół Zbiornika Sulejowskie-

go.  
§ 17. Na terenach przeznaczonych na cele 

komunikacji ustala się następujące zasady zago-
spodarowania:  
1)  w liniach rozgraniczających moşliwość lokaliza-

cji zieleni z zachowaniem pola wymaganej wi-
doczności;  

2)  zakaz lokalizacji w liniach rozgraniczających 
dróg reklam wielkogabarytowych oraz obiek-
tów usługowych;  

3)  lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych i w porozumieniu z zarządcą 
drogi;  

4)  moşliwość lokalizacji urządzeń komunikacyj-
nych związanych z obsługą ruchu, w tym par-
kingów, sygnalizacji drogowej, ścieşek rowe-
rowych, chodników pod warunkiem spełnienia 
przepisów szczególnych i uzyskania zgody za-
rządcy drogi.  

 
Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe  
 

§ 18. 1. W związku ze wzrostem wartości 
nieruchomości, w wyniku uchwalenia planu usta-
nawia się jednorazową stawkę procentową z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości słuşącą pobraniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41).  

2. Wysokość stawki procentowej, słuşącej 
naliczeniu opłaty związanej z tym wzrostem war-
tości nieruchomości określa się na:  
1)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami:  
 a)  U/Z – 30%,  
 b)  KS – 10%,  
 c)  ZL – 0%,  
 d)  ZN – 0%,  
 e)  WS – 0%;  
2)  dla terenów dróg i ciągów oznaczonych na pla-

nie symbolami:  
 a)  KD-L, KD-D, KD-Y – 0%.  

3. Stawka procentowa ustalona w ust. 1 pkt 
2 lit. a i b nie dotyczy działek stanowiących wła-
sność gminną, dla których stawkę procentową 
określa się w wysokości 0%.  

§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego.  

 
 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sulejowie: 

Przemysław Majchrowski 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXVII/380/2010 
Rady Miejskiej w Sulejowie 
z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXVII/380/2010 
Rady Miejskiej w Sulejowie 
z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXVII/380/2010 
Rady Miejskiej w Sulejowie 
z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI BARKOWICE W GMINE SULEJÓW ZGŁOSZONYCH 

W CZASIE WYŁOŻENIA PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
 

L.p. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię,  
nazwa 

jednostki  
 organizacyjnej  

 i adres  
 zgłaszającego 

uwagi  

Treść 
uwagi 

Oznaczenie  
 nierucho-

mości  
 której 

dotyczy  
 uwaga  

Ustalenia  
 projektu 

planu  
 dla  

nieruchomości  
 której dotyczy  

 uwaga  

Rozstrzygnięcie  
 Burmistrza  
 w sprawie  

 rozpatrzenia 
uwag  

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej w Sulejo-

wie  
 załącznik do uchwały  
 Nr XXXVII/380/2010r.  

 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  

Uwagi 

Uwaga 
nieuwzględniona  

Uwaga 
uwzględ-

niona 

Uwaga nie- 
uwzględniona  

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 
Załącznik nr 4 
do Uchwały nr XXXVII/380/2010 
Rady Miejskiej w Sulejowie 
z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Barkowice 

w gminie Sulejów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania 

 
Jako podstawę prawną przyjęto:  

 - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 zpz), 

 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 zpz), 

 - ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
chodach jednostek samorządu terytorial-
nego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1119 zpz), 

 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 zpz), 

 - ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 
zpz). 
Celem opracowania jest określenie sposo-

bu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 
zapisanych w projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania obszaru objętego planem, które 
naleşą do zadań własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania.  

W celu umoşliwienia realizacji inwestycji 
kubaturowych na terenach przeznaczonych pod 
róşne formy zainwestowania jak zabudowa usłu-
gowa z duşym udziałem zieleni w zagospodaro-

waniu, które obecnie stanowią nieuşytki, koniecz-
na będzie budowa infrastruktury, wymagająca 
nakładów finansowych.  

Finansowanie realizacji zadań zapisanych 
w planie inwestycji infrastruktury technicznej, któ-
re naleşą do zadań własnych gminy jest uzaleş-
nione od zdolności finansowej gminy i będzie 
określona w wieloletnich planach inwestycyjnych 
stanowiących załączniki do uchwał budşetowych 
w kolejnych okresach czasowych.  

Do zadań z zakresu infrastruktury technicz-
nej będących zadaniami własnymi gminy naleşy:  
 - wydzielenie i wykup terenu pod moderni-

zację dróg i ciągów pieszo-jezdnych od 
właścicieli prywatnych – 1090 m2,  

 - modernizacja nawierzchni dróg i ciągów 
pieszo-jezdnych – około 1740 m2, 

 - uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, ka-
nalizację deszczową i sanitarną, sieć oświe-
tlenia ulicznego,  

 - budowa bądŝ przebudowa jezdni, chodni-
ków na drogach gminnych.  
Przewiduje się realizację:  

 - około 650 m sieci wodociągowej jako roz-
budowa istniejącego systemu wodociągo-
wego, 

 - około 920 m sieci kanalizacji sanitarnej dla 
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obsługi nowych terenów wyznaczonych 
planem, 

 - około 415 m sieci kanalizacji deszczowej 
słuşącej odwodnieniu projektowanych i 
istniejących ulic. 
Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktu-

ry technicznej będą realizowane i póŝniej eksplo-
atowane przez odpowiedniego zarządcę sieci (do-
stawcę usług).  

Odrębnym problemem jest zaopatrzenia 
obszaru w energię elektryczną. Zgodnie z prawem 
energetycznym, realizacja sieci przez zakład ener-
getyczny uzaleşniona jest od wcześniej sporządzo-
nych planów zaopatrzenia w energię (z trzyletnim 
wyprzedzeniem). W sytuacji potrzeb zasilania w 
energię obszaru określonego w projekcie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zasilanie w energię ma być zagwarantowane z 
istniejących i planowanych stacji trafo, a całość 
potrzeb wynikających z projektowanego zagospo-
darowania terenu zostanie pokryta w drodze bu-
dowy sieci średniego i niskiego napięcia.  

Środki finansowe na cele infrastrukturalne 
realizowane przez gminę będą pochodzić ze środ-
ków własnych gminy ustalanych w poszczegól-

nych budşetach gminy na dany rok oraz funduszy 
Unii Europejskiej.  

Zakłada się teş, şe część wyposaşenia w nie-
zbędną sieć kanalizacyjną i wodociągową nowych 
terenów, w znacznej części realizowana będzie 
przez przyszłych inwestorów i właścicieli terenów.  

Ŝródłem dochodu gminy będzie tak zwana 
renta planistyczna płacona na rzecz gminy, wyni-
kająca ze wzrostu wartości nieruchomości. Gmina 
uzyska równieş dochody ze sprzedaşy działek in-
westycyjnych zlokalizowanych na obszarze obję-
tym planem.  

Moşna załoşyć, şe programy unijne zwią-
zane z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, 
które zostaną wdroşone w gminie pozwolą na 
przyspieszenie prac związanych z realizacją zadań 
inwestycyjnych naleşących do zadań własnych.  

Gmina wykorzysta wszystkie moşliwości 
dla pozyskania funduszy w celu realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji infrastruktury technicz-
nej, które naleşą do jej zadań własnych.  

Prognozowane wydatki związane z realiza-
cją ww. projektu winny stanowić podstawę do 
podjęcia prac nad ujęciem ich w Wieloletnich Pro-
gramach Inwestycyjnych Gminy Sulejów.  
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UCHWAŁA NR XXXIX/21/2010 RADY GMINY WIELGOMŁYNY 

  
 z dnia 6 maja 2010 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/33/02 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 08 lipca 2002 roku 

w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie Gminy Wielgomłyny 
 

Na podstawie art. 31 w związku z art. 30 
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zmiany: z 
2004 r.  Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 
159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, 
Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 
231, poz. 1652) na wniosek Wójta Gminy Wiel-
gomłyny, Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr 
XXXIV/33/02 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 
8 lipca 2002 roku w sprawie zmian w podziale na 

obwody głosowania na terenie Gminy Wielgomły-
ny, nadając mu brzmienie zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do 
publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§ 3. Przekazuje się niezwłocznie po jednym 
egzemplarzu uchwały Wojewodzie Łódzkiemu oraz 
Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybu-
nalskim.  

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem pod-
jęcia.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Stanisław Łoś 

  


