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UCHWAŁA NR LIII/610/10 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 26 paňdziernika 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoŊonego 

w Kutnie pomiĉdzy ulicami: RóŊaną, Północną, Koņciuszki i granicą miasta Kutno 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40, ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j.: 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 
Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 149, poz. 996) 
oraz w związku z Uchwałą Nr XLIV/504/06 Rady Mia-
sta Kutno z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu połoŊone-
go w Kutnie pomiĉdzy ulicami: RóŊaną, Północną, 
Koņciuszki i granicą miasta Kutno, Rada Miasta Kut-
no uchwala, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenu połoŊonego w 
Kutnie pomiĉdzy ulicami: RóŊaną, Północną, Ko-
ņciuszki i granicą miasta Kutno, zwany dalej „pla-
nem”.  

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar, którego granice 
wyznaczają:  
1) od północy – granica administracyjna miasta 

Kutno;  
2) od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. 

Koņciuszki;  
3) od południa – północna linia rozgraniczająca ul. 

Północnej;  
4) od zachodu – zachodnia granica działek nr 975/1, 

975/2, 975/3 i 975/4 (ul. RóŊanej) oraz zachodnia 
granica działek nr 973/2 i 973/1.  

2. Granice obszaru objĉtego ustaleniami pla-
nu oznaczone są na rysunku planu.  

§ 3. Załączniki do uchwały stanowią:  

1) rysunek planu sporządzony na mapie w skali 
1:1000 wraz z wyrysem ze „Zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kutna”, bĉdący integralną 
czĉņcią planu, stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały;  

2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały;  

3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

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

cych tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych 
zasadach zagospodarowania;  

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go;  

3) zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego;  

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków;  

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych;  

6) parametrów i wskaňników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaňników in-
tensywnoņci zabudowy;  

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoņci;  

8) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich uŊytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy;  

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uŊytkowania terenów;  

11) stawek procentowych, słuŊących naliczaniu jed-
norazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci związanego z uchwaleniem planu.  

2. PoniewaŊ nie wystĉpują na obszarze planu 
nie okreņla siĉ:  
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;  
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrĉbnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a takŊe naraŊonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagroŊonych osuwa-
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niem siĉ mas ziemnych.  
§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) ustawie - naleŊy przez to rozumieć ustawĉ z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póňn. 
zm.);  

2) przepisach odrĉbnych - naleŊy przez to rozumieć 
przepisy innych ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz prawomocne decyzje administracyjne 
ograniczające prawo dysponowania terenem;  

3) uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałĉ Rady Miasta Kutno;  

4) planie - naleŊy przez to rozumieć niniejszy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
stanowiący akt prawa miejscowego, obejmujący 
obszar okreņlony w § 2 niniejszej uchwały;  

5) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć rysunek 
planu, sporządzony na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

6) obszarze planu - naleŊy przez to rozumieć obszar 
objĉty niniejszym planem w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu;  

7) terenie - naleŊy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz oznaczony symbolem, (w którym cyfry ozna-
czają numer terenu w obszarze, litery oznaczają 
przeznaczenie terenu);  

8) działce - naleŊy przez to rozumieć działkĉ budow-
laną zgodnie z obowiązującymi przepisami usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;  

9) nieruchomoņci gruntowej – naleŊy przez to rozu-
mieć nieruchomoņć gruntową zgodnie z obowią-
zującymi przepisami ustawy o gospodarce nieru-
chomoņciami;  

10) linii rozgraniczającej - naleŊy przez to rozumieć 
liniĉ rozgraniczającą tereny o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania, 
ustalone niniejszym planem (linia ta wskazuje 
dopuszczalne miejsce podziału działek);  

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŊy przez to 
rozumieć liniĉ oznaczającą granicĉ, której nie mo-
Ŋe przekroczyć lico nowego budynku oraz lico 
czĉņci rozbudowywanej;  

12) licu budynku - naleŊy przez to rozumieć zewnĉ-
trzną powierzchniĉ ņciany budynku, poza którą 
mogą być wysuniĉte, nie wiĉcej niŊ 1 m, czĉņci 
zewnĉtrzne budynku, takie jak: zadaszenia wejņć, 
okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, schody 
zewnĉtrzne, pochylnie i rampy;  

13) stanowisku archeologicznym - naleŊy przez to 
rozumieć zachowane w ziemi (pod warstwą orną) 
pozostałoņci dawnych osad, umieszczone w wy-
kazie stanowisk archeologicznych;  

14) usługach - naleŊy przez to rozumieć usługi, któ-
rych celem jest zaspokajanie podstawowych po-
trzeb ludnoņci bez wytwarzania dóbr material-
nych bezpoņrednimi metodami przemysłowymi, 
pod warunkiem, Ŋe projektowana działalnoņć oraz 
zagospodarowanie terenu nie spowodują wzro-

stu poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń pyło-
wych i gazowych poza terenem, do którego pro-
wadzący usługi posiada tytuł prawny;  

15) usługach nieuciąŊliwych - naleŊy przez to rozu-
mieć działalnoņć usługową, która nie powoduje 
zanieczyszczenia ņrodowiska (w tym hałasu) prze-
kraczającego dopuszczalne poziomy zanieczysz-
czeń, zgodnie z przepisami o ochronie ņrodowi-
ska;  

16) uciąŊliwoņci obiektów i urządzeń - naleŊy przez to 
rozumieć przekroczenie dopuszczalnych odrĉb-
nymi przepisami o ochronie ņrodowiska stĉŊeń 
oraz emisji substancji i energii, dla rodzaju zabu-
dowy okreņlonej przeznaczeniem terenu;  

17) terenie o charakterze publicznym – naleŊy przez 
to rozumieć teren ogólnodostĉpny, do zagospo-
darowania przez gminĉ;  

18) elementach informacyjnych – naleŊy przez to 
rozumieć elementy wizualne, mające charakter 
wyłącznie informujący;  

19) elementach reklamowych – naleŊy przez to rozu-
mieć elementy wizualne, mające charakter roz-
powszechniania informacji połączonej z zachĉca-
niem do zakupu lub innej aktywnoņci.  

§ 6. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1) granice obszaru objĉtego planem;  
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania;  
3) symbole przeznaczenia terenu;  
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5) strefa ochrony stanowiska archeologicznego.  
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru  

 
§ 7. Plan wyznacza tereny:  

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem MN;  

2) rozmieszczenia obiektów handlowych o powierz-
chni sprzedaŊy powyŊej 2000 m2, oznaczony na 
rysunku planu symbolem UC;  

3) zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem U;  

4) dróg publicznych:  
 a) ulic zbiorczych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDZ,  
 b) ulic lokalnych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDL,  
 c) ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem KDD;  
5) ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KX.  
§ 8. 1. Tereny dróg publicznych i ciągu pie-

szo-jezdnego, o których mowa w § 7 pkt 4 i 5, plan 
ustala terenami o charakterze publicznym.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
plan ustala:  
1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-

wierzchni ulic i chodników w sposób umoŊliwia-
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jący korzystanie osobom niepełnosprawnym ru-
chowo;  

2) moŊliwoņć lokalizacji, poza pasem jezdnym, obie-
któw małej architektury i zieleni, pod warunkiem 
nienaruszania wymagań okreņlonych w odrĉb-
nych przepisach o drogach publicznych;  

3) zakaz sytuowania reklam.  
§ 9. W zakresie ochrony ņrodowiska plan 

ustala:  
1) rodzaje terenów objĉtych ochroną przed hała-

sem, dla których obowiązują zróŊnicowane dopu-
szczalne poziomy hałasu, okreņlone wskaňnikami 
hałasu w przepisach o ochronie ņrodowiska:  

 a) tereny, o których mowa w § 7 pkt 1, naleŊą do 
terenów przeznaczonych pod zabudowĉ mie-
szkaniową,  

 b) tereny, o których mowa w § 7 pkt 2-5, nie nale-
Ŋą do Ŋadnego z terenów objĉtych ochroną 
akustyczną, okreņloną w odrĉbnych przepi-
sach o ochronie ņrodowiska;  

2) zakaz lokalizowania usług, których uciąŊliwoņć 
przekracza granice terenu, do którego inwestor 
ma tytuł prawny;  

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowa-
dzenia działalnoņci usługowej i wytwórczej po-
wodującej wystąpienie emisji o charakterze odo-
rowym oraz przekroczenia dopuszczalnych norm 
emisji na granicy z istniejącą i planowaną zabu-
dową mieszkaniową;  

4) obowiązek zastosowania odpowiednich ņrodków 
technicznych mających na celu zachowanie do-
puszczalnego przepisami prawa i normami po-
ziomu hałasu na terenach podlegających ochro-
nie akustycznej;  

5) zakaz wprowadzania na terenach MN, UC, U no-
wych przedsiĉwziĉć, które na podstawie przepi-
sów odrĉbnych są zaliczane do przedsiĉwziĉć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko oraz przedsiĉwziĉć mogących potencjal-
nie znacząco oddziaływać na ņrodowisko - z wy-
łączeniem: przedsiĉwziĉć związanych z realizacją 
dróg i infrastrukturą techniczną, zespołów zabu-
dowy usługowej na terenie o powierzchni nie 
mniejszej niŊ 2 ha, centrów handlowych i usłu-
gowych o powierzchni nie mniejszej niŊ 1 ha lub 
o powierzchni uŊytkowej nie mniejszej niŊ 1 ha, 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą, garaŊy, par-
kingów lub zespołu parkingów samochodowych 
dla nie mniej niŊ 300 samochodów osobowych, 
stacji paliw, stolarni, stacji obsługi i stacji remon-
towych sprzĉtu budowlanego lub rolniczego, lub 
ņrodków transportu, instalacji do przetwórstwa 
owoców i warzyw, instalacji do pakowania i 
puszkowania produktów roņlinnych;  

6) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych i oczysz-
czonych ņcieków do gruntu oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych kanałów ņciekowych.  

§ 10. W zakresie ochrony i rewitalizacji dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków, plan ustala:  

1) strefĉ ochrony stanowiska archeologicznego, w 
promieniu 150 m od granic zlokalizowanego poza 
obszarem planu stanowiska nr ew. AZP 56-51/72 
(stanowisko nr 4, miejscowoņć Sieciechów, osa-
da póňne ņredniowiecze/nowoŊytnoņć);  

2) realizacja inwestycji w strefie ochrony stanowiska 
archeologicznego wymaga sprawowania nadzoru 
archeologicznego w trakcie prac ziemnych.  

§ 11. W zakresie ochrony ludnoņci w sytu-
acjach kryzysowych, plan ustala obowiązek dosto-
sowania:  
1) dróg publicznych;  
2) sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodĉ;  
3) sieci i urządzeń elektroenergetycznych;  
4) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych do działań 

w sytuacjach szczególnych zagroŊeń, zgodnie z 
wymaganiami przepisów odrĉbnych.  

§ 12. 1. Plan ustala obsługĉ obszaru w zakre-
sie infrastruktury technicznej i zaopatrzenia w media 
z istniejących i projektowanych sieci, zasilanych z 
miejskich systemów uzbrojenia.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ, plan 
ustala:  
1) podstawowym ňródłem zaopatrzenia bĉdą istnie-

jące wodociągi miejskie w ul. Północnej i w ul. 
Koņciuszki;  

2) na obszarze planu naleŊy zapewnić:  
 a) budowĉ wodociągów rozbiorczych w projek-

towanych ulicach,  
 b) pełne pokrycie zapotrzebowania wody na cele 

bytowe, gospodarcze i przeciwpoŊarowe,  
 c) wyposaŊenie sieci wodociągowej w hydranty 

przeciwpoŊarowe naziemne,  
 d) sieci wodociągowe przeciwpoŊarowe powinny 

być budowane, jako sieci obwodowe o wy-
dajnoņci minimum 10 dm3/s. Dopuszcza siĉ 
budowĉ rozgałĉzień z sieci obwodowej w celu 
zasilania hydrantów zewnĉtrznych,  

 e) podłączenie odbiorców do sieci według wa-
runków uzyskanych od zarządcy sieci;  

3) lokalizacja projektowanych wodociągów na tere-
nach ulic, zgodnie z warunkami okreņlonymi w 
odrĉbnych przepisach;  

4) w przypadku koniecznoņci przeprowadzenia tran-
zytowych sieci wodociągowych, nie pokazanych 
na rysunku planu, wykonanie ich nie bĉdzie 
sprzeczne z ustaleniami planu jeņli ich przebieg 
nie bĉdzie kolidował z istniejącą i planowaną za-
budową.  

3. W zakresie odprowadzania ņcieków komu-
nalnych, plan ustala:  
1) obszar objĉty planem bĉdzie obsługiwany przez 

kanalizacjĉ miejską systemu rozdzielczego;  
2) odprowadzanie ņcieków nastĉpować bĉdzie po-

przez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej i 
kanały istniejące w ul. Koņciuszki i ul. Północnej 
poza obszar objĉty planem - do miejskiej oczysz-
czalni ņcieków;  

3) na obszarze planu naleŊy zapewnić:  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 349 – 24638 – Poz. 3080 
 
 a) budowĉ sieci kanalizacji sanitarnej w projek-

towanych ulicach,  
 b) podczyszczanie ņcieków przemysłowych przed 

ich wprowadzaniem do kanalizacji miejskiej - 
jakoņć ņcieków wprowadzanych do miejskich 
urządzeń kanalizacyjnych musi spełniać wa-
runki okreņlone w odrĉbnych przepisach,  

 c) przyłączenie uŊytkowników do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej na podstawie warunków 
uzyskanych od zarządcy sieci;  

4) parametry techniczne projektowanych kanałów 
sanitarnych - do ustalenia w projektach budow-
lanych;  

5) lokalizacja kanałów sanitarnych na terenach ulic, 
zgodnie z warunkami okreņlonymi w odrĉbnych 
przepisach;  

6) w przypadku koniecznoņci przeprowadzenia kana-
lizacji sanitarnej nie wykazanej na rysunku planu 
wykonanie jej nie bĉdzie sprzeczne z ustaleniami 
planu, jeņli przebieg trasy nie bĉdzie kolidował z 
istniejącą i planowaną zabudową;  

7) do czasu objĉcia obszaru obsługą miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siĉ kanalizacjĉ 
indywidualną i gromadzenie ņcieków w zbiorni-
kach bezodpływowych na terenie nieruchomoņci, 
pod warunkiem zapewnienia okresowego wywo-
zu zgromadzonych nieczystoņci do stacji zlewnej 
ņcieków. KaŊdorazowo, po wybudowaniu w ulicy 
kanału sanitarnego właņciciele przylegających 
posesji mają obowiązek bezzwłocznego ich przy-
łączenia do zrealizowanego kanału w przypad-
kach okreņlonych w obowiązujących przepisach o 
utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach.  

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych, plan ustala:  
1) odprowadzanie wód opadowych w oparciu o 

projektowaną sieć kanalizacji deszczowej i kanały 
istniejące w ul. Koņciuszki i ul. Północnej. Odbior-
nikiem docelowym jest rzeka Ochnia;  

2) na obszarze objĉtym planem naleŊy zapewnić:  
 a) rozbudowĉ grawitacyjnej sieci kanalizacji de-

szczowej,  
 b) odprowadzanie do kanalizacji deszczowej wód 

opadowych z ulic, placów utwardzonych, par-
kingów i innych powierzchni uszczelnionych, 
po uprzednim ich podczyszczeniu według 
wymogów okreņlonych w odrĉbnych przepi-
sach,  

 c) przyłączenie uŊytkowników do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej na podstawie warun-
ków uzyskanych od zarządcy sieci;  

3) parametry techniczne projektowanych kanałów 
deszczowych – do ustalenia w projektach budow-
lanych;  

4) lokalizacja kanałów deszczowych w pasach dro-
gowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;  

5) w przypadku koniecznoņci przeprowadzenia tran-
zytowych kanałów deszczowych nie pokazanych 
na rysunku planu wykonanie ich nie bĉdzie 
sprzeczne z ustaleniami planu jeņli ich przebieg 

nie bĉdzie kolidował z istniejącą i planowaną za-
budową;  

6) dopuszcza siĉ w terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej odprowadzanie wód opa-
dowych powierzchniowo na teren własnej działki 
i przez infiltracjĉ do gruntu. w przypadku niewy-
starczająco chłonnej powierzchni biologicznej 
działki nadmiar wód naleŊy retencjonować w 
zbiornikach na terenach działek lub odprowadzać 
do projektowanych kanałów deszczowych po ich 
wybudowaniu w ulicach.  

5. W zakresie melioracji plan ustala obowią-
zek prowadzenia wszelkich inwestycji na terenach 
zmeliorowanych, oznaczonych na rysunku planu, w 
uzgodnieniu z organem właņciwym ds. Melioracji i 
Urządzeń Wodnych. Przy przebudowie urządzeń 
melioracji naleŊy zapewnić moŊliwoņć funkcjonowa-
nia istniejących sieci na terenach sąsiednich.  

6. W zakresie zasilania w energiĉ elektryczną, 
plan ustala:  
1) zasilanie w energiĉ elektryczną z sieci elektro-

energetycznej wysokiego i niskiego napiĉcia, ist-
niejącej i projektowanej, kablowej lub napowie-
trznej. Dla odbiorców zasilanych niskim napiĉ-
ciem poprzez istniejącą i projektowaną sieć elek-
troenergetyczną i przyłącza niskiego napiĉcia. W 
przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub 
potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców, wy-
magających zwiĉkszonej pewnoņci zasilania, po-
wiązania projektowanej sieci z istniejącą realizo-
wać na podstawie odrĉbnych projektów obejmu-
jących konieczną rozbudowĉ sieci energetycznej 
wysokiego i niskiego napiĉcia na warunkach 
przyłączenia wydanych Wnioskodawcy przez 
Przedsiĉbiorstwo Energetyczne lub Zarządcĉ Sie-
ci;  

2) budowa, przebudowa i modernizacja sieci oraz 
urządzeń elektroenergetycznych moŊe być zreali-
zowana przez właņciciela sieci, tj. Przedsiĉbior-
stwo Energetyczne na wniosek i koszt podmiotu, 
który o zmianĉ wystĉpuje, po zawarciu stosownej 
umowy o przebudowĉ linii lub urządzeń;  

3) budowĉ liniowych odcinków sieci ņredniego i 
niskiego napiĉcia pomiĉdzy liniami rozgranicza-
jącymi ulic. Dopuszcza siĉ przebieg sieci elektro-
energetycznych poza terenami ulic;  

4) lokalizowanie stacji transformatorowych wnĉ-
trzowych SN/nn poza liniami rozgraniczającymi 
ulic na wydzielonych działkach, z bezpoņrednim 
dojazdem od drogi publicznej;  

5) plan dopuszcza:  
 a) lokalizowanie stacji transformatorowych słu-

powych pomiĉdzy liniami rozgraniczającymi 
ulic,  

 b) realizacjĉ stacji transformatorowych wbudo-
wanych w obiekty kubaturowe;  

6) budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
prowadzona w oparciu o warunki przyłączenia i 
umowy przyłączeniowe, zawierane przez właņci-
wy zakład energetyczny z podmiotami ubiegają-
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cymi siĉ o przyłączenie do sieci. Iloņć i lokalizacja 
stacji wynikać bĉdzie ze zgłoszenia zapotrzebo-
wania na moc dla nowobudowanych obiektów;  

7) przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycz-
nej, kolidującej z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu i układem komunikacyjnym moŊe 
być zrealizowana przez właņciciela sieci, tj. Przed-
siĉbiorstwo Energetyczne na wniosek i koszt 
podmiotu, który o zmianĉ wystĉpuje, po zawarciu 
stosownej umowy o przebudowĉ linii lub urzą-
dzeń;  

8) szerokoņć strefy bezpieczeństwa dla napowietrz-
nej linii 15 kV – 5 m od skrajnego nieuziemionego 
przewodu roboczego linii w kaŊdą stronĉ (o cał-
kowitej szerokoņci 12 m);  

9) szerokoņć strefy bezpieczeństwa dla napowietrz-
nej linii wysokiego napiĉcia 110 kV – 18 m od osi 
linii w kaŊdą stronĉ (o całkowitej szerokoņci 36 
m);  

10) w strefach bezpieczeństwa obowiązują:  
 a) zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt lu-

dzi,  
 b) dopuszczenie lokalizacji innych obiektów po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zakładu energe-
tycznego,  

 c) zakaz nasadzeń pod linią elektroenergetyczną 
drzew i krzewów tych gatunków, których natu-
ralna wysokoņć moŊe przekraczać 3 m,  

 d) dopuszcza siĉ zagospodarowanie wyznaczo-
nych stref bezpieczeństwa bez potrzeby zmia-
ny planu w przypadku przebudowy, likwidacji 
bądň skablowania istniejących linii napo-
wietrznych ņredniego napiĉcia.  

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan ustala:  
1) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej, po 

jej ewentualnej rozbudowie;  
2) rozbudowa sieci na warunkach okreņlonych przez 

właņciwy zakład gazowniczy zgodnie z warunka-
mi technicznymi, jakim powinny odpowiadać sie-
ci gazowe, zawartymi w aktualnie obowiązującym 
Rozporządzeniu;  

3) lokalizacja szafek gazowych w liniach ogrodzeń, 
otwieranych na zewnątrz od strony ulicy, w pozo-
stałych przypadkach w miejscach uzgodnionych z 
zarządzającym siecią;  

4) plan dopuszcza zaopatrzenie w gaz ze zbiorników 
na gaz płynny.  

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, plan 
ustala:  
1) zaopatrzenie w energiĉ cieplną dla potrzeb 

ogrzewania i ciepłej wody uŊytkowej bĉdzie reali-
zowane z lokalnych ňródeł ciepła z zaleceniem 
stosowania technologii i paliw ekologicznych, za-
pewniających wysoki stopień czystoņci emisji 
spalin (energia elektryczna, gaz ziemny, gaz płyn-
ny, olej opałowy niskosiarkowy do 0,3% i inne al-
ternatywne ňródła energii, wiatr, słońce);  

2) dopuszcza siĉ zaopatrzenie w ciepło ze ňródeł 
odnawialnych i miejskiej sieci cieplnej.  

9. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej, 
plan ustala:  
1) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci 

dowolnego operatora telekomunikacyjnego;  
2) obowiązek zabezpieczenia moŊliwoņci przygoto-

wania łącznoņci alarmowej dla ochrony miesz-
kańców w sytuacjach szczególnych;  

3) obowiązek zapewnienia moŊliwoņci dostĉpu do 
szerokopasmowego Internetu przy realizacji no-
wych sieci telekomunikacyjnych lub modernizacji 
sieci istniejących.  

§ 13. W zakresie lokalizacji infrastruktury te-
lekomunikacyjnej, plan ustala:  
1) lokalizacjĉ inwestycji z zakresu łącznoņci publicz-

nej pomiĉdzy liniami rozgraniczającymi ulic i cią-
gu pieszo-jezdnego, zgodnie z warunkami okre-
ņlonymi w odrĉbnych przepisach;  

2) dopuszczenie dla terenów oznaczonych symbo-
lami U i UC lokalizowania inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łącznoņci publicznej, na zasadach 
okreņlonych w przepisach ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;  

3) dopuszczenie dla terenów oznaczonych symbo-
lem MN lokalizowania i budowy infrastruktury te-
lekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu 
(z zakresu łącznoņci publicznej), w tym infrastruk-
tury umoŊliwiającej zapewnienie dostĉpu do sze-
rokopasmowego Internetu, zgodnie z warunkami 
okreņlonymi w przepisach odrĉbnych.  

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

znaczonych miejscach w obrĉbie kaŊdej nieru-
chomoņci oraz prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych u ňródła (segregowanie 
odpadów w miejscu ich powstania na zasadach 
okreņlonych w przepisach prawa miejscowego);  

2) obierania odpadów komunalnych z kaŊdej nieru-
chomoņci przez przedsiĉbiorców posiadających 
zezwolenie na odebranie odpadów komunalnych 
oraz wywóz odebranych odpadów do miejsc od-
zysku lub unieszkodliwienia;  

3) usuwania i utylizacji odpadów wytwarzanych w 
ramach usług, zgodnie z ustaleniami przepisów 
odrĉbnych.  

§ 15. W zakresie kolorystyki budynków, ma-
teriałów elewacji i dachów plan ustala zakaz stoso-
wania jaskrawych barw w elewacjach i dachach z 
wyjątkiem kolorów zgodnych ze standardami kolo-
rystycznymi dla sieci handlowych i dla sieci usługo-
wych.  

§ 16. W zakresie ogrodzeń, plan ustala:  
1) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów be-

tonowych wzdłuŊ ulic i ciągu pieszo-jezdnego;  
2) wysokoņć ogrodzeń nieprzekraczającą 1,80 m dla 

terenów MN oraz nieprzekraczającą 2,10 m dla te-
renów U i UC;  

3) nakaz stosowania od strony ulic ogrodzeń aŊu-
rowych, o przeņwicie nie mniej niŊ 50%;  
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4) dopuszczenie w ogrodzeniach pełnej podmurów-

ki, o wysokoņci nieprzekraczającej 0,5 m od po-
ziomu terenu.  

§ 17. W zakresie lokalizacji reklam i informacji 
wizualnej, plan ustala:  
1) zakaz lokalizacji elementów reklamowych wolno-

stojących oraz mocowanych do ogrodzeń i bu-
dynków;  

2) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ elementów informacyj-
nych dotyczących obiektów usytuowanych na 
tym samym terenie:  

 a) elementów wolnostojących o powierzchni 
informacyjnej nie wiĉkszej niŊ 3 m2 i wysoko-
ņci nieprzekraczającej 7 m, dla terenów ozna-
czonych symbolem U,  

 b) wolnostojących pylonów i totemów informa-
cyjnych o wysokoņci nieprzekraczającej 16 m, 
dla terenów oznaczonych symbolami 22U, 
26U i 27UC,  

 c) elementów na budynkach, pod warunkiem ich 
uwzglĉdnienia w kompozycji całej elewacji 
budynku, o łącznej powierzchni nie wiĉkszej 
niŊ 20% powierzchni elewacji, na której są usy-
tuowane.  

§ 18. 1. Plan dopuszcza dla wszystkich tere-
nów zachowanie dotychczasowego zagospodarowa-
nia, do czasu realizacji ustaleń planu.  

2. Plan dopuszcza lokalizacjĉ obiektów tym-
czasowych na potrzeby prowadzenia budowy w 
obrĉbie działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w okresie waŊnoņci po-
zwolenia na budowĉ.  

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe  
 
§ 19. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami 1-4MN, plan ustala w zakresie 
przeznaczenia zabudowĉ mieszkaniową jednoro-
dzinną.  

2. Plan dopuszcza funkcje usługowe, w lokalu 
uŊytkowym wydzielonym w budynku mieszkalnym, 
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku, z wykluczeniem 
lokalizowania warsztatów samochodowych, mecha-
niki pojazdowej, stolarni, punktów skupu surowców 
wtórnych.  

3. W zakresie podziału nieruchomoņci na 
działki, ustala siĉ:  
1) dopuszczenie podziału na działki zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu;  
2) dopuszczenie innego podziału, przy spełnieniu 

łącznie warunków dla uzyskiwanej działki:  
 a) szerokoņć frontu działki dla zabudowy wolno-

stojącej nie mniejsza niŊ 18 m, dla zabudowy 
bliňniaczej nie mniejsza niŊ 14 m,  

 b) powierzchnia działki dla zabudowy wolnosto-
jącej nie mniejsza niŊ 600 m2, dla zabudowy 
bliňniaczej nie mniejsza niŊ 500 m2, z tolerancją 

10% w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach,  

 c) kąt połoŊenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego, zgodny lub prostopadły do 
istniejących granic działki podlegającej podzia-
łowi,  

 d) zapewnienie dostĉpu do drogi publicznej;  
3) dopuszczenie wydzielenia działek mniejszych niŊ 

okreņlone w pkt 1 i 2:  
 a) przeznaczonych pod drogi wewnĉtrzne,  
 b) pod lokalizacjĉ wnĉtrzowych stacji transfor-

matorowych i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej, z bezpoņrednim dostĉpem do dro-
gi publicznej;  

4) dla istniejących podziałów dopuszczenie dodzie-
lenia nieruchomoņci gruntowej na powiĉkszenie 
działek sąsiednich.  

4. W zakresie sposobu zagospodarowania te-
renu, ustala siĉ:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu;  
2) powierzchniĉ zabudowy nieprzekraczającą 40% 

powierzchni działki lub nieruchomoņci gruntowej;  
3) powierzchniĉ biologicznie czynną nie mniejszą 

niŊ 40% powierzchni działki lub nieruchomoņci 
gruntowej;  

4) charakter budynków mieszkalnych wolnostojący. 
Dopuszcza siĉ budynki w zabudowie bliňniaczej, 
w przypadku łącznego zagospodarowania są-
siednich działek oraz zachowanie istniejących bu-
dynków usytuowanych bezpoņrednio przy grani-
cy działki;  

5) garaŊe zintegrowane z budynkami mieszkalnymi. 
Dopuszcza siĉ samodzielne budynki garaŊowe, 
sytuowane bezpoņrednio przy granicy działki;  

6) pomieszczenia gospodarcze w budynkach miesz-
kalnych. Dopuszcza siĉ samodzielne budynki go-
spodarcze lub zintegrowane z budynkami gara-
Ŋowymi, sytuowane bezpoņrednio przy granicy 
działki;  

7) lokalizacjĉ w granicach działki miejsc parkingo-
wych w iloņci nie mniejszej niŊ:  

 a) 1 stanowisko na 1 mieszkanie,  
 b) w przypadku wystĉpowania usług, 1 stanowi-

sko na kaŊde rozpoczĉte 100 m2 powierzchni 
uŊytkowej.  

5. W zakresie warunków dla istniejącej zabu-
dowy dopuszcza siĉ zachowanie istniejących funkcji 
i budynków (mieszkalnych, usługowych, garaŊo-
wych, gospodarczych) - z prawem przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy, odbudowy i adaptacji, zgod-
nie z ustaleniami planu.  

6. W zakresie kształtowania zabudowy, ustala 
siĉ:  
1) wysokoņć budynków:  
 a) mieszkalnych – nie wiĉcej niŊ 2 kondygnacje 

(w tym ewentualne poddasze uŊytkowe), nie-
przekraczającą 10 m,  

 b) garaŊowych i gospodarczych - nie wiĉcej niŊ 1 
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kondygnacja, nieprzekraczającą 4,5 m;  
2) dachy ze spadkiem nieprzekraczającym 40°.  

7.  Obsługĉ komunikacyjną terenów ustala 
siĉ z przylegających ulic lokalnych i dojazdowych. 
Dopuszcza siĉ uŊytkowanie istniejących zjazdów na 
działki z ulicy zbiorczej 1KDZ.  

8. W zakresie istniejących melioracji, w gra-
nicach oznaczonych na rysunku planu, obowiązują 
ustalenia zawarte w § 12 ust. 5.  

9. WyposaŊenie w media zgodnie z zakresem 
i warunkami zawartymi w § 12.  

10. Ochrona ņrodowiska zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 9.  

11. Lokalizacja infrastruktury telekomunika-
cyjnej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13.  

12. W zakresie gospodarki odpadami obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 14.  

13. Kolorystyka budynków, materiałów ele-
wacji i dachów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 
15.  

14. Ogrodzenia zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w § 16.  

15. Lokalizacja reklam i informacji wizualnej 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17.  

16. Tymczasowe zagospodarowanie terenu 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 18.  

§ 20. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 5-15MN, plan ustala w zakresie 
przeznaczenia zabudowĉ mieszkaniową jednorodzin-
ną.  

2. Plan dopuszcza funkcje usługowe, w lokalu 
uŊytkowym wydzielonym w budynku mieszkalnym, 
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku, z wykluczeniem 
lokalizacji warsztatów samochodowych, mechaniki 
pojazdowej, stolarni, punktów skupu surowców 
wtórnych.  

3. Dla terenów 14MN i 15MN plan dopuszcza 
funkcje usługowe, w lokalu uŊytkowym wydzielo-
nym w budynku mieszkalnym lub w budynku wol-
nostojącym, o powierzchni całkowitej usług nieprze-
kraczającej powierzchni całkowitej czĉņci mieszkal-
nej, z wykluczeniem lokalizacji warsztatów samo-
chodowych, mechaniki pojazdowej, stolarni, punk-
tów skupu surowców wtórnych.  

4. W zakresie podziału nieruchomoņci na 
działki, ustala siĉ:  
1) dopuszczenie podziału na działki zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu;  
2) dopuszczenie innego podziału, przy spełnieniu 

łącznie warunków dla uzyskiwanej działki:  
 a) szerokoņć frontu działki nie mniejsza niŊ 25 m,  
 b) powierzchnia działki nie mniejsza niŊ 1200 m2, 

z tolerancją 10% w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach,  

 c) kąt połoŊenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego zgodny lub prostopadły do 
istniejących granic działki podlegającej podzia-
łowi,  

 d) zapewnienie dostĉpu do drogi publicznej;  

3) dopuszczenie wydzielenia działek mniejszych niŊ 
okreņlone w pkt 1 i 2:  

 a) przeznaczonych pod drogi wewnĉtrzne,  
 b) pod lokalizacjĉ wnĉtrzowych stacji transfor-

matorowych i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej, z bezpoņrednim dostĉpem do 
drogi publicznej,  

 c) w przypadku podziału, w rezultacie którego 
wydzielona czĉņć powierzchni działki została 
przeznaczona na powiĉkszenie działki sąsied-
niej.  

5. W zakresie sposobu zagospodarowania te-
renu, ustala siĉ:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu;  
2) powierzchniĉ zabudowy nieprzekraczającą 30% 

powierzchni działki lub nieruchomoņci gruntowej;  
3) powierzchniĉ biologicznie czynną nie mniejszą 

niŊ 50% powierzchni działki lub nieruchomoņci 
gruntowej;  

4) charakter budynków mieszkalnych wolnostojący. 
Dla terenu 14 MN dopuszcza siĉ zachowanie ist-
niejących budynków zlokalizowanych bezpoņred-
nio przy granicy działki;  

5) dla terenów 5-10MN zakaz lokalizacji wolnostoją-
cych budynków usługowych;  

6) garaŊe zintegrowane z budynkami mieszkalnymi. 
Dopuszcza siĉ samodzielne budynki garaŊowe, 
sytuowane bezpoņrednio przy granicy działki;  

7) pomieszczenia gospodarcze w budynkach miesz-
kalnych. Dopuszcza siĉ samodzielne budynki go-
spodarcze lub zintegrowane z budynkami gara-
Ŋowymi, sytuowane bezpoņrednio przy granicy 
działki;  

8) lokalizacjĉ w granicach działki miejsc parkingo-
wych w iloņci nie mniejszej niŊ:  

 a) 2 stanowiska na 1 mieszkanie,  
 b) w przypadku wystĉpowania usług, 1 stanowi-

sko na kaŊde rozpoczĉte 100 m2 powierzchni 
uŊytkowej.  

6. W zakresie warunków dla istniejącej zabu-
dowy dopuszcza siĉ zachowanie istniejących funkcji 
i budynków (mieszkalnych, usługowych, garaŊo-
wych, gospodarczych) - z prawem przebudowy i 
rozbudowy (z moŊliwoņcią powiĉkszenia powierzch-
ni zabudowy obiektów o danej funkcji na działce o 
maksymalnie 20%), nadbudowy, odbudowy i adap-
tacji, zgodnie z ustaleniami planu.  

7. W zakresie kształtowania zabudowy, ustala 
siĉ:  
1) wysokoņć budynków:  
 a) mieszkalnych i usługowych - nie wiĉcej niŊ 2 

kondygnacje (w tym ewentualne poddasze 
uŊytkowe), nieprzekraczającą 10 m,  

 b) garaŊowych i gospodarczych - nie wiĉcej niŊ 1 
kondygnacja, nieprzekraczającą 4,5 m;  

2) dachy ze spadkiem nieprzekraczającym 40°.  
8. Obsługĉ komunikacyjną terenów ustala siĉ 

z przylegających ulic lokalnych, dojazdowych i ciągu 
pieszo-jezdnego. Dopuszcza siĉ uŊytkowanie istnie-
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jących zjazdów na działki z ulicy zbiorczej 1KDZ. Do-
puszcza siĉ urządzanie nowych zjazdów na działki z 
ulicy zbiorczej 1KDZ, po uzyskaniu zgody zarządcy 
drogi.  

9. W zakresie ochrony konserwatorskiej dla 
terenu 14MN ustala siĉ strefĉ ochrony stanowiska 
archeologicznego, oznaczoną na rysunku planu, w 
której obowiązują ustalenia zawarte w § 10.  

10. W zakresie istniejących melioracji, w gra-
nicach oznaczonych na rysunku planu, na terenach 
7-13 MN, obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 5.  

11. WyposaŊenie w media zgodnie z warun-
kami zawartymi w § 12.  

12. Ochrony ņrodowiska zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 9.  

13. Lokalizacja infrastruktury telekomunika-
cyjnej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13.  

14. W zakresie gospodarki odpadami obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 14.  

15. Kolorystyka budynków, materiałów ele-
wacji i dachów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 
15.  

16. Ogrodzenia zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w § 16.  

17. Lokalizacja reklam i informacji wizualnej 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17.  

18. Tymczasowe zagospodarowanie terenu 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 18.  

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 16-18U, plan ustala w zakresie 
przeznaczenia zabudowĉ usługową, z wykluczeniem 
lokalizacji warsztatów samochodowych, mechaniki 
pojazdowej, stolarni, punktów skupu surowców 
wtórnych.  

2. Plan dopuszcza lokalizacjĉ funkcji miesz-
kaniowej dla właņciciela działki, o powierzchni cał-
kowitej nieprzekraczającej powierzchni całkowitej 
funkcji usługowej.  

3. W zakresie podziału nieruchomoņci na 
działki, ustala siĉ:  
1) nowy podział na działki przy spełnieniu łącznie 

warunków dla uzyskiwanej działki:  
 a) szerokoņć frontu działki – nie mniej niŊ 20 m,  
 b) powierzchnia działki – nie mniej niŊ 900 m2, z 

tolerancją 10% w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach,  

 c) kąt połoŊenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego zgodny lub prostopadły do 
istniejących granic działki podlegającej podzia-
łowi,  

 d) zapewnienie dostĉpu do drogi publicznej;  
2) dopuszczenie wydzielenia działek mniejszych niŊ 

okreņlone w pkt 1:  
 a) przeznaczonych pod drogi wewnĉtrzne,  
 b) pod lokalizacjĉ wnĉtrzowych stacji transfor-

matorowych i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej, z bezpoņrednim dostĉpem do 
drogi publicznej,  

 c) w przypadku podziału, w rezultacie którego 
wydzielona czĉņć powierzchni działki została 

przeznaczona na powiĉkszenie działki sąsied-
niej.  

4. W zakresie sposobu zagospodarowania te-
renu, ustala siĉ:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu;  
2) powierzchniĉ zabudowy nieprzekraczającą 60% 

powierzchni działki lub nieruchomoņci gruntowej;  
3) powierzchniĉ biologicznie czynną nie mniejszą 

niŊ 20% powierzchni działki lub nieruchomoņci 
gruntowej;  

4) lokalizacjĉ funkcji usługowej i mieszkaniowej w 
ramach jednego obiektu lub obiektów oddziel-
nych, sytuowanych na działce lub bezpoņrednio 
przy granicy działki;  

5) lokalizacjĉ w granicach działki miejsc parkingo-
wych, w iloņci nie mniejszej niŊ:  

 a) 2 stanowiska na 1 mieszkanie,  
 b) 2 stanowiska na kaŊde rozpoczĉte 100 m2 po-

wierzchni uŊytkowej usług.  
5. W zakresie kształtowania zabudowy, ustala 

siĉ:  
1) wysokoņć budynków:  
 a) usługowych i mieszkalnych - nie wiĉcej niŊ 2 

kondygnacje (w tym ewentualne poddasze 
uŊytkowe), nieprzekraczającą 10 m,  

 b) garaŊowych i gospodarczych - nie wiĉcej niŊ 1 
kondygnacja, nieprzekraczającą 4,5 m;  

2) dachy ze spadkiem nieprzekraczającym 40°.  
6. Obsługĉ komunikacyjną terenów ustala siĉ 

z przylegających ulic lokalnych i dojazdowych. Obo-
wiązuje zakaz urządzania zjazdów z ulic zbiorczych 
KDZ.  

7. W zakresie istniejących melioracji, w gra-
nicach oznaczonych na rysunku planu, na terenie 
18U, obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 5.  

8. WyposaŊenie w media zgodnie z warun-
kami zawartymi w § 12.  

9. Ochrona ņrodowiska zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 9.  

10. Lokalizacja infrastruktury telekomunika-
cyjnej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13.  

11. W zakresie gospodarki odpadami obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 14.  

12. Kolorystyka budynków, materiałów ele-
wacji i dachów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 
15.  

13. Ogrodzenia zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w § 16.  

14. Lokalizacja reklam i informacji wizualnej 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17.  

15. Tymczasowe zagospodarowanie terenu 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 18.  

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 19-26U plan ustala w zakresie 
przeznaczenia zabudowĉ usługową.  

2. Dla terenu 22U plan dopuszcza lokalizacjĉ 
funkcji obsługi obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaŊy powyŊej 2000 m2 (parkingi, wiaty na wóz-
ki, pylony i totemy informacyjne).  
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3. Dla terenu 26U plan dopuszcza lokalizacjĉ 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŊy po-
wyŊej 2000 m2.  

4. Plan zakazuje lokalizowania na terenach 
19U i 20U stacji paliw, stacji obsługi i stacji remon-
towych sprzĉtu budowlanego lub rolniczego, lub 
ņrodków transportu, stolarni, punktów skupu surow-
ców wtórnych.  

5. W zakresie podziału nieruchomoņci na 
działki, ustala siĉ:  
1) dopuszczenie podziału na działki zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu;  
2) dopuszczenie innego podziału, przy spełnieniu 

łącznie warunków dla uzyskiwanej działki:  
 a) szerokoņć frontu działki – nie mniej niŊ 30 m 

dla terenów 21-26U i nie mniej niŊ 20 m dla te-
renów 19-20U,  

 b) powierzchnia działki – nie mniej niŊ 4000 m2 
dla terenów 21-26U, nie mniej niŊ 1500 m2 dla 
terenów 19-20U, z tolerancją 10% w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach,  

 c) kąt połoŊenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego zgodny lub prostopadły do 
istniejących granic działki podlegającej podzia-
łowi,  

 d) zapewnienie dostĉpu do drogi publicznej w 
klasie KDL lub KDD;  

3) dopuszczenie wydzielenia działek mniejszych niŊ 
okreņlone w pkt 1 i 2:  

 a) przeznaczonych pod drogi wewnĉtrzne,  
 b) pod lokalizacjĉ wnĉtrzowych stacji transfor-

matorowych i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej, z bezpoņrednim dostĉpem do dro-
gi publicznej,  

 c) w przypadku podziału, w rezultacie którego 
wydzielona czĉņć powierzchni działki została 
przeznaczona na powiĉkszenie działki sąsied-
niej.  

6. W zakresie sposobu zagospodarowania te-
renu, ustala siĉ:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu;  
2) powierzchniĉ zabudowy nieprzekraczającą 60% 

powierzchni działki lub nieruchomoņci gruntowej 
dla terenów 19-25U;  

3) powierzchniĉ zabudowy nieprzekraczającą 80% 
powierzchni działki lub nieruchomoņci gruntowej 
dla terenu 26U;  

4) powierzchniĉ biologicznie czynną nie mniejszą 
niŊ 20% powierzchni działki lub nieruchomoņci 
gruntowej;  

5) lokalizacjĉ w granicach działki miejsc parkingo-
wych, w iloņci wynikającej z potrzeb funkcjonal-
nych obiektu, nie mniejszej niŊ 2 stanowiska na 
kaŊde rozpoczĉte 100 m2 powierzchni uŊytkowej 
usług.  

7. W zakresie warunków dla istniejącej zabu-
dowy dopuszcza siĉ zachowanie istniejących funkcji 
i budynków (mieszkalnych, usługowych, garaŊo-
wych, gospodarczych) - z prawem przebudowy, roz-

budowy, nadbudowy, odbudowy i adaptacji, zgod-
nie z ustaleniami planu.  

8. W zakresie kształtowania zabudowy, ustala 
siĉ:  
1) wysokoņć budynków nieprzekraczającą 20 m;  
2) dachy ze spadkiem nieprzekraczającym 45°, moŊ-

liwoņć realizacji dachów powłokowych o spadku 
wynikającym z geometrii konstrukcji pokrycia da-
chowego;  

3) wysokoņć pylonów i totemów informacyjnych na 
terenie 22U i 26U nieprzekraczającą 16 m;  

4) dopuszcza siĉ zachowanie istniejącej zabudowy, 
zlokalizowanej pomiĉdzy liniami rozgraniczają-
cymi ulic, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
- z prawem jej remontu i przebudowy, oraz z 
prawem jej rozbudowy (w zakresie niepowodują-
cym koniecznoņci przekroczenia czĉņcią rozbu-
dowywaną nieprzekraczalnej linii zabudowy w 
stronĉ linii rozgraniczających ulic).  

9. W zakresie ochrony konserwatorskiej dla 
terenu 25U ustala siĉ strefĉ ochrony stanowiska 
archeologicznego, oznaczoną na rysunku planu, w 
której obowiązują ustalenia zawarte w § 10.  

10. Obsługĉ komunikacyjną ustala siĉ z przy-
legających ulic lokalnych i dojazdowych. Dopuszcza 
siĉ uŊytkowanie istniejących zjazdów na działki z 
ulicy zbiorczej 1KDZ. Obowiązuje zakaz urządzania 
nowych zjazdów z ulic zbiorczych 1KDZ i 2KDZ. Do-
puszcza siĉ urządzanie nowych zjazdów na teren 
26U z ulicy zbiorczej 1KDZ, po uzyskaniu zgody za-
rządcy drogi.  

11. W zakresie istniejących melioracji, w gra-
nicach oznaczonych na rysunku planu, na terenach 
18-20U, obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 5.  

12. WyposaŊenie w media zgodnie z warun-
kami zawartymi w § 12.  

13. Ochrona ņrodowiska zgodnie z ustale-
niami zawartymi w § 9.  

14. Lokalizacja infrastruktury telekomunika-
cyjnej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13.  

15. W zakresie gospodarki odpadami obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 14.  

16. Kolorystyka budynków, materiałów ele-
wacji i dachów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 
15.  

17. Ogrodzenia zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w § 16.  

18. Lokalizacja reklam i informacji wizualnej 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17.  

19. Tymczasowe zagospodarowanie terenu 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 18.  

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 27UC plan ustala w zakresie prze-
znaczenia teren rozmieszczenia obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000 m2.  

2. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaŊy poniŊej 2000 
m2, obiektów usług sportu i rekreacji, stacji paliw, 
stacji obsługi ņrodków transportu, obiektów infra-
struktury technicznej, obiektów towarzyszących fun-
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kcji podstawowej (portiernie, myjnie samochodowe, 
obiekty ochrony, wiaty na wózki sklepowe, parkingi, 
pylony i totemy informacyjne).  

3. W zakresie podziału nieruchomoņci na 
działk, ustala siĉ:  
1) nowy podział na działki przy spełnieniu łącznie 

warunków dla uzyskiwanej działki:  
 a) szerokoņć frontu działki – nie mniej niŊ 30 m,  
 b) powierzchnia działki – nie mniej niŊ 4000 m2, z 

tolerancją 10% w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach,  

 c) kąt połoŊenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego zgodny lub prostopadły do 
istniejących granic działki podlegającej podzia-
łowi,  

 d) zapewnienie dostĉpu do drogi publicznej w 
klasie KDL lub KDD;  

2) dopuszczenie wydzielenia działek mniejszych niŊ 
okreņlone w pkt 1:  

 a) przeznaczonych pod drogi wewnĉtrzne,  
 b) pod lokalizacjĉ wnĉtrzowych stacji transfor-

matorowych i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej, z bezpoņrednim dostĉpem do 
drogi publicznej,  

 c) przeznaczonych pod lokalizacjĉ stacji paliw,  
 d) w przypadku podziału, w rezultacie którego 

wydzielona czĉņć powierzchni działki została 
przeznaczona na powiĉkszenie działki sąsied-
niej.  

4. W zakresie sposobu zagospodarowania te-
renu, ustala siĉ:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu;  
2) powierzchniĉ zabudowy nieprzekraczającą 80% 

powierzchni działki lub nieruchomoņci gruntowej;  
3) powierzchniĉ biologicznie czynną nie mniejszą 

niŊ 20% powierzchni działki lub nieruchomoņci 
gruntowej;  

4) lokalizacjĉ w granicach działki miejsc parkingo-
wych, w iloņci wynikającej z potrzeb funkcjonal-
nych obiektu, nie mniejszej niŊ 3 stanowiska na 
kaŊde rozpoczĉte 100 m2 powierzchni uŊytkowej 
usług.  

5. W zakresie kształtowania zabudowy, ustala 
siĉ:  
1) wysokoņć budynków nieprzekraczającą 20 m;  
2) dachy ze spadkiem nieprzekraczającym 25°, moŊ-

liwoņć realizacji dachów powłokowych o spadku 
wynikającym z geometrii konstrukcji pokrycia da-
chowego;  

3) obowiązek szczególnego potraktowania w ra-
mach rozwiązań architektonicznych budynków 
oraz zastosowanych materiałów wykończenio-
wych, eksponowanych elewacji, widocznych od 
strony ulic publicznych 1KDZ, 2KDZ i 3KDL;  

4) wysokoņć pylonów i totemów informacyjnych 
nieprzekraczającą 16 m.  

6. Obsługĉ komunikacyjną ustala siĉ z przy-
legających ulic lokalnych i dojazdowych. Dopuszcza 
siĉ uŊytkowanie istniejących zjazdów na działki z 

ulicy zbiorczej 1KDZ. Dopuszcza siĉ urządzanie no-
wych zjazdów na działki z ulic zbiorczych 1KDZ i 
2KDZ, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.  

7. WyposaŊenie w media zgodnie z warun-
kami zawartymi w § 12.  

8. Ochrona ņrodowiska zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 9.  

9. Lokalizacja infrastruktury telekomunikacyj-
nej zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13.  

10. W zakresie gospodarki odpadami obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 14.  

11. Kolorystyka budynków, materiałów ele-
wacji i dachów zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 
15.  

12. Ogrodzenia zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w § 16.  

13. Lokalizacja reklam i informacji wizualnej 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 17.  

14. Tymczasowe zagospodarowanie terenu 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 18.  

§ 24. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: 1KDZ (ul. Koņciuszki), 2KDZ 
(projektowana) plan ustala ulice zbiorcze.  

2. Dla ulic, o których mowa w ust. 1, na od-
cinkach obowiązywania planu ustala siĉ:  
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających:  
 a) dla ulicy 1KDZ – od 25,0 m do 26,6 m (w ist-

niejących granicach), zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu,  

 b) dla ulicy 2KDZ – 20 m, zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu;  

2) parametry techniczne zgodnie z wymaganiami 
okreņlonymi w przepisach o drogach publicz-
nych;  

3) lokalizacjĉ skrzyŊowań:  
 a) ulicy 1KDZ z ulicą 3KDL, z ulicą 2KDZ, z ulica-

mi 6KDL, Aleją Małej Ligi i ul. Północną,  
 b) ulicy 2KDZ z ulicami 3KDL i 4KDL;  
4) dopuszczenie uŊytkowania istniejących zjazdów z 

ulicy 1KDZ na działki na terenach przyległych;  
5) dopuszczenie urządzania nowych zjazdów z ulicy 

1KDZ na działki na terenach MN i UC, po uzyska-
niu zgody zarządcy drogi;  

6) dopuszczenie urządzania nowych zjazdów z ulicy 
2KDZ na działki na terenie UC, po uzyskaniu zgo-
dy zarządcy drogi;  

7) zakaz urządzania nowych zjazdów na działki z 
ulicy 2KDZ na tereny MN i U;  

8) lokalizacjĉ sieci infrastruktury technicznej.  
3. W zakresie ochrony konserwatorskiej usta-

la siĉ dla ulicy 1KDZ (ul. Koņciuszki) strefĉ ochrony 
stanowiska archeologicznego, oznaczoną na rysunku 
planu, w której obowiązują ustalenia zawarte w § 10.  

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 3-7KDL, plan ustala ulice lokalne.  

2. Dla ulic, o których mowa w ust. 1, ustala 
siĉ:  
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających – 12 m i 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;  
2) parametry techniczne zgodnie z wymaganiami 
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okreņlonymi w przepisach o drogach publicz-
nych;  

3) lokalizacjĉ sieci infrastruktury technicznej.  
3. W granicach istniejących melioracji, ozna-

czonych na rysunku planu, dla ulic: 4KDL, 5KDL i 
7KDL, obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 5.  

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 8-17KDD, plan ustala ulice dojaz-
dowe.  

2. Dla ulic, o których mowa w ust. 1, ustala 
siĉ:  
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających ulic 8-

17KDD – 12 m i zgodnie z oznaczeniami na rysun-
ku planu;  

2) szerokoņć fragmentu ul. RóŊanej 17KDD, znajdu-
jącego siĉ w granicach planu – od 3,70 m do 8,30 
m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

3) parametry techniczne zgodnie z wymaganiami 
okreņlonymi w przepisach o drogach publicz-
nych;  

4) lokalizacjĉ sieci infrastruktury technicznej.  
3. W granicach istniejących melioracji, ozna-

czonych na rysunku planu, dla ulic 14 -17 KDD, obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 5.  

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 18KX, plan ustala ciąg pieszo-
jezdny.  

2. Dla ciągu pieszo-jezdnego, o którym mowa 

w ust. 1, ustala siĉ:  
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających zgodnie z 

oznaczeniem na rysunku planu;  
2) lokalizacjĉ sieci infrastruktury technicznej.  

3. W granicach istniejących melioracji, ozna-
czonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia 
zawarte w § 12 ust. 5.  

 
Rozdział 4 

Przepisy końcowe  
 
§ 28. Okreņla siĉ nastĉpujące stawki procen-

towe, na podstawie których ustala siĉ opłatĉ z tytułu 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci w związku z uchwa-
leniem planu:  
1) dla terenów oznaczonych symbolami 1-15MN w 

wysokoņci 10%;  
2) dla terenów oznaczonych symbolami 16-26U w 

wysokoņci 15%;  
3) dla terenu oznaczonego symbolem 27UC w wy-

sokoņci 20%.  
§ 29. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 Przewodniczący Rady 

Miasta Kutno: 
Jacek Sikora 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LIII/610/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 26 paňdziernika 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LIII/610/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 26 paňdziernika 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŉONEGO W KUTNIE POMIĈDZY 

ULICAMI: RÓŉANĄ, PÓŁNOCNĄ, KOŅCIUSZKI I GRANICĄ MIASTA KUTNO  
 
Ze wzglĉdu na brak uwag wniesionych do 

projektu miejscowego planu podczas wyłoŊenia do 
publicznego wglądu, Rada Miasta Kutno nie dokonu-
je rozstrzygniĉć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 
póňn. zm.).  

 
 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr LIII/610/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 26 paňdziernika 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŉONEGO W KUTNIE POMIĈDZY 
ULICAMI: RÓŉANĄ, PÓŁNOCNĄ, KOŅCIUSZKI I GRANICĄ MIASTA KUTNO, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

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

 
Jako podstawĉ prawną przyjĉto:  

1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z póňn. zm.);  

2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 
póňn. zm.);  

3) ustawa z dnia 3 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 
2010 r. Nr 80, poz. 526, z póňn. zm.);  

4) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoņciami (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, z póňn. zm.);  

5) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póňn. 
zm.).  

Celem opracowania jest okreņlenie sposobu 
realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapi-
sanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które naleŊą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania. Opracowanie 
sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących 
w zakresie budŊetu gmin ustaw i przepisów wyko-
nawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów 
planistycznych, a w szczególnoņci w oparciu o pro-
gnozĉ skutków finansowych uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Kutno.  

W celu umoŊliwienia realizacji inwestycji ku-
baturowych na terenach przeznaczonych pod róŊne 
formy zainwestowania, jak zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, mieszkaniowa jednorodzinna i usłu-

gowa, usługowa, które obecnie są czĉņciowo zain-
westowane, ale w wiĉkszoņci wolne od zabudowy, 
obecnie uŊytkowane rolniczo, konieczna bĉdzie bu-
dowa infrastruktury, wymagająca znacznych nakła-
dów finansowych. Finansowanie realizacji zadań 
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, jest 
uzaleŊnione od zdolnoņci finansowych gminy i okre-
ņlenia ich w wieloletniej prognozie finansowej.  

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej, 
bĉdących zadaniami własnymi gminy, naleŊy:  
1) wydzielenie i wykup terenu pod nowe ulice 

gminne oraz ciąg pieszo-jezdny;  
2) uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanaliza-

cjĉ deszczową i sanitarną, sieć oņwietlenia ulicz-
nego;  

3) budowa jezdni i chodników w ulicach gminnych.  
Konieczne bĉdzie wybudowanie:  

1) około 5,60 km ulic i ciągu pieszo-jezdnego, o po-
wierzchni 9,02 ha, oznaczonych symbolami, KDZ, 
KDL, KDD i KX;  

2) około 4,30 km sieci wodociągowej, jako rozbu-
dowa istniejącego systemu wodociągowego;  

3) około 3,75 km sieci kanalizacji sanitarnej dla ob-
sługi terenów wyznaczonych planem;  

4) około 3,62 km sieci kanalizacji deszczowej, jako 
rozbudowa istniejącego systemu kanalizacyjne-
go;  

5) około 4,27 km kabli i 143 słupy oņwietlenia ulic.  
Konieczny bĉdzie wykup około 5,57 ha grun-

tów na budowĉ nowych ulic. Ņrodki finansowe na te 
cele bĉdą pochodzić ze ņrodków własnych gminy 
ustalanych w poszczególnych budŊetach gminy na 
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dany rok oraz z funduszy pomocowych Unii Euro-
pejskiej. Zakłada siĉ teŊ, Ŋe czĉņć wyposaŊenia w 
niezbĉdną sieć kanalizacyjną i wodociągową no-
wych terenów, realizowana bĉdzie przez przyszłych 
inwestorów i właņcicieli terenów. Ňródłem pozyska-
nia ņrodków finansowych dla gminy bĉdzie tak zwa-
na renta planistyczna, płacona na rzecz gminy, wyni-
kająca ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci. MoŊna 
załoŊyć, Ŋe programy unijne związane z pozyskiwa-
niem funduszy akcesyjnych, które wdroŊono w gmi-

nie, pozwolą na przyspieszenie prac związanych z 
realizacją zadań inwestycyjnych naleŊących do za-
dań własnych. Gmina wykorzysta wszystkie moŊli-
woņci dla pozyskania funduszy w celu realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji infrastruktury technicz-
nej, które naleŊą do jej zadań własnych. Prognozo-
wane wydatki związane z realizacją powyŊszego pro-
jektu winny stanowić podstawĉ do podjĉcia prac 
nad ujĉciem ich w planach zadań inwestycyjnych 
miasta Kutna.  

3080  
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UCHWAŁA NR XLVII/414/10 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

  
 z dnia 5 listopada 2010 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/245/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu okreņlającego wysokoņć oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/258/09 Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 22 kwietnia 2009 r.  

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 42a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(t.j.: 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 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. 
Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz. 
1650 i Nr 219, poz. 1706), zwanej dalej „Kartą Na-
uczyciela”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
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 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoņci 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracĉ w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 
2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 
2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 
2009 r. Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885) 
Rada Miejska uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. Zmienia siĉ § 5 ust. 2 załącznika do 
uchwały w nastĉpujący sposób: „Dodatek funkcyjny 
przysługuje takŊe nauczycielowi, któremu powierzo-
no obowiązki kierownicze w zastĉpstwie. Dodatek 
przysługuje w przypadku zastĉpstwa dłuŊszego niŊ 
jeden miesiąc.” 

§ 2. Zmienia siĉ § 6 ust. 3 załącznika do 
uchwały w nastĉpujący sposób: „Wysokoņć dodatku 
doradcy metodycznego w porozumieniu z właņci-
wym oņrodkiem metodycznym dla nauczyciela i 
dyrektora szkoły lub placówki ustala Burmistrz 
Opoczna.” 

§ 3. W § 6 załącznika do uchwały dodaje siĉ 
ust. 4: „Nauczycielowi, któremu powierzono obo-
wiązki doradcy metodycznego, ustala siĉ obowiąz-
kowy wymiar godzin zajĉć dydaktycznych, opiekuń-
czych i wychowawczych w wysokoņci 12 godzin - nie 
dotyczy nauczycieli, którym powierzono stanowisko 
kierownicze.”. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmi-
strzowi Opoczna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Woje-
wództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opocznie: 

Zdzisław Wojciechowski 
3081  

 
  


