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UCHWAŁA NR LXII/494/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

  
 z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza,  

obszar urbanistyczny Korabka, fragment położony w rejonie ulic Armii Krajowej – Strzeleckiej 
w kwartale ulic Grunwaldzka-Klonowa-Wierzbowa-Magnoliowa 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
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 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 
ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 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 oraz z 2010 r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804) w związku z uchwałą Nr XLV/383/09 z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar 
urbanistyczny Korabka, fragment połoŊony w rejonie 
ulic Armii Krajowej – Strzeleckiej, w kwartale ulic 
Grunwaldzka-Klonowa-Wierzbowa-Magnoliowa, Ra-
da Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-
kresie nie uwzględnionych uwag do projektu uchwa-
ły w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar ur-
banistyczny Korabka, fragment połoŊony w rejonie 
ulic Armii Krajowej – Strzeleckiej, w kwartale ulic 
Grunwaldzka-Klonowa-Wierzbowa-Magnoliowa – 
uwagi nie wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Korabka, 

fragment połoŊony w rejonie ulic Armii Krajowej – 
Strzeleckiej, w kwartale ulic Grunwaldzka-Klonowa-
Wierzbowa-Magnoliowa, z ustaleniami studium u-
warunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Łowicza. 

§ 3. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury te-
chnicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania – zadania nie wystę-
pują. 

§ 4. Dla obszaru objętego zmianą miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, ustala 
się stawkę procentową słuŊącą naliczaniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, w wysokoņci 
0%. 

§ 5. W § 65 uchwały Nr LVII/352/2006 Rady 
Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistycz-
ny Korabka, fragment połoŊony w rejonie ulic Armii 
Krajowej – Strzeleckiej (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 
332, poz. 2554, z 29 wrzeņnia 2006 r.), wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w punkcie 2 lit. „d” - kropkę zastępuje się prze-

cinkiem;  
2) w punkcie 2 dodaje się lit. „e”, w brzmieniu:  

e) „okreņlony rysunkiem planu miejscowego wa-
runek obowiązującej linii zabudowy dla budyn-
ków mieszkalnych, naleŊy uznawać, iŊ ta linia 
zabudowy jest linią zabudowy nieprzekraczal-
ną.”. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 
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