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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LV/434/2010 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
z dnia 9 czerwca 2010 r. 

 
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŅCI WSI BRONISIN DWORSKI 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zmiana z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Rzgowie 
stwierdza, Ŋe po uprawomocnieniu się miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla 
częņci wsi Bronisin Dworski, przewiduje się realiza-
cję oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej słuŊące zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury te-
chnicznej naleŊące do zadań własnych gminy to 
realizacja celów publicznych na terenie przezna-
czonym w planie pod taki cel oraz budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje te reali-
zowane będą z ņrodków własnych Gminy, oraz 
dotacji z funduszy ochrony ņrodowiska i funduszy 
unijnych. Realizacja odbywać się będzie jednost-
kami wykonawczymi, zgodnie z ustawą o zamó-

wieniach publicznych. 
§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań 
własnych Gminy będzie odbywać się z budŊetu 
Gminy lub na podstawie porozumień z innymi 
podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej finansowane będą na pod-
stawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ņcieków, ze ņrodków własnych 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
oparciu o ustalone przez Radę Miejską wieloletnie 
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią-
gowo-kanalizacyjnych lub przez budŊet Gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektro-
energetycznych i gazowych finansowane będą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu 
przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób 
okreņlony w aktualnie obowiązujących przepisach 
Prawa Energetycznego. 
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UCHWAŁA NR LV/436/2010 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 

  
 z dnia 9 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części miasta Rzgowa rejon ulicy Tuszyńskiej i ulicy Literackiej 
 

Działając na podstawie art. 20 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, zmiana z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, 
poz. 880) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 i z 2006 r. Nr 117, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z uchwałą Nr 
XXXIX/272/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 
29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla częņci miasta Rzgowa, 
rejon ul. Tuszyńskiej – ul. Literackiej, Rada Miejska 
w Rzgowie uchwala, co następuje: 

 
Dział I 

Postanowienia ogólne 
 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla częņci miasta 
Rzgowa w rejonie ulicy Tuszyńskiej i Literackiej, 
dla działek o nr ewid. 1268, 1267/3, 1267/2, 1267/4 
składający się z: 
1)  częņci tekstowej planu stanowiącej treņć uchwa-

ły; 
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2)  częņci graficznej, na którą składa się rysunek 

planu w skali 1:1000, będący integralnym za-
łącznikiem Nr 1 do uchwały; 

3)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleŊą do zadań własnych 
Gminy, oraz zasadach ich finansowania, będą-
cego integralnym załącznikiem Nr 2 do uchwa-
ły. 

2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionych uwag do planu nie załącza się, 
poniewaŊ uwagi nie wpłynęły. Obszar opracowa-
nia planu obejmuje działki o nr ewid. 1268, 1267/3, 
1267/2, 1267/4, zlokalizowane w mieņcie Rzgów. 

3. Obszar opracowania planu obejmuje dział-
ki o nr ewid. 1268, 1267/3, 1267/2, 1267/4, zlokali-
zowane w mieņcie Rzgów. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jest ustalenie zasad zagospodarowania 
terenu usługowego i mieszkaniowego oraz stwo-
rzenie warunków dla zrównowaŊonego zainwe-
stowania terenu o róŊnym przeznaczeniu zgodnym 
z przyjętymi kierunkami rozwoju Miasta Rzgowa, 
przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i opty-
malizacji korzyņci, wynikających z proponowanych 
działań i przekształceń przestrzennych. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 
o: 
1)  planie - naleŊy przez to rozumieć ustalenia ni-

niejszego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego częņć obsza-
ru miasta Rzgowa w rejonie ulicy Tuszyńskiej i 
Literackiej, stanowiące przepisy gminne; 

2)  uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie, o ile z tre-
ņci przepisu nie wynika inaczej; 

3)  rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 
1:1000, będącym integralnym załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały; 

4)  obszarze planu - naleŊy przez to rozumieć ob-
szar okreņlony na załączniku graficznym - gra-
nicami obszaru objętego ustaleniami planu; 

5)  terenie - naleŊy przez to rozumieć wydzieloną 
liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń pla-
nu, oznaczoną symbolem literowym, dla której 
okreņlono ustalenia szczegółowe; 

6)  linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o róŊnym sposobie 
uŊytkowania, zagospodarowania lub róŊnym 
przeznaczeniu podstawowym, w tym równieŊ 
pomiędzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowę; 

7)  przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które przewaŊa lub będzie przewaŊać na da-
nym terenie i obejmuje nie mniej niŊ 70% po-
wierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na poszczególnych działkach w danym te-

renie; 
8)  dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - 

naleŊy przez to rozumieć urządzenia komunika-
cji kołowej i pieszej, parkingi, place manewrowe, 
zieleń, obiekty małej architektury oraz okreņlone 
rodzaje przeznaczenia w zakresie ustalonym w 
dziale II, w rozdziale 2, ustalenia szczegółowe dla 
terenów; 

9)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleŊy 
przez to rozumieć linie, których nie moŊe prze-
kroczyć Ŋadna z częņci budowanego lub rozbu-
dowywanego budynku, okreņlające najmniejszą 
dopuszczalną odległoņć budynku w stosunku 
do linii rozgraniczających dróg, od których te 
linie wyznaczono, zgodnie z rysunkiem planu; 

10)  działce – naleŊy przez to rozumieć działkę bu-
dowlaną lub działkę gruntu, której wielkoņć, ce-
chy geometryczne, dostęp do drogi publicznej 
oraz wyposaŊenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z niniejszego planu; 

11)  front działki – naleŊy przez to rozumieć bok 
działki stanowiący bezpoņrednią granicę z prze-
strzenią ogólnodostępną lub z projektowaną 
drogą wewnętrzną; 

12)  usługach – naleŊy przez to rozumieć usługi 
ogólnie dostępne, głównie handlowe, słuŊące 
zaspokojeniu popytu ludnoņci na wszelkiego 
rodzaju towary i usługi, o czysto rynkowym cha-
rakterze oraz usługi komercyjne typu hotel lub 
gastronomia; 

13)  usługach nieuciąŊliwych – naleŊy przez to ro-
zumieć usługi niezaliczone do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, których ewentualna uciąŊliwoņć mierzona 
zgodnie z przepisami szczególnymi nie przekra-
cza terenu inwestycji, ani nie powoduje innych 
uciąŊliwoņci dla sąsiadów; 

14)  przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko – naleŊy przez to rozumieć 
zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w 
ņrodowisko polegającą na przekształceniu lub 
zmianie sposobu wykorzystania terenu, dla któ-
rego wymagane jest sporządzenie raportu o od-
działywaniu na ņrodowisko, lub moŊe być wy-
magane sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
na ņrodowisko, w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo Ochrony Ņrodowiska; 

15)  maksymalnej wysokoņci zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć największy nieprzekraczalny 
wymiar pionowy budynku mierzony od pozio-
mu gruntu rodzimego do najwyŊszego punktu 
połaci dachowej; 

16)  wskaňniku maksymalnej intensywnoņci zabu-
dowy – naleŊy przez to rozumieć stosunek su-
my powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji naziemnych, mierzonych po obrysie ze-
wnętrznym wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na danej działce lub terenie, do po-
wierzchni tej działki lub terenu; 
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17)  powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek, 
wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych 
krawędzi budynku na powierzchnię terenu; 

18)  reklamie - naleŊy przez to rozumieć (inne niŊ 
informacja komercyjna) tablice reklamowe, znaki, 
szyldy, zwiastuny lub inne noņniki reklamowe, 
umieszczone na terenie prywatnym lub w prze-
strzeni dróg i ciągów pieszych, z wyłączeniem 
znaków drogowych, tablic i zwiastunów do-
puszczonych przez system informacji w Mieņcie 
Rzgów; 

19)  informacji komercyjnej - naleŊy przez to rozu-
mieć znaki i szyldy umieszczone na budynku lub 
na terenie nieruchomoņci, której te znaki dotyczą, 
będącej miejscem tej działalnoņci, a takŊe 
umieszczone w przestrzeni dróg i ciągów pie-
szych znaki, tablice, zwiastuny dopuszczone przez 
system informacji w Mieņcie Rzgów. 

 
Dział II 

Ustalenia planu 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne 

dla całego obszaru objętego planem 
 

§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego uchwa-
łą plan ustala: 
1)  podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie uzu-

pełniające terenów okreņlone liniami rozgrani-
czającymi tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu; 

3)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków; 

4)  zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

5)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na pod-
stawie odrębnych przepisów; 

6)  parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, wielkoņci powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki, powierzchnię 
biologicznie czynną oraz gabaryty obiektów i 
wskaňniki zabudowy; 

7)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

8)  zasady i warunki podziału nieruchomoņci; 
9)  zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz roz-

budowy systemu komunikacyjnego oraz wskaň-
niki w zakresie komunikacji dotyczące miejsc par-
kingowych; 

10)  zasady obsługi w zakresie wyposaŊenia w infra-
strukturę techniczną, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastrukturalnych w obszarze obowią-
zywania ustaleń planu; 

11)  stawki procentowe, na podstawie których usta-

la się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Ustalenia planu okreņlone są w treņci ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

3. Plan nie ustala: 
1)  zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 
2)  zasad scalania i podziału nieruchomoņci; 
3)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, terenów naraŊonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagroŊonych osuwa-
niem się mas ziemnych; 

4)  sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uŊytkowania terenów; 

5)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia, przedstawio-
ne graficzne na rysunku planu, są ustaleniami 
obowiązującymi: 
1)  granica obszaru objętego ustaleniami miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go; 

2)  linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

3)  nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4)  granica terenów zmeliorowanych; 
5)  przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu, nie wymienione w pkt 1, mają charakter 
postulowany lub informacyjny. 

§ 6. 1. Plan wyodrębnia tereny o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych sposobach zagospoda-
rowania przestrzennego wyznaczone liniami rozgra-
niczającymi, oznaczone na rysunku planu symbola-
mi, dla których ustala się następujące podstawowe 
przeznaczenie terenu: 
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN; 

2)  teren zabudowy usługowej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 1U; 

3)  teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1KDL; 

4)  tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1KDD, 2KDD; 

5)  tereny ciągów pieszo-dojazdowych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1KDP, 2KDP, 
3KDP. 

§ 7. 1. Oznaczenia literowe przedstawione 
na rysunku planu okreņlają przeznaczenie podsta-
wowe poszczególnych terenów. 

2. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 
rysunku planu, okreņlają kolejne numery poszcze-
gólnych terenów zlokalizowanych w obszarze pla-
nu, o okreņlonym przeznaczeniu podstawowym. 

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbędne do wykonania projektu budow-
lanego, naleŊy okreņlać według ustaleń ogólnych 
okreņlonych dla całego obszaru objętego planem 
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(dział II, rozdział 2) oraz według ustaleń szczegóło-
wych dla terenów (dział II, rozdział 3), z uwzględnie-
niem ustaleń szczegółowych dotyczących obsługi 
komunikacyjnej (dział II, rozdział 4) oraz infrastruk-
tury technicznej (dział II, rozdział 5). 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1MN, 2MN, 3MN, 4MN plan usta-
la: 
1)  w zakresie przeznaczenia terenu: 
 a)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa mie-

szkaniowa jednorodzinna, 
 b)  dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

usługi, które zajmują maksimum 30% cał-
kowitej powierzchni budynków zlokalizowa-
nych na działce lub w zespole działek, jeden 
budynek gospodarczy, urządzenia infrastruk-
tury technicznej; 

2)  w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich uŊyt-
kowaniu plan ustala zakaz lokalizacji masztów 
telefonii komórkowej oraz obiektów o charakte-
rze masztu o wysokoņci wyŊszej niŊ 13 m; 

3)  w zakresie zagospodarowania obiektów podle-
gających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów ze względu na występowanie na te-
renie istniejących urządzeń melioracyjnych fi-
gurujących w ewidencji właņciwego zarządcy 
melioracji i urządzeń wodnych plan ustala: 

 a)  na terenach oznaczonych symbolami 2MN i 
4MN w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu, na których występują urządzenia me-
lioracyjne, naleŊy w projekcie budowlanym 
przewidzieć sposoby rozwiązania ewentual-
nych kolizji z istniejącym drenaŊem zapew-
niające jego dalsze prawidłowe funkcjono-
wanie w obszarach przyległych, 

 b)  obowiązek uzgodnienia projektu planowa-
nych inwestycji ziemnych i kubaturowych, 
na etapie pozwolenia na budowę z właņci-
wym zarządcą rowów, melioracji i urządzeń 
wodnych; 

4)  w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
plan ustala obowiązek uzgodnienia konieczno-
ņci przeprowadzenia nadzoru archeologicznego 
na etapie pozwolenia na budowę lub zgłosze-
nia, wszystkich prac ziemnych związanych z 
inwestycjami liniowymi dłuŊszymi niŊ 20 m i 
szerszymi niŊ 30 cm, z właņciwym konserwato-
rem zabytków; 

5)  w zakresie ochrony ņrodowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
okreņlonych na podstawie przepisów szcze-
gólnych oraz przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodo-

wisko, okreņlonych na podstawie przepisów 
szczególnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu infrastruktury technicznej, 

 b)  zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i 
oczyszczonych ņcieków komunalnych do 
gruntu i do wód powierzchniowych (doce-
lowo rzeka Ner) oraz tworzenia i utrzymy-
wania otwartych zbiorników ņciekowych, 

 c)  zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej o 
uciąŊliwoņci wykraczającej poza granice działki 
lub zespołu działek, na których zlokalizowa-
na jest inwestycja, 

 d)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogą-
cej powodować przekroczenie dopuszczal-
nych wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko 
poprzez emisję substancji i energii, w szcze-
gólnoņci obiektów i urządzeń wytwarzają-
cych hałas, wibracje, promieniowanie, za-
nieczyszczanie powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, 

 e)  klasyfikację akustyczną jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu 
Ochrony Ņrodowiska, 

 f)  obowiązek ochrony istniejących zadrzewień, 
nie kolidujących z lokalizacją nowej zabu-
dowy, 

 g)  obowiązek selekcji i gromadzenia odpadów 
na terenie inwestycji w urządzeniach przysto-
sowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór 
i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjętym w gospodarce komunalnej miasta 
i gminy Rzgów; 

6)  w zakresie parametrów i wskaňników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu: 

 a)  moŊliwoņć zachowania istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodar-
czej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 
1267/2, polegające na przebudowie, rozbu-
dowie i nadbudowie z uwzględnieniem zasad 
i warunków kształtowania zabudowy okre-
ņlonych w pkt. 2; dla zachowania jednorodnej 
całoņci architektonicznej bryły budynków 
przebudowywanych lub budynków rozbudo-
wywanych plan dopuszcza stosowanie: inne-
go kąta spadku połaci dachowych, w tym 
stosowanie dachów płaskich, jeŊeli takie wy-
stępują w rozbudowywanym budynku, sto-
sowanie dachów wielospadowych, 

 b)  zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
  -  budynki o przeznaczeniu podstawowym 

naleŊy lokalizować jako wolnostojące, 
  -  wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-

stawowym – maksimum dwie kondygnacje 
nadziemne, rzędna parteru maksimum 50 
cm ponad gruntem rodzimym, maksymal-
na wysokoņć budynku 10,0 m, 

  -  lokalizację pomieszczeń gospodarczych jako 
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wbudowane w bryłę budynku mieszkalne-
go lub dobudowane do budynku mieszkal-
nego tworzące z nim jednorodną całoņć ar-
chitektoniczną pod względem formy i deta-
lu architektonicznego; plan dopuszcza loka-
lizację budynków gospodarczych i garaŊy 
jako budynków wolnostojących pod wa-
runkiem, Ŋe będą one sytuowane w głębi 
działki (nie bliŊej niŊ 20 m od linii rozgrani-
czającej działki z drogą dojazdową lub cią-
giem pieszo-jezdnym), 

  -  wysokoņć wolnostojących lub dobudowa-
nych do budynku o funkcji podstawowej, 
budynków gospodarczych 1 kondygnacja 
nadziemna o maksymalnej wysokoņci 6,0 m, 

  -  lokalizację pomieszczeń usługowych jako 
wbudowane w bryłę budynku mieszkalne-
go lub dobudowane do budynku mieszkal-
nego tworzące z nim jednorodną całoņć ar-
chitektoniczną pod względem formy i deta-
lu architektonicznego; plan zakazuje lokali-
zowania wolnostojących budynków usłu-
gowych, 

  -  w przypadku realizacji więcej niŊ jednego 
budynku na działce obowiązek wykonania 
dachów wszystkich budynków z takiego 
samego materiału i w takiej samej kolory-
styce, zalecana kolorystyka – kolor cerami-
ki, zakaz stosowania kolorów jaskrawych, 

  -  w przypadku realizacji więcej niŊ jednego 
budynku na działce obowiązek wykończe-
nia elewacji budynków takim samym ma-
teriałem wykończeniowym o takiej samej 
kolorystyce; kolorystyka budynków natu-
ralna, dostosowana do koloru pokrycia da-
chowego, pastelowa (np. kremowy, jasny 
Ŋółty, biały itp.), zakaz stosowania jaskra-
wych kolorów, 

  -  zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu seiding, boazerie elewacyjne itp.) 
i blach jako materiału wykończeniowego 
elewacji budynku oraz docelowo papy jako 
pokrycia dachowego, 

  -  dachy wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na działce lub w jednym zespole dzia-
łek, naleŊy projektować jako wielospadowe 
o nachyleniu połaci dachowych w zakresie 
25º - 45º; lub dwuspadowe o równym kącie 
nachylenia odpowiadających sobie połaci 
w zakresie 25º - 45º, 

 c)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 
powierzchni działki lub zespołu działek w 
ramach jednej nieruchomoņci, 

 d)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– 50% powierzchni działki lub zespołu dzia-
łek w ramach jednej nieruchomoņci, 

 e)  maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-
dowy 0,3; 

7)  w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego plan ustala: 

 a)  lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, 

 b)  plan dopuszcza w przestrzeni między linią 
rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną li-
nią zabudowy lokalizację stacji trafo, 

 c)  w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek 
lokalizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczają-
cych dróg ogólnodostępnych i ciągów pie-
szo-jezdnych, 

 d)  w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek 
(w liniach rozgraniczających tereny z prze-
strzenią ogólnodostępną), stosowania ogro-
dzeń z aŊurowym wypełnieniem o maksy-
malnej wysokoņci 1,8 m z dopuszczeniem 
ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej 
wysokoņci 30 cm z zakazem stosowania ogro-
dzeń z wypełnieniami pełnymi, 

 e)  zakaz stosowania betonowych prefabryka-
tów w ogrodzeniach, 

 f)  moŊliwoņć stosowania reklam i informacji ko-
mercyjnej z następującymi ograniczeniami: 

  -  powierzchnia całkowita znaków i szyldów 
w ramach jednej nieruchomoņci nie moŊe 
przekraczać 3 m², 

  -  zakaz umieszczania reklam i informacji ko-
mercyjnej na ogrodzeniach z wyłączeniem 
informacji dopuszczonych przez system in-
formacji w mieņcie Rzgów, 

  -  zakaz malowania napisów reklamowych i 
informacyjnych bezpoņrednio na dachach i 
elewacjach budynków oraz na ogrodze-
niach; 

8)  w zakresie podziału nieruchomoņci: 
 a)  plan dopuszcza, dokonywanie podziału działki, 

którego celem jest powiększenie sąsiedniej 
nieruchomoņci lub regulacja istniejących 
granic działek; warunkiem wykonania takie-
go podziału jest zachowanie parametrów 
działki dzielonej, umoŊliwiających lokalizację 
zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych ele-
mentów zagospodarowania zgodnie z prze-
znaczeniem i zasadami zagospodarowania 
okreņlonymi w planie, 

 b)  w terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1MN plan dopuszcza moŊliwoņć 
podziału na działki budowlane przy spełnie-
niu następujących warunków: 

  -  nowe granice podziału na działki budowla-
ne muszą być prostopadłe do linii rozgra-
niczającej ciągu pieszo-jezdnego, oznaczo-
nego symbolem 1KDP, 

  -  szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
minimum 25,0 m, 

  -  wielkoņć nowo wydzielonej działki budow-
lanej minimum 1000 m², 

 c)  w terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2MN plan dopuszcza moŊliwoņć 
podziału na działki budowlane przy spełnie-
niu następujących warunków: 
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  -  nowe granice podziału na działki budowla-

ne muszą być prostopadłe do linii rozgrani-
czającej drogi dojazdowej oznaczonej sym-
bolem 1KDD lub prostopadłe do linii rozgra-
niczającej ciągu pieszo-jezdnego, oznaczo-
nego symbolem 3KDP, 

  -  szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
minimum 25,0 m, 

  -  wielkoņć nowo wydzielonej działki budow-
lanej minimum 1000 m², 

 d)  w terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3MN plan dopuszcza moŊliwoņć 
podziału na działki budowlane przy spełnie-
niu następujących warunków: 

  -  nowe granice podziału na działki budowla-
ne muszą być prostopadłe do linii rozgra-
niczającej ciągu pieszo-jezdnego, oznaczo-
nego symbolem 2KDP, 

  -  szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
minimum 25,0 m, 

  -  wielkoņć nowo wydzielonej działki budow-
lanej minimum 900 m², 

 e)  w terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4MN plan dopuszcza moŊliwoņć 
podziału na działki budowlane przy spełnie-
niu następujących warunków: 

  -  nowe granice podziału na działki budowla-
ne muszą być prostopadłe do linii rozgra-
niczającej ciągu pieszo-jezdnego, oznaczo-
nego symbolem 3KDP, 

  -  szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
minimum 25,0 m, 

  -  wielkoņć nowo wydzielonej działki budow-
lanej minimum 900 m², 

 f)  dla wydzielenia działek pod stacje transfor-
matorowe, inne urządzenia elektroenerge-
tyczne lub inne podobne urządzenia infra-
struktury technicznej nie obowiązują ustale-
nia pkt 2-5; wydzielenia działek naleŊy doko-
nać zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9)  w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz okre-
ņlenia wskaňników dotyczących miejsc parkin-
gowych plan ustala: 

 a)  obsługę komunikacyjną – z ulicy Literackiej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDL, 

 b)  obowiązek przy realizacji podstawowego 
przeznaczenia wyznaczenia miejsc parkin-
gowych w iloņci: 

  -  dla zabudowy mieszkaniowej – min. 2 
m.p./1 lokal mieszkalny, 

  -  dla usług – 4 m.p./kaŊde 100 m² powierzchni 
uŊytkowej, dla obiektów o powierzchni 
mniejszej iloņć miejsc parkingowych nale-
Ŋy zapewnić odpowiednio (procentowo), 
jednak nie mniej niŊ 2 m.p, 

  -  w przypadku realizacji na działce zabudo-
wy mieszkaniowej z usługami, miejsca par-
kingowe naleŊy obliczyć i zapewnić od-
dzielnie dla kaŊdego przeznaczenia. 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 1U: 
1)  w zakresie przeznaczenia terenu plan ustala: 
 a)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa usłu-

gowa, 
 b)  dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia so-
cjalne, pomieszczenia gospodarcze, elemen-
ty małej architektury związane z wykorzysta-
niem usług, urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, zbiorniki p.poŊ.; 

2)  w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich uŊyt-
kowaniu plan ustala: 

 a)  zakaz lokalizacji masztów telefonii komór-
kowej, 

 b)  zakaz lokalizacji obiektów o charakterze masz-
tu o wysokoņci wyŊszej niŊ 13 m, 

 c)  zakaz lokalizacji budynków wolnostojących o 
przeznaczeniu mieszkaniowym; 

3)  w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
plan ustala obowiązek uzgodnienia konieczno-
ņci przeprowadzenia nadzoru archeologicznego 
na etapie pozwolenia na budowę lub zgłosze-
nia, wszystkich prac ziemnych związanych z 
inwestycjami liniowymi dłuŊszymi niŊ 20 m i 
szerszymi niŊ 30 cm, z właņciwym konserwato-
rem zabytków; 

4)  w zakresie ochrony ņrodowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego plan ustala: 

 a)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko, okreņlo-
nych na podstawie przepisów szczególnych 
oraz lokalizacji przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodo-
wisko, okreņlonych na podstawie przepisów 
szczególnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu infrastruktury technicznej, 

 b)  zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej o 
uciąŊliwoņci wykraczającej poza granice 
działki lub zespołu działek, na których lokali-
zowana jest inwestycja, 

 c)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogą-
cej powodować przekroczenie dopuszczal-
nych wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko 
poprzez emisję substancji i energii, w szcze-
gólnoņci obiektów i urządzeń wytwarzają-
cych hałas, wibracje, promieniowanie, zanie-
czyszczanie powietrza, gleby, wód powierzch-
niowych i podziemnych, 

 d)  zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i 
oczyszczonych ņcieków komunalnych do 
gruntu i do wód powierzchniowych (doce-
lowo rzeka Ner) oraz tworzenia i utrzymy-
wania otwartych zbiorników ņciekowych, 

 e)  obowiązek selekcji i gromadzenia odpadów 
na terenie inwestycji w urządzeniach przy-
stosowanych do ich gromadzenia oraz ich 
odbiór i usuwanie zgodnie z systemem 
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oczyszczania przyjętym w gospodarce ko-
munalnej miasta i gminy Rzgów, 

 f)  klasyfikację akustyczną jak dla terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowo-usługo-
we, zgodnie z aktualnymi przepisami z za-
kresu Ochrony Ņrodowiska; 

5)  w zakresie parametrów i wskaňników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu plan ustala: 

 a)  moŊliwoņć zachowania istniejącej zabudowy 
zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1267/3, 
polegające na przebudowie, nadbudowie i 
odbudowie z uwzględnieniem zasad i warun-
ków kształtowania zabudowy okreņlonych w 
pkt 2; dla zachowania jednorodnej całoņci ar-
chitektonicznej bryły budynków przebudo-
wywanych lub budynków rozbudowywa-
nych plan dopuszcza stosowanie: innej mak-
symalnej wysokoņć budynku przy zachowa-
niu iloņci kondygnacji oraz innego kąta 
spadku połaci dachowych, 

 b)  zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
  -  obowiązek zachowania nieprzekraczalnej 

linii zabudowy wyznaczonej na rysunku 
planu przy lokalizacji nowej zabudowy i 
rozbudowie istniejących budynków; plan 
dopuszcza w przestrzeni między linią roz-
graniczającą drogi a nieprzekraczalną linią 
zabudowy lokalizację stacji trafo, 

  -  budynki o przeznaczeniu podstawowym 
naleŊy lokalizować jako wolnostojące, 

  -  wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym – maksimum trzy kondygnacje; 
rzędna parteru maksimum 65 cm ponad 
gruntem rodzimym, wysokoņć budynku 
maksimum 13,0 m, 

  -  moŊliwoņć w budynkach o przeznaczeniu 
podstawowym realizację kondygnacji pod-
ziemnych, 

  -  w przypadku realizacji pomieszczeń o prze-
znaczeniu mieszkalnym i przeznaczeniu so-
cjalnym, obowiązek lokalizowania ich jako 
wbudowanych w bryłę budynku o przezna-
czeniu podstawowym, 

  -  lokalizację pomieszczeń gospodarczych 
jako wbudowane w bryłę budynku o funk-
cji podstawowej, plan nie dopuszcza lokali-
zacji budynków gospodarczych jako wol-
nostojących, 

  -  w przypadku realizacji więcej niŊ jednego 
budynku na działce obowiązek wykonania 
dachów wszystkich budynków z takiego 
samego materiału i w takiej samej kolory-
styce; preferowana kolorystyka to grafit, 
czerwień, kolor naturalnej cegły, brąz, 

  -  w przypadku realizacji więcej niŊ jednego 
budynku na działce obowiązek wykończe-
nia elewacji budynków takim samym ma-
teriałem wykończeniowym o takiej samej 
kolorystyce; kolorystyka budynków dosto-

sowana do koloru pokrycia dachowego, 
pastelowa (np. kremowy, jasny Ŋółty, biały 
itp.), zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

  -  zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu seiding, boazerie elewacyjne itp.) 
i blach jako materiału wykończeniowego 
elewacji budynku oraz docelowo papy jako 
pokrycia dachowego, 

  -  dachy budynków zlokalizowanych na dział-
ce, naleŊy projektować o kącie nachylenia 
połaci do 45o; 

 c)  maksymalną powierzchnię zabudowy – 60% 
powierzchni działki lub zespołu działek w 
ramach jednej nieruchomoņci, 

 d)  powierzchnię biologicznie czynną minimum 
25% powierzchni działki lub zespołu działek 
w ramach jednej nieruchomoņci, 

 e)  wskaňnik intensywnoņci zabudowy maksy-
malnie 0,6; 

6)  w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego plan ustala: 

 a)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu z zakazem przekroczenia 
ich obiektami kubaturowymi za wyjątkiem 
stacji transformatorowych, 

 b)  moŊliwoņć grodzenia nieruchomoņci ogro-
dzeniem o maksymalnej wysokoņci do 1,8 m, 

 c)  zakaz stosowania betonowych prefabryka-
tów w ogrodzeniach, 

 d)  w przypadku realizacji ogrodzenia obowią-
zek jego lokalizacji w linii rozgraniczającej 
dróg ogólnodostępnych lub ciągów pieszo-
jezdnych, 

 e)  moŊliwoņć lokalizacji reklam oraz informacji 
komercyjnej z następującymi ograniczenia-
mi: 

  -  zakaz lokalizacji reklam stanowiących infor-
mację komercyjną o działalnoņci nie związa-
nej z miejscem lokalizacji reklamy, 

  -  powierzchnia całkowita znaków i szyldów 
umieszczonych na budynkach nie moŊe 
przekraczać 6 m², 

  -  zakaz umieszczania reklam i informacji ko-
mercyjnej na ogrodzeniach z wyłączeniem 
informacji dopuszczonych przez system in-
formacji w mieņcie i Gminie Rzgów, 

  -  zakaz malowania napisów reklamowych i 
informacyjnych bezpoņrednio na dachach i 
elewacjach budynków oraz na ogrodze-
niach, 

  -  moŊliwoņć lokalizacji znaków firmowych o 
powierzchni większej niŊ 6 m² dla usług 
zlokalizowanych na działce lub w zespole 
działek; 

7)  w zakresie podziału nieruchomoņci plan ustala: 
 a)  moŊliwoņć dokonywania podziału działki, 

którego celem jest powiększenia sąsiedniej 
nieruchomoņci lub regulacja istniejących 
granic działek; warunkiem wykonania takie-
go podziału jest zachowanie parametrów 
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działki dzielonej, umoŊliwiających lokalizację 
zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych ele-
mentów zagospodarowania zgodnie z prze-
znaczeniem i zasadami zagospodarowania 
okreņlonymi w planie, 

 b)  plan dopuszcza moŊliwoņć podziału istnieją-
cych działek przy spełnieniu następujących 
warunków: 

  -  nowe granice podziału na działki budowla-
ne muszą być prostopadłe do linii rozgra-
niczającej z drogą powiatową – Nr 2942E 
(ulicą Tuszyńską), 

  -  szerokoņć frontu (granicy z droga powia-
tową – Nr 2942E) nowo wydzielonej działki 
minimum 35 m, 

  -  wielkoņć nowo wydzielonej działki budow-
lanej minimum 2500 m², 

 c)  dla wydzielenia działek pod stacje transfor-
matorowe lub inne urządzenia elektroener-
getyczne albo inne podobne urządzenia in-
frastruktury technicznej nie obowiązują usta-
lenia pkt 2; wydzielenia działek naleŊy doko-
nać zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8)  w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz okre-
ņlenia wskaňników dotyczących miejsc parkin-
gowych plan ustala: 

 a)  obsługa komunikacyjna terenu zjazdami z 
drogi powiatowej nr 2942E (ulicy Tuszyń-
skiej), 

 b)  obowiązek (przy realizacji podstawowego 
przeznaczenia terenu) wyznaczenia: 

  -  dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na kaŊde rozpoczęte 20 m² powierzchni 
uŊytkowej, 

  -  dla pomieszczeń biurowych i socjalnych – 
20 stanowisk/1000 m² powierzchni uŊytko-
wej, 

  -  dla pomieszczeń mieszkalnych – 2 miejsca 
na jeden lokal mieszkalny, 

  -  dla obiektów gastronomii – jedno stanowi-
sko na kaŊde 4 miejsca konsumenckie, 

  -  dla obiektów obsługi finansowej - 5 sta-
nowisk na kaŊde 100 m² powierzchni uŊyt-
kowej, 

 c)  obowiązek zagospodarowania i urządzenia 
powierzchni terenu przestrzeni ogólnodo-
stępnych w sposób umoŊliwiający bezkoli-
zyjne poruszanie się po nich osobom nie-
pełnosprawnym. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe 
w zakresie obsługi komunikacyjnej 

 
§ 11. 1. Plan ustala następujące zasady ad-

aptacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń pla-
nu poprzez: 
1)  system dróg ogólnodostępnych: drogę powia-

tową (poza obszarem objętym ustaleniami pla-

nu) oraz poprzez drogi, obsługujące komunika-
cyjnie obszar planu, w skład których wchodzą 
następujące drogi: 

 a)  droga powiatowa (poza obszarem objętym 
ustaleniami planu), 

 b)  KDL - droga lokalna, 
 c)  KDD – droga dojazdowa, 
 d)  KDP – ciągi pieszo-jezdne; 
2)  dla terenów przestrzeni dróg plan ustala: 
 a)  dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 1KDL (ulica Literacka) - klasę drogi 
„L” – lokalną, o szerokoņci w liniach rozgra-
niczających 15 m; 1/2 – jednojezdniową, 
dwupasową; plan ustala zachodnią linię roz-
graniczającą drogi, 

 b)  dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 1KDD klasę drogi „D” – dojazdową, o 
szerokoņci w liniach rozgraniczających 10 m; 
1/2 – jednojezdniową, dwupasową, 

 c)  dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 2KDD klasę drogi „D” – dojazdową, o 
szerokoņci w liniach rozgraniczających 10 m; 
1/2 – jednojezdniową, dwupasową; 

3)  dla terenów przestrzeni ciągów pieszo-jezdnych 
plan ustala: 

 a)  dla ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1KDP szerokoņci w 
liniach rozgraniczających 8,0 m; zakończenie 
ciągu pieszo-dojazdowego placem manew-
rowym do zawracania, 

 b)  dla ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2KDP szerokoņci w 
liniach rozgraniczających 8,0 m; zakończenie 
ciągu pieszo-dojazdowego placem manew-
rowym do zawracania, 

 c)  dla ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 3KDP szerokoņci w 
liniach rozgraniczających 8,0 m. 

2. Na terenach w obrębie linii rozgranicza-
jących dróg ogólnodostępnych i ciągów pieszo - 
jezdnych, plan zakazuje lokalizację budynków i 
urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 
lub potrzebami ruchu drogowego; dopuszcza się 
lokalizację zieleni, rowów odwadniających, ele-
mentów małej architektury, pojemników na odpa-
dy, urządzeń komunikacyjnych związanych z ob-
sługą ruchu, a w szczególnoņci: przystanków ko-
munikacji zbiorowej, pasów postojowych, parkin-
gów, ņcieŊek rowerowych, urządzeń związanych z 
utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urządzeń in-
frastruktury technicznej pod warunkiem nienaru-
szania wymagań okreņlonych w odrębnych przepi-
sach dotyczących dróg publicznych, a takŊe uzy-
skania zgody zarządcy dróg. 

3. W zakresie wyposaŊenia dróg w infra-
strukturę techniczną: 
1)  adaptację w liniach rozgraniczających ulic, ist-

niejących urządzeń nadziemnych i podziem-
nych uzbrojenia terenu, z moŊliwoņcią ich roz-
budowy i przebudowy, ze względu na stan te-
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chniczny lub na kolizję z uzbrojeniem liniowym 
istniejącym, w uzgodnieniu z właņciwym za-
rządcą drogi; 

2)  obowiązek lokalizacji projektowanych urządzeń 
liniowych nadziemnych i podziemnych uzbro-
jenia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla bu-
dynków i posesji, w liniach rozgraniczających 
dróg, przy zachowaniu wzajemnych, normatyw-
nych odległoņci wynikających z przepisów od-
rębnych, w uzgodnieniu z właņciwym zarządcą 
drogi; 

3)  obowiązek realizacji systemu uzbrojenia na wa-
runkach okreņlonych poprzez właņciwego za-
rządcę dla danej sieci (systemu). 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego plan ustala obowiązek uzgodnienia koniecz-
noņci przeprowadzenia nadzoru archeologicznego 
na etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 
wszystkich prac ziemnych związanych z inwesty-
cjami liniowymi dłuŊszymi niŊ 20 m i szerszymi niŊ 
30 cm, z właņciwym konserwatorem zabytków. 

5. Plan ustala obowiązek zagospodarowa-
nia i urządzenia powierzchni terenu przestrzeni 
ogólnodostępnych w sposób umoŊliwiający bez-
kolizyjne poruszanie się po nich osobom niepeł-
nosprawnym. 

6. W zakresie lokalizacji reklam i informacji 
komercyjnej w terenach dróg plan ustala: 
1)  zakaz umieszczania reklam i informacji komer-

cyjnej na ogrodzeniach z wyłączeniem informa-
cji dopuszczonych przez system informacji w 
mieņcie Rzgów; 

2)  zakaz malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpoņrednio na ogrodzeniach 
dostępnych z przestrzeni dróg. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe 
w zakresie obsługi w infrastrukturę techniczną 

 
§ 12. 1. W zakresie wyposaŊenia w infrastruk-

turę techniczną plan ustala: 
1)  obowiązek zaopatrzenia w wodę na cele byto-

we, gospodarcze i p. poŊarowe w systemie zbio-
rowym, z istniejącej komunalnej sieci wodocią-
gowej zrealizowanej w ulicy Tuszyńskiej, zasi-
lanej ze stacji wodociągowej w Rzgowie; 

2)  koniecznoņć wyposaŊenia sieci wodociągowej 
w hydranty p.poŊ. zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

3)  zaopatrzenie w wodę na cele p. poŊ. i technolo-
giczne w iloņciach przekraczających wydajnoņć 
komunalnej sieci wodociągowej, naleŊy zapew-
nić poprzez budowę zbiorników retencyjnych 
lub indywidualnych ujęć wody; 

4)  obowiązek odprowadzania ņcieków komunal-
nych w oparciu o istniejący kanał sanitarny w 
ulicy Tuszyńskiej lub docelowo projektowany w 
ulicy Literackiej, poprzez system sieciowy kana-
lizacji miejskiej do istniejącej oczyszczalni ko-

munalnej w Rzgowie; 
5)  zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczysz-

czonych ņcieków komunalnych do gruntu i do 
wód powierzchniowych (docelowo rzeka Ner) 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorni-
ków ņciekowych; 

6)  obowiązek odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych docelowo w oparciu o kanalizację 
deszczową projektowaną w sieciowym syste-
mie deszczowej kanalizacji miejskiej; 

7)  wody opadowe i roztopowe pochodzące z po-
wierzchni szczelnej terenów usługowych, a tak-
Ŋe parkingów o powierzchni powyŊej 0,1 ha, 
ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte syste-
my kanalizacyjne powinny być oczyszczone 
przed wprowadzeniem do wód, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi dotyczącymi jakoņci ņcieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi; 

8)  wody opadowe lub roztopowe pochodzące z 
dachów oraz powierzchni innych niŊ powierzch-
nie, o których mowa w pkt. 7 mogą być wpro-
wadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczenia; 

9)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kana-
lizacyjne (do czasu włączenia w kanalizację 
deszczową) do istniejących rowów, cieków i 
ziemi na warunkach okreņlonych w przepisach 
odrębnych; 

10)  obowiązek instalowania separatorów substan-
cji ropopochodnych na odpływach wód opa-
dowych z utwardzonych placów postojowych, 
manewrowych i parkingów o powierzchni po-
wyŊej 0,1 ha; 

11)  obowiązek zaopatrzenia w energię elektryczną z 
układu istniejącej sieci elektroenergetycznej 
kablowej ņredniego (15 kV) i niskiego napięcia; 

12)  obowiązek rozbudowy i przebudowy sieci, bu-
dowę urządzeń elektroenergetycznych oraz 
przyłączanie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej prowadzoną w uzgodnieniu i na warun-
kach okreņlonych przez właņciwego operatora 
systemu elektroenergetycznego według zasad 
okreņlonych w przepisach prawa energetycz-
nego; iloņć i lokalizacja stacji trafo SN/nn wyni-
kać będzie ze zgłoszenia zapotrzebowania na 
moc w realizowanych inwestycjach; 

13)  lokalizowanie nowych stacji trafo 15/0,4 kV poza 
liniami rozgraniczającymi ulic, na wydzielonych 
działkach z bezpoņrednim dostępem do dróg 
publicznych lub ciągów pieszo-jezdnych; 

14)  obowiązek realizowania przyłączy do budyn-
ków jako przyłączy kablowych realizowanych 
od linii kablowych; 

15)  obowiązek zaopatrzenia w gaz do celów go-
spodarczych i grzewczych z istniejącej sieci ga-
zowej ņredniego ciņnienia zrealizowanej w ulicy 
Tuszyńskiej; 

16)  rozbudowę sieci w uzgodnieniu i na warunkach 
z właņciwym Zakładem Gazowniczym, zgodnie 
z zasadami budowy gazociągów, zawartymi w 
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aktualnie obowiązującym rozporządzeniu okre-
ņlającym warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe; 

17)  na terenach zabudowy jednorodzinnej obowią-
zek realizowania szafek gazowych w ogrodzeniu 
zlokalizowanym w linii rozgraniczającej drogi z 
zapewnieniem do nich bezpoņredniego dostę-
pu; w pozostałych przypadkach w miejscu 
uzgodnionym z właņciwym zarządcą sieci; linia 
ogrodzenia powinna przebiegać w odległoņci 
minimum 1,0 m od istniejącego gazociągu; 

18)  moŊliwoņć dostawy gazu dla nowych odbior-
ców w przypadku, kiedy zostaną spełnione kry-
teria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawar-
te odpowiednie porozumienia z odbiorcami; 

19)  obsługę abonentów z sieci telekomunikacyjnej 
za poņrednictwem indywidualnych przyłączy, 
na warunkach okreņlonych przez dowolnego 
operatora telekomunikacyjnego; 

20)  obowiązek zapewnienia łącznoņci alarmowej 
dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szcze-
gólnych; 

21)  zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej; 

22)  obowiązek zaopatrzenia w ciepło z lokalnych, 
indywidualnych ňródeł ciepła z obowiązkiem 
stosowania kotłów posiadających certyfikaty 
bezpieczeństwa ekologicznego z zastosowaniem 
paliw grzewczych ekologicznych tj. gaz przewo-
dowy, olej opałowy niskosiarkowy, energia elek-
tryczna i inne ňródła energii ekologicznie czyste 
lub zaopatrzenie w ciepło ze ňródeł odnawial-
nych; 

23)  w zakresie gospodarki odpadami obowiązek 
gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia oraz odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej miasta i gminy Rzgów; 

24)  plan dopuszcza lokalizację pojemników na gro-
madzenie i selekcję odpadów w liniach rozgra-
niczających dróg dojazdowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDD i 2KDD. 

 
Dział III 

Ustalenia końcowe planu 
 

Rozdział 6 
Ustalenia wysokości stawki procentowej od 

wzrostu wartości nieruchomości 
 

§ 13. 1. Wartoņć stawki procentowej, po-
wstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu 
słuŊącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoņci nieruchomoņci: 
1)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 1MN ustala się w wysokoņci 30%; 
2)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolami 1U ustala się w wysokoņci 30%. 
2. Dla terenów oznaczonych symbolami 

1KDL, 1KDD, 2KDD oraz ciągów pieszo-jezdnych 
oznaczonych symbolami 1KDP, 2KDP, 3KDP stawki 
procentowej, powstałej na skutek uchwalenia ni-
niejszego planu, nie nalicza się. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia końcowe 
 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Rzgowa. 

§ 15. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie: 
Marek Bartoszewski 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LV/436/2010 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
z dnia 9 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LV/436/2010 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
z dnia 9 czerwca 2010 r. 

 
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DLA CZĘŅCI MIASTA RZGOWA REJON ULICY TUSZYŃSKIEJ I ULICY LITERACKIEJ 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zmiana z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Rzgowie 
stwierdza, Ŋe po uprawomocnieniu się miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla częņci 
miasta Rzgowa rejon ulicy Tuszyńskiej i ulicy Lite-
rackiej, przewiduje się realizację oraz zasady finan-
sowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej słuŊące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców. 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury te-
chnicznej naleŊące do zadań własnych gminy to 
realizacja celów publicznych na terenie przezna-
czonym w planie pod taki cel oraz budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje te reali-
zowane będą z ņrodków własnych Gminy, oraz 
dotacji z funduszy ochrony ņrodowiska i funduszy 
unijnych. Realizacja odbywać się będzie jednost-
kami wykonawczymi, zgodnie z ustawą o zamó-

wieniach publicznych. 
§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań 
własnych Gminy będzie odbywać się z budŊetu 
Gminy lub na podstawie porozumień z innymi 
podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ņcieków, ze ņrodków wła-
snych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji w oparciu o ustalone przez Radę Miejską wielo-
letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowo-kanalizacyjnych lub przez budŊet Gmi-
ny. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektro-
energetycznych i gazowych finansowane będą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu 
przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób 
okreņlony w aktualnie obowiązujących przepisach 
Prawa Energetycznego. 

1835  

 
1836 

1836  

 
UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE 

  
 z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Sulejów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. 
Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz 
art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – 
przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 
24, poz. 142, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1985 r. Nr 
23, poz. 100, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 72, poz. 
422, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 84, poz. 
386, Nr 95, poz. 475) Rada Miejska w Sulejowie 

uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. Placówki handlu detalicznego, zakła-

dy gastronomiczne i zakłady usługowe mogą być 
otwierane i zamykane w dniach i godzinach usta-
lonych przez przedsiębiorcę w przedziale czaso-
wym. 

2. Placówki handlu detalicznego, zakłady ga-
stronomiczne i zakłady usługowe mogą być otwar-
te w dni robocze i ņwiąteczne całodobowo. 

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący placówkę 
handlu detalicznego, zakładu gastronomicznego i 
zakładu usługowego umieszcza w widocznym dla 
klienta miejscu, informację o czasie pracy placów-
ki oraz informację o przerwach w działalnoņci pla-
cówki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Sulejowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI(126)96 Rady 


