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kowaniowych, opakowań wielomateriałowych, 
opakowań z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opa-
kowań ze szkła, opakowań z blachy stalowej i z 
aluminium oraz metali; 

3)  przekazywania zebranych selektywnie odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzĉtu elek-
trycznego i elektronicznego; 

4)  przekazywania zebranej selektywnie frakcji odpa-
dów niebezpiecznych zawartych w odpadach ko-
munalnych; 

5)  przekazywania zebranych selektywnie odpadów 
budowlanych; 

6)  składowania na składowiskach odpadów komu-
nalnych nie podlegających selekcji, a wiĉc: two-
rzyw sztucznych nieopakowaniowych, szkła nie-
opakowaniowego, odpadów mineralnych, drob-
nej frakcji popiołowej oraz innych strumieni od-
padów komunalnych zmieszanych; 

7)  unieszkodliwianie lub odzysk odpadów na skła-
dowiskach spełniających warunki j.w. wskazane 
we wniosku przez przedsiĉbiorcĉ. 

2. Przedsiĉbiorca, o którym mowa w § 1, o-
bowiązany jest uwzglĉdniając zapisy wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami dla Województwa Łódz-
kiego do odzysku odpadów komunalnych poprzez: 
1)  poddanie ich recyklingowi ograniczonemu (kom-

postowaniu); 
2)  przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzą-

cemu działalnoņć w zakresie odzysku odpadów 
komunalnych. 

§ 4. Przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o uzyska-
nie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych 
powinien spełniać nastĉpujące wymagania: 
1)  posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci 

bazy transportowej z miejscem wydzielonym do 
parkowania, mycia i dezynfekcji wozu asenizacyj-
nego oraz dysponować tytułem prawnym do nie-
ruchomoņci, na której znajduje siĉ baza; 

2)  posiadać co najmniej jeden wóz asenizacyjny, o-
znakowany w sposób trwały znakami identyfika-
cyjnymi firmy, umożliwiający opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych, zgodnie z technicznymi 
oraz sanitarno–porządkowymi wymaganiami roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listo-
pada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 
1617). 

§ 5. Przedsiĉbiorca, o którym mowa w § 4, 
powinien: 
1)  ņwiadczyć usługi z czĉstotliwoņcią okreņloną w 

umowie zawartej z właņcicielem nieruchomo-
ņci; 

2)  ņwiadczyć usługi z zachowaniem standardów sa-
nitarnych i porządkowych (mycie i dezynfekcja 
wozu asenizacyjnego). 
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UCHWAŁA NR XLIV/227/2010 RADY GMINY ŁYSZKOWICE 

  
 z dnia 28 maja 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, obszar położony 

w Łyszkowicach, w rejonie ul. Brzezińskiej, Chruślińskiej, Głowackiego i Targowej 
 
Na podstawie 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 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, 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 i 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) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, 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) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXII/171/09 Ra-

dy Gminy Łyszkowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łyszkowice, obszar położony w Łyszkowicach w re-
jonie ul. Brzezińskiej, Chruņlińskiej, Głowackiego i 
Targowej, Rada Gminy Łyszkowice uchwala, co na-
stĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia w za-

kresie nie uwzglĉdnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łyszkowice, obszar położony w Łyszkowicach 
w rejonie ul. Brzezińskiej, Chruņlińskiej, Głowackiego 
i Targowej – uwagi nie wpłynĉły. 

§ 2. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łyszkowice, obszar położony w Łyszkowicach 
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w rejonie ul. Brzezińskiej, Chruņlińskiej, Głowackiego 
i Targowej, z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łyszkowice. 

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, 
obszar położony w Łyszkowicach w rejonie ul. Brze-
zińskiej, Chruņlińskiej, Głowackiego i Targowej, za-
warte są w treņci niniejszej uchwały oraz na rysunku 
bĉdącym integralną czĉņcią miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, stanowiącym za-
łącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jĉtego miejscowym planem jest okreņlony na rysun-
ku planu miejscowego. 

3. Obowiązujący zakres rysunku miejscowe-
go planu obejmuje: 
 a) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia terenu, 
 b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu, 

 c) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu, które są granicą obszaru objĉtego 
planem miejscowym, 

 d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania terenu, 

 e) linie podziału wewnĉtrznego terenów - zasada 
podziału na działki budowlane, 

 f) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 g) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudo-

wy, 
 h) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii roz-

graniczających tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania, 

 i)  stacje transformatorowe (zasada umiejscowie-
nia). 

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego ustala siĉ stawkĉ procentową służą-
cą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci w wysokoņci zero procent. 

§ 4. 1. Pojĉcia i okreņlenia użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy ro-
zumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepi-
sami prawa wg stanu na dzień podjĉcia niniejszej 
uchwały. 

2. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o: 
1)  „obszarze planu” - należy przez to rozumieć nie-

ruchomoņci lub ich czĉņci położone w granicach 
niniejszego planu; 

2)  „granicach obszaru objĉtego rysunkiem planu” - 
należy przez to rozumieć te zewnĉtrzne linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, przy któ-
rych wykreņlono symbol granicy obszaru objĉte-
go rysunkiem planu, okreņlony w legendzie ry-
sunku planu; 

3)  „przeznaczeniu terenu” - należy przez to rozumieć 
okreņlone dla poszczególnych terenów zespoły 
uprawnień i zobowiązań do podejmowania dzia-
łań w przestrzeni, służących realizacji okreņlonych 
celów, wyodrĉbnione wg zasad i sposobów ko-
rzystania z nieruchomoņci, oznaczone w tekņcie 
miejscowego planu i na rysunku miejscowego 
planu symbolem literowym; 

4)  „dopuszczeniu” należy przez to rozumieć upraw-
nienia do realizacji obiektów budowlanych lub 
form zagospodarowania wskazanych w zasadach 
i warunkach zagospodarowania terenu, które wy-
kraczają poza ustalone w definicji przeznaczenia 
terenu okreņlonej w ust. 3 niniejszego paragrafu; 

5)  „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do dro-
gi publicznej i wyposażenie w urządzenia infra-
struktury technicznej są zgodne z pozostałymi 
ustaleniami niniejszego miejscowego planu oraz 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrĉbnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego; 

6)  „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć liniĉ, w której może być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu, zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, których wysuniĉcie poza ņcia-
nĉ budynku nie przekracza odległoņci 1,3 m, chy-
ba że jest to linia zabudowy ustalona od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej; 

7)  „linii podziału wewnĉtrznego terenów o różnym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania” - 
należy przez to rozumieć liniĉ okreņloną rysun-
kiem miejscowego planu okreņlającą zasadĉ po-
działu na działki budowlane; 

8)  „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-
styczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony planem 
dla poszczególnego terenu lub działki budowla-
nej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni 
gruntu rodzimego pokrytego roņlinnoņcią oraz 
wodami powierzchniowymi na terenie lub działce 
budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tara-
sów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej 
niż 10 m2, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłożu zapewniającym im natural-
ną wegetacjĉ, do powierzchni całego terenu lub 
działki budowlanej; 

9)  „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień u-
chwalenia niniejszego planu; 

10)  „zachowaniu obiektów budowlanych” w po-
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szczególnych terenach - należy przez to rozumieć 
dopuszczalnoņć wykonywania na istniejących 
obiektach budowlanych przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy, odbudowy i remontów; 

11)  „polu widocznoņci” - należy przez to rozumieć 
powierzchniĉ w obrĉbie skrzyżowania ulic poza 
jezdniami, wolną od przeszkód wyższych niż 0,75 
m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, 
parkujące pojazdy itp; 

12)  „kioskach” - należy przez to rozumieć obiekty 
budowlane przeznaczone do tymczasowego użyt-
kowania nietrwale związane z gruntem, spełnia-
jące nastĉpujące warunki: 

 a) powierzchnia zabudowy do 12 m2, 
 b) maksymalna wysokoņć nad poziomem terenu 

do 4 m, 
 c) minimalna powierzchnia szklenia: 40% po-

wierzchni ņcian, 
 d) maksymalne nachylenie dachu: 30% z zakazem 

krycia dachów czarną papą; 
13)  „zabudowie wolnostojącej” - należy przez to 

rozumieć takie usytuowanie budynków mieszkal-
nych, w którym każdy z budynków jest odległy od 
granicy działki budowlanej minimum 3 m; 

14)  „zabudowie zespolonej” - należy przez to rozu-
mieć takie usytuowanie budynków mieszkalnych, 
w którym budynek mieszkalny jest usytuowany 
przy wspólnej granicy działek budowlanych; 

15)  „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach – 
należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym wejņciu do 
budynku lub jego czĉņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyżej położonego 
punktu przekrycia; 

16)  „przepisach szczególnych” należy przez to rozu-
mieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zago-
spodarowaniu terenu wynikające z uchwał wła-
ņciwych organów. 

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o 
przeznaczeniu: 
1)  „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej”, oznaczonym symbolem „MW”, należy przez 
to rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzy-
mania istniejących oraz realizowania projektowa-
nych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z 
niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami 
o pomieszczeniach technicznych i gospodar-
czych, garażami oraz terenami zieleni, dojņciami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej; 

2)  „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu”, na-
leży przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do zachowania istniejących oraz realizowania (z 
niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami 
o pomieszczeniach technicznych i gospodar-
czych, garażami oraz terenami zieleni, dojņciami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 

infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ogra-
niczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwa-
ły): 

 a) projektowanych budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, 

 b) projektowanych budynków o funkcjach: admi-
nistracji, kultury, oņwiaty, służby zdrowia (z wy-
łączeniem szpitali), opieki społecznej i socjalnej 
(z wyłączeniem domów opieki), obsługi finan-
sowej, handlu (z wyłączeniem obiektów han-
dlowych o powierzchni użytkowej powyżej 200 
m2), gastronomii, poczty i telekomunikacji, u-
sług (z wyłączeniem zakładów wulkanizacji, 
myjni samochodowych, stacji paliw i warszta-
tów samochodowych), wyłącznie jako budyn-
ków towarzyszących istniejącemu lub projek-
towanemu budynkowi mieszkalnemu lub jako 
lokalu w budynku mieszkalnym; 

3)  „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym sym-
bolem „U”, należy przez to rozumieć przeznacze-
nie ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizowania projektowanych budynków o funkcji 
administracji i wymiaru sprawiedliwoņci, bezpie-
czeństwa publicznego, kultury, obsługi finanso-
wej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2), 
gastronomii, turystyki, poczty i telekomunikacji, 
usług nieprodukcyjnych związanych z konsump-
cją indywidualną komunalnych oraz usług zwią-
zanych z obsługą komunikacji samochodowej (z 
wyłączeniem baz transportu samochodowego, 
zakładów wulkanizacji, myjni samochodowych i 
stacji paliw), z niezbĉdnymi do ich funkcjonowa-
nia budynkami o pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych, garażami oraz powierzchniami 
biologicznie czynnymi, dojņciami, dojazdami, 
miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury 
technicznej, przy zachowaniu ograniczeń zawar-
tych w rozdziale 2 niniejszej uchwały; 

4)  „tereny komunikacji - parking ogólnodostĉpny”, 
oznaczonym symbolem „KSp”, należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizowania projektowa-
nych miejsc postojowych dla samochodów z po-
wierzchniami biologicznie czynnymi, dojņciami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej; 

5)  „tereny komunikacji – garaże”, oznaczonym 
symbolem „KSg”, należy przez to rozumieć prze-
znaczenie ograniczone do utrzymania istnieją-
cych oraz realizowania projektowanych miejsc 
postojowych w budynkach z niezbĉdnymi do ich 
funkcjonowania terenami zieleni, dojņciami, do-
jazdami i obiektami infrastruktury technicznej; 

6)  „tereny zieleni”, oznaczonym symbolem „ZP”, 
należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do zachowania istniejących oraz realizacji 
projektowanych terenów pokrytych roņlinnoņcią, 
służących celom wypoczynkowym, zdrowotnym, 
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estetycznym lub izolacyjnym; 
7)  „tereny dróg publicznych - droga główna”, ozna-

czonym symbolem „KD-G”, należy przez to ro-
zumieć przeznaczenie służące działaniom ograni-
czonym do zachowania istniejących oraz realizacji 
projektowanych dróg klasy - główna o pasie dro-
gowym okreņlonym liniami rozgraniczającymi; 

8)  „tereny dróg publicznych - droga (ulica) zbior-
cza”, oznaczonym symbolem „KD-Z”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie służące działa-
niom ograniczonym do zachowania istniejących 
oraz realizacji projektowanych dróg (ulic) klasy 
zbiorcza, o pasie drogowym okreņlonym liniami 
rozgraniczającymi; 

9)  „tereny dróg publicznych - droga (ulica) dojaz-
dowa”, oznaczonym symbolem „KD-D”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejących oraz realizacji projekto-
wanych dróg (ulic) o klasie dojazdowa, o pasie 
drogowym okreņlonym liniami rozgraniczający-
mi. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego na obszarze planu 

 
§ 5. Na obszarze objĉtym planem ustala siĉ 

zasady zagospodarowania terenu: 
1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne ma-
py) lub linie zwymiarowane na rysunku planu, 
w stosunku do trwałych naniesień (wynikają-
cych z treņci mapy), 

 b) trwałe naniesienia lub granice własnoņci - jako 
linie (punkty) pokrywające siĉ z tymi elemen-
tami rysunku planu; 

2)  w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych w 
pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach za-
gospodarowania należy identyfikować w oparciu 
o miary graficzne z rysunku planu; 

3)  linie zabudowy - okreņlono na rysunku planu 
punktami identyfikacyjnymi (punktami sytuacyj-
nymi mapy zasadniczej) lub zwymiarowaniem; 

4)  dopuszcza siĉ zachowanie budynków mieszkal-
nych i usługowych, które są usytuowane całym 
obrysem zewnĉtrznych murów pomiĉdzy linią 
zabudowy, a linią rozgraniczająca ulicy, ale bez 
prawa rozbudowy i nadbudowy; 

5)  dopuszcza siĉ zachowanie budynków mieszkal-
nych i usługowych, które są usytuowane frag-
mentem obrysu zewnĉtrznego murów pomiĉdzy 
linią zabudowy, a linią rozgraniczająca ulicy, ale 
bez prawa odbudowy; 

6)  w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz realizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych chyba, że 
ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 3 niniej-
szej uchwały stanowią inaczej; 

7)  w terenach, okreņlonych na rysunkach planu, w 
których wskazano osie istniejących linii elektro-
energetycznych, obowiązuje zachowanie mini-
malnych odległoņci budynków wynoszących: 

 a) 7,5 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV, 
 b) 10 m od osi stacji transformatorowych słupo-

wych; 
8)  w pasie terenu okreņlonym minimalnymi odle-

głoņciami budynków od osi napowietrznych linii 
elektroenergetycznych ņredniego napiĉcia (15 kV) 
i stacji transformatorowych dopuszczalna jest re-
alizacja budynków przy zachowaniu warunków 
bezpieczeństwa ustalonych przepisami szczegól-
nymi; 

9)  w terenach, dla których okreņlono minimalne 
odległoņci budynków od osi napowietrznych linii 
elektroenergetycznych ņredniego napiĉcia (15 kV) 
i stacji transformatorowych, warunek ten przesta-
je obowiązywać z chwilą likwidacji linii lub urzą-
dzenia; 

10)  ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych: 

a) w terenach o przeznaczeniu tereny usługowe 
minimum: 

  - dla obiektów handlowych - jedno stanowisko 
na każde rozpoczĉte 20 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

  - dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko 
na każde 4 miejsca konsumenckie, 

  - dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko 
na każde 2 miejsca noclegowe, 

  - dla obiektów administracyjnych i obsługi 
finansowej 7 stanowisk na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

  - dla pozostałych obiektów usługowych - dwa 
stanowiska na każdy obiekt, a ponadto jedno 
stanowisko na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej, 

 b) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, minimum 1 sta-
nowisko na 1 mieszkanie, maksimum - 2 sta-
nowiska na 1 mieszkanie, z uwzglĉdnieniem 
miejsc postojowych w garażach, 

 c) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego bu-
dynku mieszkalnego maksimum - 4 stanowiska 
w garażach; 

11)  przepis, zawarty w pkt 10a niniejszego paragrafu 
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadają-
cych powierzchni sprzedaży; 

12)  maksymalna wysokoņć liczona od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejņciu do budynku 
lub jego czĉņci pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do najwyżej położonej górnej powie-
rzchni (krawĉdzi) przekrycia nie może przekraczać 
dla budynku mieszkalnego: 
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 a) o jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m, 
 b) o wysokoņci dwie kondygnacje nadziemne i 

wysokoņci dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym druga kondygnacja nadziemna w podda-
szu użytkowym – 10 m, 

 c) o wysokoņci trzy kondygnacje nadziemne i 
wysokoņci trzy kondygnacje nadziemne, w tym 
trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu 
użytkowym – 13 m, 

 d) o wysokoņci cztery kondygnacje nadziemne w 
tym czwarta kondygnacja nadziemna w pod-
daszu użytkowym – 16 m; 

13)  maksymalna wysokoņć liczona od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejņciu do budynku 
lub jego czĉņci pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do najwyżej położonej górnej powie-
rzchni (krawĉdzi) przekrycia dla budynku usługo-
wego o jednej kondygnacji lub o dwóch kondy-
gnacjach nie może przekraczać 9 m, chyba że 
ustalenia w rozdziale 3 stanowią inaczej; 

14)  w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - o 
symbolu „MNu” dopuszcza siĉ realizacjĉ: 

 a) w obrĉbie jednej działki budowlanej zabudowy 
mieszkaniowej o wielkoņci okreņlonej przepi-
sami § 9 pkt 4a niniejszej uchwały, jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

 b) obiektów usługowych jako zabudowy uzupeł-
niającej wyłącznie w ramach działek budowla-
nych zabudowy mieszkaniowej pod warun-
kiem zachowania udziału w powierzchni użyt-
kowej wszystkich budynków na działce budow-
lanej maksimum 50%; 

15)  na elewacjach budynków, od strony ulic i placów, 
dopuszcza siĉ realizacjĉ noņników reklam: 

 a) płaskich przylegających do ņciany, 
 b) o powierzchni nie przekraczającej 20% powie-

rzchni całkowitej ņciany budynku; 
16)  w terenach, na których przeznaczenie umożliwia 

realizacjĉ budynków z wyłączeniem budynków 
mieszkalnych, dla których ustalono warunek za-
budowy mieszkaniowej wolnostojącej, dopusz-
czalne jest usytuowanie budynków bezpoņrednio 
przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w 
odległoņci 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną przy zachowaniu przepisów dotyczą-
cych dostĉpu do pomieszczeń naturalnego oņ-
wietlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu 
nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa po-
żarowego oraz przy zachowaniu pozostałych u-
staleń planu; 

17)  w terenach okreņlonych planem obowiązuje za-
kaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powyżej 1,8 
m; 

18)  obowiązuje zakaz realizacji od strony ulic: 
  - ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
  - ogrodzeń o wypełnieniu powierzchni powy-

żej 60%, 
chyba że ustalenia rozdziału 3 mówią inaczej; 

19)  w terenach, dla których okreņlono warunek „za-
budowy mieszkaniowej wolnostojącej” warunek 
ten nie dotyczy istniejących budynków mieszkal-
nych. 

§ 6. Na obszarach objĉtych planem ustala siĉ 
nastĉpujące zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 
1)  dla wszystkich terenów przeznaczonych pod za-

budowĉ, w których dopuszczalna jest realizacja 
obiektów mieszkaniowych obowiązuje zakaz bu-
dowy zakładów stwarzających zagrożenie dla ży-
cia lub zdrowia ludzi, a w szczególnoņci zagroże-
nie wystąpienia poważnych awarii; 

2)  ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprzedzają-
cej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronĉ wód przed zanieczyszcze-
niem w stosunku do terminów realizacji obiektów 
i urządzeń ustalonego planem zagospodarowania 
terenu; 

3)  w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną ustala 
siĉ zasadĉ realizacji lokalnych źródeł w obrĉbie 
działki budowlanej oraz preferencje dla niewĉ-
glowych czynników, w tym kolektorów słonecz-
nych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i e-
nergii elektrycznej; 

4)  teren oznaczony symbolem przeznaczenia 
„MNu”, należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku jak dla tere-
nów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usłu-
gowe; 

5)  tereny oznaczone symbolem przeznaczenia: MW, 
należą do rodzaju terenu o dopuszczalnym pozio-
mie hałasu w ņrodowisku jak dla terenów prze-
znaczonych na cele mieszkaniowe; 

6)  pozostałe tereny o symbolach nie wymienionych 
w pkt 4 i 5 nie podlegają ochronie przed hałasem 
w myņl przepisów szczególnych; 

7)  w terenach przeznaczonych pod zabudowĉ obo-
wiązuje zachowanie standardów jakoņci ņrodowi-
ska na granicy działki budowlanej, do której in-
westor posiada tytuł prawny, odpowiednich dla 
przeznaczenia terenu okreņlonego dla działek są-
siednich; 

8)  w terenach o przeznaczeniu zabudowa mieszka-
niowo-usługowa o symbolu „MNu” obowiązuje 
zakaz realizacji obiektów usługowych, w których 
działalnoņć jest zaliczona do planowanych przed-
siĉwziĉć mogących zawsze znacząco i potencjal-
nie znacząco oddziaływać na ņrodowisko; 

9)  w terenach o przeznaczeniu zabudowa usługowa 
o symbolu „U” obowiązuje zakaz realizacji obiek-
tów usługowych, w których działalnoņć jest zali-
czona do planowanych przedsiĉwziĉć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko. 

§ 7. Na obszarze objĉtym planem nie ustala 
siĉ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 8. Na obszarze objĉtym planem nie ustala 
siĉ warunków i wymagań wynikających z potrzeb 
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kształtowania obszarów przestrzeni publicznej. 

§ 9. Na obszarach objĉtych planem ustala siĉ 
nastĉpujące zasady podziału: 
1)  wielkoņć i kształt działek budowlanych, istniejącej 

zabudowy, winny być dostosowane do potrzeb 
związanych z funkcjonowaniem obiektów, przy 
zachowaniu wymogów przepisów szczególnych; 

2)  pokazane na rysunku planu linie podziału we-
wnĉtrznego jako zasada podziału, obowiązują w 
zakresie kierunku przebiegu granic nowego po-
działu oraz usytuowania działek w stosunku do 
dróg (ulic); 

3)  fragment działki przeznaczony w ramach działki 
budowlanej pod dojazd, winien posiadać szero-
koņć minimum 5 m (ustalenie dotyczy odpo-
wiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomo-
ņci pozostających po wydzieleniu działki lub dzia-
łek budowlanych); 

4)  w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami o sym-
bolu „MNu” obowiązuje: 

 a) wielkoņć działki budowlanej mieszkalnictwa 
jednorodzinnego dla zabudowy: 

  - wolnostojącej od 600 do 1800 m2, 
  - zespolonej od 400 do 1500 m2, 
 b) minimalne szerokoņci frontów działek dla za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
  - wolnostojącej – 18 m, 
  - zespolonej – 12 m, 
  chyba że ustalenia rozdziału 3 stanowią inaczej, 
 c) działki gruntu nie spełniające powyższego wa-

runku mogą być wydzielane wyłącznie jako 
czĉņci uzupełniające innych nieruchomoņci w 
celu utworzenia działki budowlanej; 

5)  w terenach o przeznaczeniu tereny komunikacji - 
garaże o symbolu „KSg” obowiązuje: 

 a) wielkoņć działki budowlanej od 44,0 m2 do 88,0 
m2, 

 b) szerokoņć frontu działki od 4,0 m do 8,0 m, 
  chyba że ustalenia rozdziału 3 stanowią inaczej; 
6)  w terenach o przeznaczeniu tereny usługowe o 

symbolu „U” i tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej o symbolu „MW”, wielkoņć dzia-
łek uzależniona od realizowanej funkcji i wielkoņci 
obiektów budowlanych przy zachowaniu szero-
koņci frontów działek minimum 10 m i wielkoņci 
działki budowlanej minimum 200 m2, chyba że 
ustalenia rozdziału 3 stanowią inaczej; 

7)  dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału 
nieruchomoņci bez ograniczeń zawartych w ni-
niejszym planie w sytuacji, gdy nowa granica 
działki geodezyjnej pokrywa siĉ z linią rozgrani-
czającą tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

8)  przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod u-
lice (drogi) lub dojazdy należy zachować trójkątne 
poszerzenie pasa drogowego w obrĉbie skrzyżo-
wania, o długoņci boków równoległych do osi 
jezdni: 

  - dla ulic (dróg) dojazdowych minimum 5,0 m, 
  - dla ulic włączanych do ulic (dróg) zbiorczych i 

głównych, minimum 10 m, 
 chyba że ustalenia rozdziału 3 lub rysunku 
planu stanowią inaczej; 

9)  zasady podziału nieruchomoņci obowiązują rów-
nież przy przeprowadzaniu scalenia i podziału 
nieruchomoņci lub połączenia i ponownego po-
działu nieruchomoņci; 

10)  nie wyznacza siĉ obszaru wymagającego obo-
wiązkowo scalenia i podziału nieruchomoņci; 

11)  dla stacji transformatorowych wnĉtrzowych, dzia-
łka budowlana o wymiarach minimum 6 m x 5 m 
oraz dla stacji słupowych o wymiarach minimum 
2 m x 3 m z możliwoņcią dostĉpu do drogi pu-
blicznej. 

§ 10. Na obszarach objĉtych planem ustala 
siĉ nastĉpujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji: 
1)  ustala siĉ system ulic ogólnodostĉpnych, obsłu-

gujących obszary planu w skład, którego wcho-
dzą ulice klasy zbiorcza oraz dojazdowe okreņlone 
rysunkiem planu pełniące funkcjĉ obsługi bezpo-
ņredniej terenów zabudowy oraz funkcjĉ nawią-
zania dojazdów i dojņć do sieci dróg publicznych; 

2)  dostĉpnoņć komunikacyjną do terenów zapew-
niają: 

 a) ulice (drogi) okreņlone niniejszym planem i 
przylegające do poszczególnych terenów, 

 b) drogi wewnĉtrzne nie wyodrĉbnione niniej-
szym planem (położone w granicach terenów 
lub do nich styczne), które są dojņciami lub do-
jazdami, o ile ustalenia niniejszego planu za-
warte w Rozdziale 3 nie stanowią inaczej; 

3)  dopuszcza siĉ zmianĉ rozwiązań elementów pasa 
drogowego w stosunku do ustaleń niniejszego 
planu w granicach okreņlonych liniami rozgrani-
czającymi przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych; 

4)  linie rozgraniczające ulicy winny spełniać warunki 
zwymiarowania oraz miar graficznych i punktów 
identyfikacyjnych okreņlonych rysunkiem planu; 

5)  realizacja obiektów o funkcji usługowej na po-
szczególnych działkach budowlanych, wymaga 
budowy zatoki postojowej poza podstawowymi 
pasami ruchu ulicy obsługującej lub parkingu 
wewnĉtrznego przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych; 

6)  w sytuacjach uzasadnionych realizacją obiektów 
o funkcji usługowej dopuszcza siĉ realizacjĉ 
chodników i zatok postojowych w ramach pasów 
przydrogowych (przy ulicach, przy dojņciach i do-
jazdach z wyłączenie drogi głównej) o granicach 
okreņlonych liniami zabudowy i linią rozgranicza-
jącą dróg (ulic, dojņć i dojazdów), przy zachowa-
niu możliwoņci zabudowy działek budowlanych 
ustalonych niniejszym planem; 

7)  w pasach drogowych ulic klasy dojazdowa do-
puszcza siĉ realizacjĉ kiosków oraz obiektów ma-
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łej architektury, przy zachowaniu standardów 
bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego na 
warunkach właņciwego zarządcy drogi; 

8)  na skrzyżowaniach ulic, w obrĉbie trójkątnego 
poszerzenia pasa drogowego obowiązuje zacho-
wanie pola widocznoņci. 

§ 11. Na obszarach objĉtych planem ustala 
siĉ nastĉpujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1)  podstawowy program wyposażenia terenów 

przeznaczonych pod zabudowĉ, obejmuje sieci i 
urządzenia: elektroenergetyczne, gazowe, zaopa-
trzenia w wodĉ, odprowadzenia i oczyszczania 
ņcieków sanitarnych, odprowadzenia wód opa-
dowych i telekomunikacyjne; 

2)  dopuszczalne jest wyposażanie terenów w sieci 
infrastruktury technicznej innych mediów oraz 
inne urządzenia infrastruktury technicznej (z wy-
łączeniem turbin wiatrowych) ograniczone do 
obsługi wyłącznie poszczególnych terenów, pod 
warunkiem zachowania pozostałych ustaleń ni-
niejszego planu oraz interesów osób trzecich; 

3)  ustala siĉ zasady realizacji sieci infrastruktury 
technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich 
mediów: 

 a) w ramach pasów drogowych ulic, dojņć i do-
jazdów na wszystkich odcinkach okreņlonych 
ustaleniami miejscowego planu, za zgodą i na 
warunkach okreņlonych przez zarządcĉ drogi, 

 b) w ramach pasów przylegających do terenów 
komunikacji (przy ulicach, przy dojņciach i do-
jazdach) o granicach okreņlonych liniami zabu-
dowy (minimalną odległoņcią budynków) i li-
nią rozgraniczającą terenów komunikacji (ulic, 
dojņć i dojazdów), przy zachowaniu możliwoņci 
zabudowy działek budowlanych ustalonych ni-
niejszym planem oraz przepisów szczególnych, 

 c) w osiach istniejących sieci oraz wskazanych na 
rysunku miejscowego planu; 

4)  dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci infrastruktury tech-
nicznej (podziemnej i nadziemnej) w terenach za-
budowy usługowej przy zachowaniu pozostałych 
ustaleń planu; 

5)  zaopatrzenie w wodĉ z istniejących i projektowa-
nych wodociągów, do czasu wybudowania sieci 
wodociągowej dopuszcza siĉ zaopatrzenie w wo-
dĉ z lokalnych ujĉć przy zachowaniu przepisów 
szczególnych; 

6)  podstawowy układ sieci i urządzeń kanalizacji 
sanitarnej obejmuje: 

 a) istniejące w obszarze planu sieci kanalizacji 
sanitarnej odprowadzające ņcieki do komunal-
nej oczyszczalni ņcieków, 

 b) projektowane sieci kanalizacji sanitarnej w 
ulicach dojazdowych; 

7)  do czasu wyposażenia terenów w sieci kanalizacji 
sanitarnej, ņcieki bytowe mogą być odprowadzo-
ne do bezodpływowych zbiorników na nieczysto-
ņci ciekłe, z wywozem na zlewniĉ oczyszczalni 

ņcieków; 
8)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

do zewnĉtrznej sieci kanalizacji deszczowej, do 
ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych; 

9)  dla wszystkich terenów budowlanych przewiduje 
siĉ budowĉ oraz dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci i 
urządzeń elektroenergetycznych, ciepłowniczych i 
gazowych, dostarczających do odbiorców energiĉ 
elektryczną, cieplną i gaz, zasady kształtowania 
przebiegu sieci okreņla pkt 3 niniejszego paragra-
fu, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i 
przepisów techniczno-budowlanych; 

10)  podstawowy układ sieci i urządzeń zaopatrzenia 
w energiĉ elektryczną obejmuje: 

 a) istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV, 
 b) istniejące stacje transformatorowe z dopusz-

czeniem ich konserwacji lub wymiany, 
 c) linie elektroenergetyczne 15 kV zasilające pro-

jektowane stacje transformatorowe, 
 d) projektowane do przebudowy na kablowe, 

odcinki napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych 15 kV, bĉdących w kolizji z istniejącą i 
projektowaną zabudową, 

 e) linie elektroenergetyczne niskiego napiĉcia; 
11)  dla terenów budowlanych przewiduje siĉ dopro-

wadzenie energii elektrycznej do działek budow-
lanych z istniejących i projektowanych linii ni-
skiego napiĉcia; 

12)  w obrĉbie terenów przeznaczonych do zabudo-
wy, przez które przebiega linia elektroenergetycz-
na 15 kV dopuszcza siĉ: 

 a) przebudowĉ linii ze zmianą trasy, 
 b) realizacjĉ stacji transformatorowych według 

zapotrzebowania, przy zachowaniu pozosta-
łych ustaleń planu; 

13)  usuwanie odpadów na zasadach okreņlonych w 
obowiązujących przepisach w oparciu o niezbĉd-
ne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania. 

§ 12. Na obszarach objĉtych planem ustala 
siĉ nastĉpujące sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów: 
1)  na terenach, dla których ustalenia niniejszego 

planu ustalają inne przeznaczenie terenu niż do-
tychczasowe użytkowanie dopuszcza siĉ realiza-
cjĉ obiektów tymczasowych nie związanych trwa-
le z gruntem, niezbĉdnych do dotychczasowego 
sposobu użytkowania terenu; 

2)  istniejące budynki i ogrodzenia mogą być użyt-
kowane w sposób dotychczasowy z prawem do 
bieżącej konserwacji; 

3)  termin tymczasowego zagospodarowania upływa 
z dniem uprawomocnienia siĉ decyzji o pozwole-
niu na budowĉ, związanej z realizacją przedsiĉ-
wziĉcia zgodnego z przeznaczeniem terenu okre-
ņlonym niniejszym planem. 
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Rozdział 3 
Zasady i warunki kształtowania zagospodarowania 

w wyodrębnionych terenach 
 
§ 13. W obszarze planu, wyznacza siĉ tereny 

o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospoda-
rowania okreņlone symbolem cyfrowym i literowym. 

§ 14. 1. Ustala siĉ dla wyznaczonych na ry-
sunku miejscowego planu terenów: przeznaczenie, 
szczegółowe zasady i warunki zagospodarowania 
oraz ograniczenia w użytkowaniu, uzupełniające za-
sady i warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu zawarte w rozdziałach Nr 1 i 2 niniej-
szej uchwały, wg treņci zawartej w kolejnych ustĉ-
pach niniejszego paragrafu. 

2. Teren o symbolu 8.12.KD-G: 
1)  przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga 

główna; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódz-

kiej Nr 704, 
 b) istniejące zjazdy publiczne do zachowania. 

3. Teren o symbolu 8.13.KD-G: 
1)  przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga 

główna; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódz-

kiej Nr 704, 
 b  istniejące zjazdy publiczne do zachowania. 

4. Teren o symbolu 8.14.KD-Z: 
1)  przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

zbiorcza; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) odcinek pasa drogowego drogi powiatowej Nr 

2746E, 
 b) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 
 c) dopuszcza siĉ realizacjĉ zatok postojowych lub 

pasów zieleni, 
 d) dopuszczalna realizacja ņcieżki rowerowej w 

zależnoņci od potrzeb i lokalnych uwarunko-
wań, 

 e) w programie uzbrojenia na odcinkach stycz-
nych do terenów budowlanych, dopuszczalna 
realizacja sieci: telekomunikacyjnej, gazowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągo-
wej i elektroenergetycznej na warunkach wła-
ņciwego zarządcy drogi. 

5. Teren o symbolu 8.15.KD-D: 
1)  przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 
 b) w programie uzbrojenia jako minimum, do-

puszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, 
gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
wodociągowej i elektroenergetycznej 15 kV 
(kablowej) i niskiego napiĉcia, 

 c) teren bez dostĉpnoņci komunikacyjnej kołowej 
z drogi wojewódzkiej Nr 704 (droga o symbolu 
8.13.KD-G), 

 d) odcinek ulicy o szerokoņci w liniach rozgrani-
czających 6 m w formie ciągu pieszo-rowe-
rowego, 

 e) istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV do 
przebudowy na kablową. 

6. Teren o symbolu 8.16.KD-D: 
1)  przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu z 

placem do zawracania, 
 b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólnoņci sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej. 

7. Teren o symbolu 8.17.KSg: 
1)  przeznaczenie - tereny komunikacji - garaże; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków za wyjątkiem budyn-

ków garaży, 
 b) zakaz realizacji ogrodzeń, 
 c) wysokoņć budynków - 1 kondygnacja nadziem-

na do 4,5 m, 
 d) nachylenie połaci dachowych budynków od 

1% do 100%, 
 e) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 55%, 
 f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

minimum 1% działki budowlanej. 
8. Teren o symbolu 8.18.KSg: 

1)  przeznaczenie - tereny komunikacji - garaże; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków za wyjątkiem budyn-

ków garaży i budynków związanych z utrzyma-
niem pola garażowego, 

 b) zakaz realizacji ogrodzeń, 
 c) wysokoņć budynków - 1 kondygnacja nadziem-

na do 4,5 m, 
 d) nachylenie połaci dachowych budynków od 

1% do 100%, 
 e) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 55%, 
 f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

minimum 1% działki budowlanej. 
9. Teren o symbolu 8.19.ZP: 

1)  przeznaczenie: tereny zieleni; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków, 
 b) dopuszczalna realizacja sieci uzbrojenia terenu. 

10. Teren o symbolu 8.20.KSp: 
1)  przeznaczenie - tereny komunikacji - parking o-

gólnodostĉpny; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków, 
 b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 5% powierzchni terenu, 
 c) teren bez dostĉpnoņci komunikacyjnej kołowej 

z drogi wojewódzkiej Nr 704, 
 d) w rejonie skrzyżowania ulic: Targowej i Gło-
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wackiego trójkątne poszerzenie pasa drogo-
wego o wymiarach 10 m x 10 m. 

11. Teren o symbolu 8.21.MW: 
1)  przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dopuszczalna realizacja lokali usługowych lub 

budynków usługowych o powierzchni użytko-
wej nie przekraczającej 50% powierzchni użyt-
kowej budynku mieszkalnego, 

 b) budynki mieszkalne o wysokoņci do czterech 
kondygnacji nadziemnych w tym czwarta w 
poddaszu użytkowym, 

 c) wysokoņć pozostałych budynków – jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 

 d) nachylenie połaci dachowych budynków mie-
szkalnych symetryczne wzglĉdem kalenicy od 
2% do 100%, 

 e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 5% do 100%, 

 f) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 40%, 

 g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
co najmniej 25% działki budowlanej, 

 h) teren bez dostĉpnoņci komunikacyjnej kołowej 
z drogi wojewódzkiej Nr 704. 

12. Teren o symbolu 8.22.MW: 
1)  przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dopuszczalna realizacja lokali usługowych lub 

budynków usługowych o powierzchni użytko-
wej nie przekraczającej 50% powierzchni użyt-
kowej budynku mieszkalnego, 

 b) budynki mieszkalne o wysokoņci do trzech 
kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, 

 c) wysokoņć pozostałych budynków – jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 

 d) nachylenie połaci dachowych budynków mie-
szkalnych symetryczne wzglĉdem kalenicy od 
2% do 100%, 

 e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 5% do 100%, 

 f) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 40%, 

 g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
co najmniej 25% działki budowlanej, 

 h) teren stanowi dwie działki budowlane, 
 i) dostĉpnoņć komunikacyjna z drogi wojewódz-

kiej Nr 704 do działki Nr 74/1 istniejącym zjaz-
dem. 

13. Teren o symbolu 8.23.MNu: 
1)  przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z do-

puszczeniem zabudowy zespolonej, 

 b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoņci do 
trzech kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia 
w poddaszu użytkowym, 

 c) wysokoņć pozostałych budynków – jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 

 d) nachylenie połaci dachowych budynków mie-
szkalnych symetryczne wzglĉdem kalenicy od 
5% do 100%, 

 e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 2% do 100%, 

 f) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50%, 

 g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
co najmniej 30% działki budowlanej, 

 h) dostĉpnoņć komunikacyjna z drogi wojewódz-
kiej Nr 704 do działek istniejącymi zjazdami, 

 i) zakaz podziału nieruchomoņci powodującego 
zwiĉkszenie liczby zjazdów na drogĉ wojew.-
dzką Nr 704. 

14. Teren o symbolu 8.24.U: 
1)  przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków z lokalami mieszkal-

nymi, budynków gospodarczych i garaży, 
 b) wysokoņć budynków usługowych do 9 m, 
 c) połacie dachowe budynku usługowego o na-

chyleniu od 1% do 100%, 
 d) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 60%, 
 e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 

co najmniej 5% działki budowlanej, 
 f) dostĉpnoņć komunikacyjna z drogi wojewódz-

kiej Nr 704 istniejącymi zjazdami, 
 g) istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV do 

przebudowy na kablową, 
 h) obowiązuje zakaz realizacji obiektów usługo-

wych, w których działalnoņć jest zaliczona do 
planowanych przedsiĉwziĉć mogących zawsze 
znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko. 

15. Teren o symbolu 8.25.MNu: 
1)  przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z do-

puszczeniem zabudowy zespolonej, 
 b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoņci 

do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym 
trzecia w poddaszu użytkowym, 

 c) wysokoņć pozostałych budynków – jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 

 d) nachylenie połaci dachowych budynków mie-
szkalnych symetryczne wzglĉdem kalenicy od 
5% do 100%, 

 e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 2% do 100%, 

 f) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50%, 
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 g) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej, co najmniej 30% działki budowlanej, 
 h) teren bez dostĉpnoņci komunikacyjnej kołowej 

z drogi wojewódzkiej Nr 704. 
16. Teren o symbolu 8.26.MW: 

1)  przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2)  zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) budynki mieszkalne o wysokoņci dwie kondy-

gnacje nadziemne, 
 b) wysokoņć pozostałych budynków – jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 
 c) nachylenie połaci dachowych budynków mie-

szkalnych symetryczne wzglĉdem kalenicy od 
2% do 100%, 

 d) połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 5% do 100%, 

 e) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 40%, 

 f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
co najmniej 25% działki budowlanej, 

 g) teren bez dostĉpnoņci komunikacyjnej kołowej 
z drogi wojewódzkiej Nr 704, 

 h) teren stanowi jedną działkĉ budowlaną. 
17. Teren o symbolu 8.27.KSg: 

1)  przeznaczenie - tereny komunikacji - garaże; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków za wyjątkiem budyn-

ków garaży, 
 b) zakaz realizacji ogrodzeń, 
 c) wysokoņć budynków - 1 kondygnacja nadziem-

na do 4,5 m, 
 d) nachylenie połaci dachowych budynków od 

1% do 100%, 
 e) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 55%, 
 f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

minimum 1% działki budowlanej. 
18. Teren o symbolu 8.28.MNu: 

1)  przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami; 

2)  zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
 b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoņci do 

dwóch kondygnacji nadziemnych, 
 c) wysokoņć pozostałych budynków – jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 
 d) nachylenie połaci dachowych budynków mie-

szkalnych symetryczne wzglĉdem kalenicy od 
5% do 100%, 

 e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 2% do 100%, 

 f) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50%, 

 g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
co najmniej 30% działki budowlanej, 

 h) teren bez dostĉpnoņci komunikacyjnej kołowej 
z drogi wojewódzkiej Nr 704. 

19. Teren o symbolu 8.29.MNu: 
1)  przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
 b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoņci do 

dwóch kondygnacji nadziemnych, 
 c) wysokoņć pozostałych budynków – jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 
 d) nachylenie połaci dachowych budynków mie-

szkalnych symetryczne wzglĉdem kalenicy od 
5% do 100%, 

 e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 2% do 100%, 

 f) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50%, 

 g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
co najmniej 30% działki budowlanej. 

20. Teren o symbolu 8.30.MNu: 
1)  przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
 b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokoņci do 

dwóch kondygnacji nadziemnych, 
 c) wysokoņć pozostałych budynków – jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 
 d) nachylenie połaci dachowych budynków Mie-

szkalnych symetryczne wzglĉdem kalenicy od 
5% do 100%, 

 e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 2% do 100%, 

 f) wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50%, 

 g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
co najmniej 30% działki budowlanej, 

 h) teren bez dostĉpnoņci komunikacyjnej kołowej 
z drogi wojewódzkiej Nr 704. 

 
Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 
 
§ 15. Rozstrzyga siĉ o sposobie realizacji, za-

pisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łyszkowice, obszar położony 
w Łyszkowicach w rejonie ul. Brzezińskiej, Chruņliń-
skiej, Głowackiego i Targowej inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania wg 
treņci załącznika Nr 3 do uchwały. 

§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Edward Warda 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLIV/227/2010 
Rady Gminy Łyszkowice 
z dnia 28 maja 2010 r. 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łyszkowice 
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do Uchwały nr XLIV/227/2010 
Rady Gminy Łyszkowice 
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ROZSTRZYGNIĈCIE 

SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łyszkowice, obszar położony w Łyszkowicach, w 
rejonie ul. Brzezińskiej, Chruņlińskiej, Głowackiego i 
Targowej zostaną wyznaczone tereny przeznaczo-ne 
pod zabudowĉ mieszkaniową jednorodzinną oraz 
drogi dojazdowe do działek budowlanych. Powsta-
nie koniecznoņć realizacji zadań inwestycyjnych 
związanych z przystosowaniem terenu do zabudo-
wy. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy. W szczególnoņci zadania własne o-
bejmują sprawy związane z problematyką gospodar-
ki przestrzennej, a w tym miĉdzy innymi: 
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanali-

zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energiĉ elek-
tryczną i cieplną oraz gaz, 

 - zieleni gminnej i zadrzewień. 
Do zadań związanych z przystosowaniem te-

renu do zabudowy należą: 

 - budowa nawierzchni jezdni w ulicach o po-
wierzchni 2650 m2, 

 - budowa nawierzchni chodników o powie-
rzchni 1480 m2, 

 - budowa oņwietlenia ulic na długoņci 715 m, 
 - budowa sieci wodociągowej o długoņci 380 

m, 
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej po długo-

ņci 380 m, 
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej po dłu-

goņci 380 m. 
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone w 

programach rozwoju poszczególnych elementów za-
gospodarowania, a nastĉpnie w zadaniach rzeczo-
wych budżetu gminy na kolejne lata. 

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
bĉdzie o: 
 - budżet gminy, 
 - fundusze strukturalne Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w Polsce, 

 - umowy publiczno prywatne z wykorzysta-
niem kapitału inwestorów realizujących za-
gospodarowanie terenów produkcyjno-usłu-
gowych, 

 - umowy dotyczące realizacji inwestycji dro-
gowych. 
Poszczególne tytuły inwestycyjne bĉdą pro-

mowane do uwzglĉdnienia w Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. 
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UCHWAŁA NR XLV/393/10 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

  
 z dnia 11 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie geodezyjnym Majków Duży - wschód w Gminie Wola Krzysztoporska 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 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 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 i Nr 167, poz. 1759, 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 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 
146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 


