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UCHWAŁA NR LIV/597/10 RADY GMINY ZGIERZ 

  
 z dnia 19 sierpnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz  

dla części obrębu wsi Dąbrówka Wielka - Cegielniana 
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany z 
2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 
roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, i Nr 106, poz. 
675) i art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z 2004 
roku Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku Nr 45, 
poz. 319, z 2007 roku Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 
1237, z 2009 roku Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku Nr 
24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 
119, poz. 804) Rada Gminy Zgierz: 

 
Postanowienia ogólne 

 
Rozdział 1 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części 
obrębu wsi Dąbrówka Wielka - Cegielniana zwany 
dalej planem, składający się z:  
1) części graficznej, na którą składa się rysunek pla-

nu w skali 1:1000, będący integralnym załączni-
kiem graficznym Nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwz-
ględnionych uwag do projektu planu, będącego 
integralnym załącznikiem graficznym Nr 2 do 
uchwały;  

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleşą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, będącego inte-
gralnym załącznikiem graficznym Nr 3 do uchwa-
ły.  

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
określone uchwałą Nr XXXVIII/371/09 Rady Gminy 
Zgierz z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla 
części obrębu wsi Dąbrówka Wielka – Cegielniana, 

oznaczone są na rysunku planu. Granice opracowa-
nia stanowią:  
1) od zachodu - zachodnia granica działek nr ew.: 

376, 401 oraz wschodnia granica działki nr ew. 
273 – droga wojewódzka nr 702;  

2) od północy - północna granica działek nr ew.: 
370, 683, 682, 376, 397/18, 410/8;  

3) od wschodu - wschodnia granica obrębu wiej-
skiego Dąbrówka Wielka;  

4) od południa – północna granica działek nr ew.: 
415, 777 – droga powiatowa ul. Cegielniana.  

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jest podniesienie warunków şycia mieszkań-
ców poprzez:  
1) ustalenie zasad udostępniania nowych terenów 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
w części zachodniej, w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 702 pod zabudowę usługową i magazynowo-
składową, umoşliwiających przestrzenny rozwój 
miejscowości Dąbrówka Wielka i Gminy Zgierz w 
rejonie węzła autostradowego „Piątek” na auto-
stradzie A-2 relacji Poznań-Warszawa z uwzględ-
nieniem rozwoju zrównowaşonego;  

2) poprawę ładu przestrzennego poprzez świadome 
kształtowanie przestrzeni terenów wiejskich, wy-
znaczenie nowych ciągów komunikacyjnych oraz 
uporządkowanie zagospodarowania przestrzen-
nego istniejącego i nadanie nowych form prze-
strzennych w strefach publicznych i niepublicz-
nych przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wy-
nikających z przeznaczenia terenów dla róşnych 
funkcji.  

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

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Zgierz dla części obrębu wsi Dąbrówka 
Wielka - Cegielniana, stanowiące przepisy gmin-
ne, obejmujące obszar określony w § 1 niniejszej 
uchwały;  

2) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;  

3) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć ustale-
nia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 
1:1000, będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały;  

4) obszarze planu - naleşy przez to rozumieć obszar 
określony granicami opracowania planu, uszcze-
gółowionymi w § 1 ust. 2;  

5) terenie - naleşy przez to rozumieć najmniejszą 
wydzieloną jednostkę ustaleń planu, oznaczoną 
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numerem i symbolem literowym, dla której usta-
lono przepisy szczegółowe;  

6) linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o róşnym sposobie 
uşytkowania, zagospodarowania lub róşnym 
przeznaczeniu podstawowym (róşnej funkcji), w 
tym równieş pomiędzy terenami dróg, a terenami 
przeznaczonymi pod zabudowę bądŝ tereny le-
śne;  

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez to 
rozumieć wyznaczone na działce linie, określające 
najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrzne-
go lica budynku od linii rozgraniczającej ulicy, 
granicy działki lub innego obiektu, zgodnie z ry-
sunkiem planu, z wykluczeniem loggii, balkonów, 
wykuszy wysuniętych poza obrys budynku oraz 
elementów wejść do budynku (schodów, pode-
stów, pochylni dla niepełnosprawnych i zada-
szeń), a takşe reklam o charakterze informacji 
komercyjnej (o działalności obiektów i podmio-
tów zlokalizowanych na danej nieruchomości). 
Linia nieprzekraczalna zabudowy nie obowiązuje 
w przypadku lokalizacji urządzeń infrastruktury 
technicznej (stacji transformatorowych, prze-
pompowni ścieków, urządzeń stacji paliw i in-
nych urządzeń związanych z obsługą infrastruktu-
ry technicznej);  

8) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez to 
rozumieć określony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które dominuje lub będzie dominować na 
danym terenie, a w przypadku terenów przezna-
czonych pod zabudowę obejmuje nie mniej niş 
70% powierzchni uşytkowej budynków zlokalizo-
wanych na poszczególnych działkach w danym 
terenie, chyba şe przepisy szczegółowe dla po-
szczególnych terenów - określone w rozdziale 4 
stanowią inaczej;  

9) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - 
naleşy przez to rozumieć ciągi komunikacyjne, 
dojazdy, zieleń i elementy małej architektury oraz 
określone rodzaje przeznaczenia w zakresie usta-
lonym w rozdziale 4 - „Przepisy szczegółowe dla 
poszczególnych terenów”;  

10) usługi komercyjne - naleşy przez to rozumieć 
usługi ogólnie dostępne, słuşące zaspokajaniu 
popytu ludności na wszelkiego rodzaju towary i 
usługi, nastawione na przynoszenie dochodu 
(nastawione na zysk); są to m.in. usługi z zakresu 
handlu (hurtowego i detalicznego), finansowe, 
gastronomiczne, komunikacyjne (np. stacje paliw, 
stacje obsługi pojazdów itp.);  

11) usługi nieuciąşliwe - naleşy przez to rozumieć 
usługi nie zaliczone do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco od-
działywać na środowisko, których ewentualna 
uciąşliwość mierzona, zgodnie z przepisami 
szczególnymi nie przekracza terenu inwestycji, 
ani nie powoduje innych uciąşliwości dla sąsia-
dów;  

12) powierzchni biologicznie czynnej - naleşy przez to 
rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną 
w sposób zapewniający naturalną wegetację, a 
takşe 50% powierzchni tarasów i stropodachów z 
taką nawierzchnią, nie mniejszą jednak niş 10 m 
kwadratowych oraz wodę powierzchniową na 
tym terenie;  

13) wskaŝniku intensywności zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji naziemnych 
wszystkich budynków o charakterze trwałym, po-
łoşonych w granicach nieruchomości, do całej 
powierzchni tej nieruchomości;  

14) adaptacji – naleşy przez to rozumieć przebudowę 
pomieszczeń lub budowli w celu spełniania in-
nych niş dotąd funkcji uşytkowych, a takşe na 
przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych 
wymagań, bez zmiany jego funkcji z zachowa-
niem wszystkich walorów stylowych istniejącej 
budowli;  

15) reklamie - naleşy przez to rozumieć formy prze-
strzenne o charakterze reklamowym (np.: tablice, 
słupy, banery, szyldy, bilbordy, itp.) niosące prze-
kaz informacyjny mogący wywierać wpływ na 
ludzką percepcję, trwale lub czasowo usytuowa-
ne w miejscach widocznych z terenów publicz-
nych, jednocześnie nie stanowiące elementu lo-
kalnego systemu informacji turystycznej, ozna-
kowania nazw i numerów ulic, szyldów zwycza-
jowo przyjętych do oznakowania siedzib organi-
zacji państwowych lub samorządowych oraz nie 
wymagające uregulowań odrębnymi przepisami; 
umieszczanych w przestrzeni publicznej, słuşą-
cych do celów informacyjnych.  

 
Ustalenia planu 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 
§ 4. 1. Dla obszaru objętego ustaleniami pla-

nu, o którym mowa w § 1, plan określa:  
1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie uzu-

pełniające terenów określone liniami rozgranicza-
jącymi tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania przestrzenne-
go;  

2) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu;  

3) zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na podsta-
wie odrębnych przepisów;  

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, wielkości powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki, powierzchnię bio-
logicznie czynną oraz gabaryty obiektów i wskaŝ-
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niki zabudowy;  
6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego;  
7) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz roz-

budowy systemu komunikacyjnego w obszarze 
obowiązywania ustaleń planu oraz wskaŝniki w 
zakresie komunikacji dotyczące miejsc parkingo-
wych;  

8) zasady obsługi w zakresie wyposaşenia w infra-
strukturę techniczną oraz adaptacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastrukturalnych w obsza-
rze obowiązywania ustaleń planu;  

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę za wzrost wartości nieruchomości 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

2. Ustalenia planu określone są w treści ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu.  

3. Plan nie ustala:  
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej, gdyş jest 
brak obiektów chronionych na obszarze opraco-
wania planu;  

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych, a takşe naraşonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się 
mas ziemnych, gdyş brak jest takich terenów na 
obszarze opracowania planu;  

3) przestrzeni publicznych, gdyş brak jest takich 
terenów na obszarze opracowania planu;  

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ści;  

5) sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów;  

6) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej, a takşe terenów wymagających prze-
kształceń lub rekultywacji;  

7) zasad wyposaşenia i urządzenia terenów rekre-
acyjno – wypoczynkowych oraz terenów słuşą-
cych organizacji imprez masowych.  

§ 5. Następujące oznaczenia, przedstawione 
graficznie na rysunku planu, o którym mowa w § 1 
ust.1 pkt 1, są ustaleniami obowiązującymi:  
1) granice obszaru objętego ustaleniami planu;  
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;  
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) działki, które bez połączenia z działkami sąsied-

nimi nie mogą stanowić samodzielnej działki bu-
dowlanej;  

5) przeznaczenie terenów.  
§ 6. 1. Na obszarze objętym niniejszą uchwa-

łą plan wyodrębnia tereny, będące przedmiotem 
przepisów ogólnych i szczegółowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami, dla których ustala się 
następujące podstawowe przeznaczenie terenu:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN 
do 9MN;  

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami od 1U do 4U:  

 - teren zabudowy usługowej o charakterze 
komercyjnym, składów i magazynów, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1U,  

 - tereny zabudowy usługowej o charakterze 
komercyjnym, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 2U i 4U,  

 - teren zabudowy usługowej o charakterze 
komercyjnym, z wyłączeniem usług gastro-
nomii i związanych z artykułami spoşywczy-
mi, oznaczony na rysunku planu symbolem 
3U;  

3) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 1R;  

4) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami od 1Zn do 2Zn;  

5) tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami od 1ZL do 4ZL;  

6) tereny dolesień, oznaczone na rysunku planu 
symbolami od 1DZL do 4DZL;  

7) teren wód powierzchniowych śródlądowych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1WS;  

8) teren urządzeń infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyczna stacja transformatorowa, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 1E;  

9) tereny przestrzeni dróg (ulic) publicznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 1KDG, 1KDL, 
od 1KDD do 9KDD.  

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na ry-
sunku planu, określają przeznaczenie podstawowe 
poszczególnych terenów.  

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na ry-
sunku planu, określają numery poszczególnych tere-
nów o tym samym przeznaczeniu podstawowym.  

§ 7. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbędne do wykonania projektu budowla-
nego, naleşy określać według określeń ogólnych 
ustalonych dla całego obszaru objętego planem 
(rozdział 3) oraz przepisów szczegółowych ustalo-
nych dla poszczególnych terenów w granicach obo-
wiązywania ustaleń planu (rozdział 4) z uwzględnie-
niem przepisów dotyczących obsługi komunikacyj-
nej (rozdział 5) oraz infrastruktury technicznej (roz-
dział 6).  

 
Rozdział 3 

Przepisy ogólne dla całego obszaru 
 
§ 8. 1. Plan ustala następujące zasady ochro-

ny środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu 
kulturowego obszaru objętego planem na zasadach 
określonych w ust. 2-5.  

2. W całym obszarze opracowania plan zaka-
zuje:  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 317 – 22719 – Poz. 2695 
 
1) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, określo-
nych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem in-
westycji celu publicznego z zakresu infrastruktury 
technicznej;  

2) wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych 
ścieków bytowych i komunalnych do wód po-
wierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych zbiorników z tymi ście-
kami;  

3) składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych 
na całym obszarze objętym niniejszą uchwałą;  

4) wprowadzania nowej zabudowy przed wykona-
niem podstawowych elementów infrastruktury 
technicznej, tj. energia elektryczna, przyłącze wo-
dociągowe do sieci komunalnej, przyłącze kanali-
zacyjne do sieci komunalnej lub czasowo szczel-
ny zbiornik do czasowego gromadzenia nieczy-
stości płynnych;  

5) prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej 
o uciąşliwości wykraczającej poza granice działki 
lub zespołu działek, do których inwestor posiada 
tytuł prawny;  

6) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowa-
dzenia działalności usługowej i wytwórczej mo-
gącej powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkości oddziaływania na środowisko poprzez 
emisję substancji i energii, w szczególności doty-
czące wytwarzania hałasu, wibracji, promienio-
wania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych;  

7) na terenach oznaczonych symbolami 1R, 1Zn i 
2Zn wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeŝbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

8) na terenach oznaczonych symbolami 1R, 1Zn i 
2Zn zmiany istniejących stosunków wodnych, je-
şeli zmiany te nie słuşą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarce rolnej. 

3. Plan ustala:  
1) na terenach oznaczonych symbolami od 1MN do 

9MN oraz od 3U do 4U zakaz lokalizacji przedsię-
wzięć mogących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko, określonych w przepisach 
odrębnych, z wyjątkiem realizacji inwestycji celu 
publicznego z zakresu infrastruktury technicznej;  

2) maksymalną ochronę istniejących zadrzewień 
(samosiejki), nie kolidujących z projektowanym 
zamierzeniem inwestycyjnym, a spełniających 
szereg funkcji ekologicznych, w tym zapobiega-
niu erozji oraz maksymalne nasycanie terenów 
zielenią. 

4. W zakresie ogrzewania lokalnego plan na-
kazuje ogrzewanie budynków ze ŝródeł bezpiecznych 
ekologicznie, z preferencją do zastosowania takich 
czynników grzewczych, jak: gaz, olej opałowy, czy 
elektryczność. Ogrzewanie budynków, lokalne z za-

stosowaniem paliw o niskiej zawartości siarki, in-
nych ekologicznych nośników energii lub ze ŝródeł 
odnawialnych.  

5. Plan przyjmuje, zgodnie z aktualnymi 
przepisami z zakresu ochrony środowiska, następu-
jące rodzaje terenów podlegających ochronie aku-
stycznej:  
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MN naleşy przyjąć klasyfikację akustyczną 
jak przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą. 

Dla ww. rodzajów terenów obowiązują dopuszczalne 
poziomy hałasu zgodnie z aktualnymi przepisami 
odrębnymi - Rozporządzenie Ministra Środowiska w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-
dowisku.  

6. Plan nakazuje:  
1) na terenie kaşdej nieruchomości, zapewnienia 

miejsca do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych;  

2) selekcję odpadów na terenie nieruchomości w 
urządzeniach przystosowanych do ich groma-
dzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej gminy. Na terenie kaşdej nierucho-
mości przeznaczonej pod zabudowę naleşy za-
pewnić miejsca na 4 typy oznaczonych pojemni-
ków na odpady i surowce wtórne (szkło, makula-
turę, odpady organiczne i inne).  

§ 9. 1. W granicach opracowania plan wy-
znacza obiekty i tereny podlegające ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów określając:  
ustalenia dla ochrony Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych nr 401 „Niecka Łódzka” i nr 402 „Stry-
ków”; ustalania dla lokalizacji zabudowy w strefie 
sanitarnej od cmentarza.  

2. Cały obszar opracowania połoşony jest w 
terenach zasobowych Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 402, na obszarze objętym najwyşszą 
ochroną wód podziemnych (ONO). Plan ustala na 
tym obszarze wysoki reşim sanitarny:  
1) obowiązuje dostosowanie lokalizacji nowych 

obiektów gospodarczych do warunków i struktur 
hydrogeologicznych;  

2) w terenach przeznaczonych pod zabudowę - dla 
wszystkich inwestorów polegający na obowiązku 
budowy i eksploatacji urządzeń do gromadzenia i 
unieszkodliwiania ścieków wykluczających ich 
przenikanie do gruntu;  

3) w terenach wykorzystywanych rolniczo zakazuje 
się wylewania gnojowicy na pola oraz obowiązku 
ograniczenia stosowania nawozów azotowych.  

3. Część obszaru opracowania - zgodnie z ry-
sunkiem planu - znajduje się w strefie sanitarnej od 
istniejącego cmentarza, znajdującego się poza grani-
cą obszaru objętego ustaleniami planu. Plan ustala:  
1) strefę sanitarną od cmentarza 50 m, która będzie 

obowiązywać w przypadku realizacji sieci wodo-
ciągowej, oraz wyznacza strefę sanitarną 150 m 
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od cmentarza, która obowiązuje do czasu realiza-
cji sieci wodociągowej i przyłączenia obiektów 
zlokalizowanych w strefie do tej sieci;  

2) w strefie sanitarnej od cmentarza plan zakazuje:  
  - lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,  
  - lokalizacji zabudowy związanej z produkcją 

şywności, przechowującej artykuły şywno-
ściowe, usług zwianych z gastronomią i 
usług handlu artykułami spoşywczymi,  

  - lokalizacji studzien, ŝródeł i strumieni słuşą-
cych do czerpania wody pitnej i dla potrzeb 
gospodarczych;  

3) warunkiem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w strefie o szerokości 150 m od 
cmentarza, na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 2MN, 3MN i 4MN jest realiza-
cja sieci wodociągowej i przyłączenie budynków 
do tej sieci.  

§ 10. 1. Plan ustala następujące ograniczenia 
w zagospodarowaniu i uşytkowaniu przestrzeni:  
1) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze masztu o 

wysokości powyşej 12 m, chyba şe przepisy od-
rębne stanowią inaczej;  

2) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.  
 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 

 
§ 11. 1. Plan ustala, szczegółowe zasady i wa-

runki podziału nieruchomości objętych planem. Na 
podstawie planu będą dokonywane podziały na 
zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w 
przepisach odrębnych - ustawa o gospodarce nieru-
chomościami, w tym na wszystkich terenach wyzna-
czonych w planie istnieje moşliwość podziału działki, 
którego celem jest powiększenie sąsiedniej nieru-
chomości lub regulacja istniejących granic działek. 
Warunkiem wykonania takiego podziału jest zacho-
wanie parametrów działki dzielonej, umoşliwiają-
cych lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbęd-
nych elementów zagospodarowania zgodnie z prze-
znaczeniem i zasadami zagospodarowania, określo-
nymi w planie.  

2. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1MN, 2MN plan dopuszcza moşli-
wość podziału istniejących działek przy spełnieniu 
następujących warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 1000 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 36,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do dróg publicznych – wyzna-
czonych w planie miejscowym;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg, z moşliwością odchylenia 
do 20 stopni; dopuszcza się wykonanie podziału 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

5) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 3MN plan dopuszcza moşliwość podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następujących 
warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 1100 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 30,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do dróg publicznych wyznaczo-
nych w planie miejscowym;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg, z moşliwością odchylenia 
do 20 stopni; dopuszcza się wykonanie podziału 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

5) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 4MN plan dopuszcza moşliwość podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następujących 
warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 1000 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 22,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do dróg publicznych wyznaczo-
nych w planie miejscowym;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg, z moşliwością odchylenia 
do 20 stopni; dopuszcza się wykonanie podziału 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

5) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

5. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 5MN, 6MN plan dopuszcza moşli-
wość podziału istniejących działek przy spełnieniu 
następujących warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 900 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 22,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do dróg publicznych wyznaczo-
nych w planie miejscowym;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg, z moşliwością odchylenia 
do 20 stopni; dopuszcza się wykonanie podziału 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

5) działka o nr ewid. 397/20, w liniach rozgraniczają-
cych terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5MN i 6MN, nie moşe być zabudo-
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wana jako odrębna nieruchomość, na ww. działce 
plan dopuszcza realizację zabudowy zgodnie z 
przeznaczeniem określonym w niniejszym planie 
pod warunkiem połączenia tej działki w nieru-
chomość z działką sąsiednią w celu uzyskania pa-
rametrów działki budowlanej i dostępu do drogi 
publicznej;  

6) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 7MN, plan dopuszcza moşliwość podzia-
łu istniejących działek przy spełnieniu następujących 
warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 1100 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 25,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do dróg publicznych wyznaczo-
nych w planie miejscowym;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg, z moşliwością odchylenia 
do 20 stopni; dopuszcza się wykonanie podziału, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

5) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 8MN, plan dopuszcza moşliwość podzia-
łu istniejących działek przy spełnieniu następujących 
warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 1300 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 18,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do dróg publicznych wyznaczo-
nych w planie miejscowym;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg, z moşliwością odchylenia 
do 20 stopni; dopuszcza się wykonanie podziału, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

5) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 9MN, plan dopuszcza moşliwość podzia-
łu istniejących działek przy spełnieniu następujących 
warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 1500 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 25,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do dróg publicznych wyznaczo-
nych w planie miejscowym;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg, z moşliwością odchylenia 
do 20 stopni; dopuszcza się wykonanie podziału 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

5) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 1U plan dopuszcza moşliwość podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następujących 
warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 3000 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 30,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do drogi publicznej, obowiązuje 
zakaz wydzielania nowych działek obsługiwanych 
bezpośrednim zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 
702 i projektowanej drogi głównej oznaczonej 
symbolem 1KDG;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg lub do istniejącej granicy 
działki dzielonej;  

5) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 2U plan dopuszcza moşliwość podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następujących 
warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 1000 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 17,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do drogi publicznej, wyznaczo-
nej w planie miejscowym;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg lub do istniejącej granicy 
działki dzielonej;  

5) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 3U plan dopuszcza moşliwość podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następujących 
warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 600 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 20,0 m;  
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3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do drogi publicznej;  
4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 

równolegle do istniejących podziałów własno-
ściowych;  

5) obsługa komunikacyjna wszystkich nowo wydzie-
lonych działek moşe odbywać się z wyznaczo-
nych w planie dróg publicznych.  

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 4U plan dopuszcza moşliwość podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następujących 
warunków:  
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dział-

ki – 1500 metrów kwadratowych;  
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki – 20,0 m;  
3) kaşda nowo wydzielona działka musi mieć bez-

pośredni dostęp do drogi publicznej, wyznaczo-
nej w planie miejscowym;  

4) podziału naleşy dokonywać prostopadle i/lub 
równolegle do wyznaczonych w planie linii roz-
graniczających dróg lub do istniejącej granicy 
działki dzielonej;  

5) działka o nr ewid. 402/2, w liniach rozgraniczają-
cych terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4U, nie moşe być zabudowana jako od-
rębna nieruchomość, na ww. działce plan do-
puszcza realizację zabudowy, zgodnie z przezna-
czeniem określonym w niniejszym planie pod 
warunkiem połączenia tej działki w nieruchomość 
z działką sąsiednią w celu uzyskania parametrów 
działki budowlanej i dostępu do drogi publicznej;  

6) moşliwość wydzielenia działek pod stacje trafo, 
podziału naleşy dokonać zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolami 1E plan dopuszcza wydzielenie działki 
zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN i 4MN, plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nie-

uciąşliwe usługi towarzyszące nie zakłócające 
funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej obszaru, 
stacje transformatorowe;  

3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  
 a) lokalizacje zabudowy (z wyjątkiem stacji trans-

formatorowych 15/04 kV) zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu:  

  - nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
 b) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej maksimum dwie kondygnacje nad-
ziemne przy czym druga kondygnacja stano-
wić będzie poddasze uşytkowe, rzędna parteru 
maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita 
wysokość budynku – mierzona od poziomu 
gruntu przy głównym wejściu do budynku do 
górnej płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej poło-

şonej krawędzi stropodachu nad najwyşszą 
kondygnacją uşytkową – maksimum 9,0 m,  

 c) lokalizacja budynku mieszkalnego jako wolno-
stojącego,  

 d) dachy budynków mieszkalnych naleşy projek-
tować jako dwu lub wielospadowe o równym 
kącie nachylenia symetrycznych połaci w za-
kresie od 25 do 45 stopni,  

 e) dachy budynków gospodarczych i garaşy na-
leşy projektować o spadku połaci do 45 stopni,  

 f) wysokość garaşy i budynków gospodarczych 
1 kondygnacja nadziemna, całkowita wyso-
kość budynku – mierzona od poziomu gruntu 
przy głównym wejściu/wjeŝdzie do budynku 
do górnej płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej 
połoşonej krawędzi stropodachu – maksimum 
6,0 m,  

 g) lokalizację zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej jako wolnostojącej, w granicy działki lub 
jako pomieszczenia dobudowane do budynku 
mieszkalnego lub wbudowane w budynek 
mieszkalny,  

 h) lokalizację pomieszczeń usługowych w bryle 
budynku mieszkalnego na zasadach określo-
nych w przepisach odrębnych (Prawo budow-
lane);  

4) wskaŝnik intensywności zabudowy do 0,4;  
5) powierzchnia zabudowy na poszczególnych 

działkach - max. 30 procent powierzchni działki 
budowlanej;  

6) powierzchnię biologicznie czynną określa się na 
minimum 50 procent powierzchni działki budow-
lanej;  

7) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią ilość 
miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z 
ustaleniami określonymi w § 25 ust. 6;  

8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Roz-
dziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich bu-
dynków mieszkalnych, do projektowanej sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zaraz po jej 
wybudowaniu;  

9) 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) moşliwość grodzenia nieruchomości ogrodze-
niem z aşurowym wypełnieniem o maksymal-
nej wysokości do 1,6 m, z dopuszczeniem 
ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej 
wysokości 30,0 cm z zakazem stosowania 
ogrodzeń z wypełnieniami pełnymi,  

 c) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 4MN w przypadku realizacji pod-
murówki w ogrodzeniu naleşy obowiązkowo 
uwzględnić przejścia i otwory umoşliwiające 
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migrację drobnym przedstawicielom fauny, w 
szczególności płazom, gadom i drobnym ssa-
kom,  

 d) całkowity zakaz stosowania betonowych pre-
fabrykatów w wypełnieniu ogrodzenia,  

 e) zakaz stosowania ogrodzeń jako muru pełne-
go, a takşe innego rodzaj ogrodzenia nieprzej-
rzystego, plan dopuszcza stosowanie nieprzej-
rzystego şywopłotu.  

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2MN, 3MN, 5MN i 6MN, plan usta-
la:  
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – sta-

cje transformatorowe;  
3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  
 a) lokalizacje zabudowy (z wyjątkiem stacji trans-

formatorowych 15/04 kV) zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu:  

  - nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
 b) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej maksimum dwie kondygnacje nad-
ziemne przy czym druga kondygnacja stano-
wić będzie poddasze uşytkowe, rzędna parteru 
maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita 
wysokość budynku – mierzona od poziomu 
gruntu przy głównym wejściu do budynku do 
górnej płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej poło-
şonej krawędzi stropodachu nad najwyşszą 
kondygnacją uşytkową – maksimum 9,0 m,  

 c) lokalizacja budynku mieszkalnego jako wolno-
stojącego,  

 d) dachy budynków mieszkalnych naleşy projek-
tować jako dwu lub wielospadowe o równym 
kącie nachylenia symetrycznych połaci w za-
kresie od 25 do 45 stopni,  

 e) dachy budynków gospodarczych i garaşy na-
leşy projektować o spadku połaci do 45 stopni,  

 f) wysokość garaşy i budynków gospodarczych 
1 kondygnacja nadziemna, całkowita wyso-
kość budynku – mierzona od poziomu gruntu 
przy głównym wejściu/wjeŝdzie do budynku 
do górnej płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej 
połoşonej krawędzi stropodachu – maksimum 
6,0 m,  

 g) lokalizację zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej jako wolnostojącej, w granicy działki lub 
jako pomieszczenia dobudowane do budynku 
mieszkalnego lub wbudowane w budynek 
mieszkalny;  

4) wskaŝnik intensywności zabudowy do 0,3;  
5) powierzchnia zabudowy na poszczególnych 

działkach - max. 30 procent powierzchni działki 
budowlanej;  

6) powierzchnię biologicznie czynną określa się na 
minimum 50 procent powierzchni działki budow-
lanej;  

7) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią ilość 

miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z 
ustaleniami określonymi w § 25 ust. 6;  

8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Roz-
dziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich bu-
dynków mieszkalnych, do projektowanej sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zaraz po jej 
wybudowaniu;  

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

 a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu z zakazem przekroczenia ich 
budynkami za wyjątkiem stacji transformato-
rowych,  

 b) moşliwość grodzenia nieruchomości ogrodze-
niem z aşurowym wypełnieniem o maksymal-
nej wysokości do 1,6 m, z dopuszczeniem 
ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej 
wysokości 30,0 cm z zakazem stosowania 
ogrodzeń z wypełnieniami pełnymi,  

 c) w przypadku realizacji podmurówki w ogro-
dzeniu naleşy obowiązkowo uwzględnić przej-
ścia i otwory umoşliwiające migrację drob-
nym przedstawicielom fauny, w szczególności 
płazom, gadom i drobnym ssakom,  

 d) całkowity zakaz stosowania betonowych pre-
fabrykatów w wypełnieniu ogrodzenia,  

 e) zakaz stosowania ogrodzeń jako muru pełne-
go, a takşe innego rodzaj ogrodzenia nieprzej-
rzystego, plan dopuszcza stosowanie nieprzej-
rzystego şywopłotu.  

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 7MN, 8MN i 9MN, plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – sta-

cje transformatorowe;  
3) moşliwość zachowania istniejącej zabudowy, 

zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 410/8, 
410/7, 410/6, 410/2 w terenie oznaczonym na ry-
sunku planu symbolem 9MN, polegające na 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i odbu-
dowie z uwzględnieniem zasad i warunków 
kształtowania zabudowy określonych w pkt 4; dla 
zachowaniem jednorodnej całości architektonicz-
nej bryły budynków przebudowywanych lub bu-
dynków rozbudowywanych plan dopuszcza sto-
sownie: innego kąta spadku połaci dachowych, w 
tym stosowanie dachów jednospadowych lub 
stosowanie dachów wielospadowych;  

4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  
 a) lokalizacje zabudowy (z wyjątkiem stacji trans-

formatorowych 15/04 kV) zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu:  

  - nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
 b) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej maksimum dwie kondygnacje nad-
ziemne przy czym druga kondygnacja stano-
wić będzie poddasze uşytkowe, rzędna parteru 
maksimum 50 cm ponad terenem, całkowita 
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wysokość budynku – mierzona od poziomu 
gruntu przy głównym wejściu do budynku do 
górnej płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej poło-
şonej krawędzi stropodachu nad najwyşszą 
kondygnacją uşytkową – maksimum 9,0 m,  

 c) lokalizacja budynku mieszkalnego jako wolno-
stojącego,  

 d) dachy budynków mieszkalnych naleşy projek-
tować jako dwu lub wielospadowe o równym 
kącie nachylenia symetrycznych połaci w za-
kresie od 25 do 45 stopni,  

 e) dachy budynków gospodarczych i garaşy na-
leşy projektować o spadku połaci do 45 stopni,  

 f) wysokość garaşy i budynków gospodarczych 
1 kondygnacja nadziemna, całkowita wyso-
kość budynku  

  - mierzona od poziomu gruntu przy głównym 
wejściu/wjeŝdzie do budynku do górnej 
płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej połoşonej 
krawędzi stropodachu – maksimum 6,0 m,  

 g) lokalizację zabudowy gospodarczej i garaşo-
wej jako wolnostojącej, w granicy działki lub 
jako pomieszczenia dobudowane do budynku 
mieszkalnego lub wbudowane w budynek 
mieszkalny,  

 h) lokalizację pomieszczeń usługowych w bryle 
budynku mieszkalnego na zasadach określo-
nych w przepisach odrębnych (Prawo budow-
lane);  

5) wskaŝnik intensywności zabudowy do 0,3;  
6) powierzchnia zabudowy na poszczególnych 

działkach - max. 30 procent powierzchni działki 
budowlanej;  

7) powierzchnię biologicznie czynną określa się na 
minimum 60 procent powierzchni działki budow-
lanej;  

8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią ilość 
miejsc postojowych dla samochodów zgodnie z 
ustaleniami określonymi w § 25 ust. 6;  

9) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Roz-
dziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich bu-
dynków mieszkalnych, do projektowanej sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zaraz po jej 
wybudowaniu;  

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

 a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu z zakazem przekroczenia ich 
budynkami za wyjątkiem stacji transformato-
rowych,  

 b) moşliwość grodzenia nieruchomości ogrodze-
niem z aşurowym wypełnieniem o maksymal-
nej wysokości do 1,6 m, z dopuszczeniem 
ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej 
wysokości 30,0 cm,  

 c) w przypadku realizacji podmurówki w ogro-
dzeniu naleşy obowiązkowo uwzględnić przej-
ścia i otwory umoşliwiające migrację drob-

nym przedstawicielom fauny, w szczególności 
płazom, gadom i drobnym ssakom,  

 d) całkowity zakaz stosowania betonowych pre-
fabrykatów w wypełnieniu ogrodzenia,  

 e) zakaz stosowania ogrodzeń jako muru pełne-
go, a takşe innego rodzaj ogrodzenia nieprzej-
rzystego, plan dopuszcza stosowanie nieprzej-
rzystego şywopłotu.  

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1U, plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 

usługowej o charakterze komercyjnym, składów i 
magazynów;  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – par-
kingi, obiekty małej architektury, urządzenia ko-
munikacji kołowej i pieszej oraz sieć i urządzenia 
infrastruktury technicznej, zbiorniki p.poş;  

3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  
 a) lokalizacje zabudowy (z wyjątkiem stacji trans-

formatorowych 15/04 kV) zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu:  

  - nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
 b) lokalizację zabudowy jako wolnostojącej lub w 

granicy działki,  
 c) całkowita wysokość zabudowy magazynowej 

– mierzona od poziomu gruntu przy głównym 
wejściu do budynku do górnej płaszczyzny 
stropu bądŝ najwyşej połoşonej krawędzi stro-
podachu nad najwyşszą kondygnacją nad-
ziemną – maksimum 12,0 m,  

 d) wysokość budynków usługowych lub budyn-
ków administracyjno-socjalnych maksimum 
dwie kondygnacje nadziemne, całkowita wy-
sokość budynku – mierzona od poziomu grun-
tu przy głównym wejściu do budynku do gór-
nej płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej połoşo-
nej krawędzi stropodachu nad najwyşszą kon-
dygnacją uşytkową – maksimum 12,0 m,  

 e) moşliwość realizacji budynków gospodar-
czych lub garaşy nie związanych z budynkiem 
o funkcji podstawowej, wysokość garaşy i bu-
dynków gospodarczych 1 kondygnacja nad-
ziemna, całkowita wysokość budynku – mie-
rzona od poziomu gruntu przy głównym wej-
ściu/wjeŝdzie do budynku do górnej płaszczy-
zny stropu bądŝ najwyşej połoşonej krawędzi 
stropodachu – maksimum 7,0 m; zakaz lokali-
zacji tej zabudowy od frontu działki budowla-
nej,  

 f) w przypadku realizacji więcej niş jednego bu-
dynku na działce (lub zespole działek w ra-
mach jednej nieruchomości) obowiązek wy-
konania dachów wszystkich budynków z ta-
kiego samego materiału i w takiej samej kolo-
rystyce, zakaz stosowania dachów w kolorze: 
niebieskim, zielonym i jasno czerwonych,  

 g) w przypadku realizacji więcej niş jednego bu-
dynku na działce obowiązek wykonania ele-
wacji wszystkich budynków zlokalizowanych 
na działce w takiej samej technice wykończe-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 317 – 22725 – Poz. 2695 
 

niowej (w zakresie materiału, faktury, kolory-
styki, pokrycia dachu, detalu architektoniczne-
go),  

 h) zakaz stosowania w elewacji budynków agre-
sywnych barw (fiolet, róşowy, jaskrawo zielo-
ny) oraz czystej bieli, a takşe okładzin winylo-
wych typu „siding”; plan dopuszcza kolory-
stykę elewacji budynków związana z kolorem 
firmowym inwestora,  

 i) dachy budynków naleşy projektować o spadku 
połaci do 40 stopni,  

 j) wysokość zabudowy i powierzchnia zabudo-
wy budynków lokalizowanych w terenie po-
winna być dostosowana do warunków grun-
towych posadowienia tych obiektów;  

4) maksymalną powierzchnię zabudowy – 50 pro-
cent powierzchni działki budowlanej lub zespołu 
działek budowlanych w ramach jednej nierucho-
mości;  

5) powierzchnię biologicznie czynną minimum 30 
procent powierzchni działki budowlanej lub ze-
społu działek budowlanych w ramach jednej nie-
ruchomości;  

6) wskaŝnik intensywności zabudowy terenu mak-
symalnie 1,0;  

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

 a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu z zakazem przekroczenia ich 
budynkami za wyjątkiem stacji transformato-
rowych i portierni,  

 b) moşliwość grodzenia nieruchomości ogrodze-
niem z aşurowym wypełnieniem o maksymal-
nej wysokości do 1,8 m, z dopuszczeniem 
ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej 
wysokości 40,0 cm,  

 c) całkowity zakaz stosowania betonowych pre-
fabrykatów w wypełnieniu ogrodzenia,  

 d) zakaz stosowania ogrodzeń jako muru pełne-
go, a takşe innego rodzaj ogrodzenia nieprzej-
rzystego, plan dopuszcza stosowanie nieprzej-
rzystego şywopłotu,  

 e) obowiązek lokalizacji ogrodzeń frontowych w 
linii rozgraniczającej dróg;  

8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią ilość 
miejsc postojowych dla samochodów w grani-
cach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny przy uwzględnieniu wskaŝników określo-
nych w § 25 ust. 6;  

9) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę, zgodnie z ustaleniami określonymi w Roz-
dziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich bu-
dynków o funkcji podstawowej do sieci kanaliza-
cji sanitarnej zaraz po jej wybudowaniu.  

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2U, plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 

usługowej o charakterze komercyjnym;  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – par-
kingi, obiekty małej architektury, urządzenia ko-
munikacji kołowej i pieszej oraz sieć i urządzenia 
infrastruktury technicznej, zbiorniki p.poş;  

3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  
 a) lokalizacje zabudowy (z wyjątkiem stacji trans-

formatorowych 15/04 kV) zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu:  

  - nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
 b) lokalizację zabudowy jako wolnostojącej lub w 

granicy działki,  
 c) wysokość budynków usługowych lub budyn-

ków administracyjno-socjalnych maksimum 
dwie kondygnacje nadziemne, całkowita wy-
sokość budynku – mierzona od poziomu grun-
tu przy głównym wejściu do budynku do gór-
nej płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej połoşo-
nej krawędzi stropodachu nad najwyşszą kon-
dygnacją uşytkową – maksimum 12,0 m,  

 d) moşliwość realizacji budynków gospodar-
czych lub garaşy nie związanych z budynkiem 
o funkcji podstawowej, wysokość garaşy i bu-
dynków gospodarczych 1 kondygnacja nad-
ziemna, całkowita wysokość budynku – mie-
rzona od poziomu gruntu przy głównym wej-
ściu/wjeŝdzie do budynku do górnej płaszczy-
zny stropu bądŝ najwyşej połoşonej krawędzi 
stropodachu – maksimum 7,0 m; zakaz lokali-
zacji tej zabudowy od frontu działki budowla-
nej,  

 e) w przypadku realizacji więcej niş jednego bu-
dynku na działce (lub zespole działek w ra-
mach jednej nieruchomości) obowiązek wy-
konania dachów wszystkich budynków z ta-
kiego samego materiału i w takiej samej kolo-
rystyce, zakaz stosowania dachów w kolorze: 
niebieskim, zielonym i jasno czerwonych,  

 f) w przypadku realizacji więcej niş jednego bu-
dynku na działce obowiązek wykonania ele-
wacji wszystkich budynków zlokalizowanych 
na działce w takiej samej technice wykończe-
niowej (w zakresie materiału, faktury, kolory-
styki, pokrycia dachu, detalu architektoniczne-
go),  

 g) zakaz stosowania w elewacji budynków agre-
sywnych barw (fiolet, róşowy, jaskrawo zielo-
ny) oraz czystej bieli, a takşe okładzin winylo-
wych typu „siding”; plan dopuszcza kolory-
stykę elewacji budynków związana z kolorem 
firmowym inwestora,  

 h) dachy budynków naleşy projektować o spadku 
połaci do 40 stopni,  

 i) wysokość zabudowy i powierzchnia zabudo-
wy budynków lokalizowanych w terenie po-
winna być dostosowana do warunków grun-
towych posadowienia tych obiektów;  

4) maksymalną powierzchnię zabudowy – 50 pro-
cent powierzchni działki budowlanej lub zespołu 
działek budowlanych w ramach jednej nierucho-
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mości;  
5) powierzchnię biologicznie czynną minimum 30 

procent powierzchni działki budowlanej lub ze-
społu działek budowlanych w ramach jednej nie-
ruchomości;  

6) wskaŝnik intensywności zabudowy terenu mak-
symalnie 1,0;  

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

 a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu z zakazem przekroczenia ich 
budynkami za wyjątkiem stacji transformato-
rowych i portierni,  

 b) moşliwość grodzenia nieruchomości ogrodze-
niem z aşurowym wypełnieniem o maksymal-
nej wysokości do 1,8 m, z dopuszczeniem 
ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej 
wysokości 40,0 cm,  

 c) całkowity zakaz stosowania betonowych pre-
fabrykatów w wypełnieniu ogrodzenia,  

 d) zakaz stosowania ogrodzeń jako muru pełne-
go, a takşe innego rodzaj ogrodzenia nieprzej-
rzystego, plan dopuszcza stosowanie nieprzej-
rzystego şywopłotu,  

 e) obowiązek lokalizacji ogrodzeń frontowych w 
linii rozgraniczającej dróg;  

8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią ilość 
miejsc postojowych dla samochodów w grani-
cach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny przy uwzględnieniu wskaŝników określo-
nych w § 25 ust. 6;  

9) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Roz-
dziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich bu-
dynków o funkcji podstawowej do sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej zaraz po jej wybu-
dowaniu.  

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3U, plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 

usługowej o charakterze komercyjnym, z wyłą-
czeniem usług gastronomii i związanych z artyku-
łami spoşywczymi;  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – par-
kingi, obiekty małej architektury, urządzenia ko-
munikacji kołowej i pieszej oraz sieć i urządzenia 
infrastruktury techniczne;  

3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  
 a) lokalizacje zabudowy (z wyjątkiem stacji trans-

formatorowych 15/04 kV) zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu:  

  - nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
 b) lokalizację zabudowy jako wolnostojącej lub w 

granicy działki,  
 c) wysokość budynków maksimum jedna kon-

dygnacja nadziemna, rzędna parteru maksi-
mum 65 cm ponad gruntem rodzimym, cał-
kowita wysokość budynku – mierzona od po-

ziomu gruntu przy głównym wejściu do bu-
dynku do górnej płaszczyzny stropu bądŝ naj-
wyşej połoşonej krawędzi stropodachu nad 
najwyşszą kondygnacją uşytkową – maksi-
mum 8,0 m,  

 d) moşliwość realizacji pomieszczeń gospodar-
czych lub garaşy jako wbudowanych w bryłę 
budynku o funkcji usługowej,  

 e) w przypadku realizacji więcej niş jednego bu-
dynku na działce (lub zespole działek w ra-
mach jednej nieruchomości) obowiązek wy-
konania dachów wszystkich budynków z ta-
kiego samego materiału i w takiej samej kolo-
rystyce, zakaz stosowania dachów w kolorze: 
niebieskim, zielonym i jasno czerwonych,  

 f) w przypadku realizacji więcej niş jednego bu-
dynku na działce obowiązek wykonania ele-
wacji wszystkich budynków zlokalizowanych 
na działce w takiej samej technice wykończe-
niowej (w zakresie materiału, faktury, kolory-
styki, pokrycia dachu, detalu architektoniczne-
go),  

 g) zakaz stosowania w elewacji budynków agre-
sywnych barw (fiolet, róşowy, jaskrawo zielo-
ny), a takşe okładzin winylowych typu „si-
ding”; plan dopuszcza kolorystykę elewacji 
budynków związana z kolorem firmowym in-
westora,  

 h) dachy budynków naleşy projektować o spadku 
połaci do 40 stopni,  

 i) wysokość zabudowy i powierzchnia zabudo-
wy budynków lokalizowanych w terenie po-
winna być dostosowana do warunków grun-
towych posadowienia tych obiektów;  

4) maksymalną powierzchnię zabudowy – 50 pro-
cent powierzchni działki budowlanej lub zespołu 
działek budowlanych w ramach jednej nierucho-
mości;  

5) powierzchnię biologicznie czynną minimum 30 
procent powierzchni działki budowlanej;  

6) wskaŝnik intensywności zabudowy terenu mak-
symalnie 0,6;  

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

 a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu z zakazem przekroczenia ich 
budynkami za wyjątkiem stacji transformato-
rowych i portierni,  

 b) moşliwość grodzenia nieruchomości ogrodze-
niem z aşurowym wypełnieniem o maksymal-
nej wysokości do 1,8 m, z dopuszczeniem 
ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej 
wysokości 30,0 cm,  

 c) w przypadku realizacji podmurówki w ogro-
dzeniu naleşy obowiązkowo uwzględnić przej-
ścia i otwory umoşliwiające migrację drob-
nym przedstawicielom fauny, w szczególności 
płazom, gadom i drobnym ssakom,  

 d) całkowity zakaz stosowania betonowych pre-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 317 – 22727 – Poz. 2695 
 

fabrykatów w wypełnieniu ogrodzenia,  
 e) zakaz stosowania ogrodzeń jako muru pełne-

go a takşe innego rodzaj ogrodzenia nieprzej-
rzystego, plan dopuszcza stosowanie nieprzej-
rzystego şywopłotu;  

8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią ilość 
miejsc postojowych dla samochodów w grani-
cach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny przy uwzględnieniu wskaŝników określo-
nych w § 25 ust. 6;  

9) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Roz-
dziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich bu-
dynków o funkcji podstawowej do sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej zaraz po jej wybu-
dowaniu.  

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 4U, plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 

usługowej o charakterze komercyjnym;  
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – par-

kingi, obiekty małej architektury, sieć i urządzenia 
infrastruktury technicznej, zbiorniki p.poş;  

3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  
 a) lokalizacje zabudowy (z wyjątkiem stacji trans-

formatorowych 15/04 kV), zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu:  

  - nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
 b) lokalizację zabudowy jako wolnostojącej lub w 

granicy działki,  
 c) wysokość budynków usługowych lub budyn-

ków administracyjno-socjalnych maksimum 
dwie kondygnacje nadziemne, całkowita wy-
sokość budynku – mierzona od poziomu grun-
tu przy głównym wejściu do budynku do gór-
nej płaszczyzny stropu bądŝ najwyşej połoşo-
nej krawędzi stropodachu nad najwyşszą kon-
dygnacją uşytkową – maksimum 12,0 m,  

 d) moşliwość realizacji budynków gospodar-
czych lub garaşy nie związanych z budynkiem 
o funkcji podstawowej, wysokość garaşy i bu-
dynków gospodarczych 1 kondygnacja nad-
ziemna, całkowita wysokość budynku – mie-
rzona od poziomu gruntu przy głównym wej-
ściu/wjeŝdzie do budynku do górnej płaszczy-
zny stropu bądŝ najwyşej połoşonej krawędzi 
stropodachu – maksimum 7,0 m; zakaz lokali-
zacji tej zabudowy od frontu działki budowla-
nej,  

 e) w przypadku realizacji więcej niş jednego bu-
dynku na działce (lub zespole działek w ra-
mach jednej nieruchomości) obowiązek wy-
konania dachów wszystkich budynków z ta-
kiego samego materiału i w takiej samej kolo-
rystyce, zakaz stosowania dachów w kolorze: 
niebieskim, zielonym i jasno czerwonych,  

 f) w przypadku realizacji więcej niş jednego bu-
dynku na działce obowiązek wykonania ele-

wacji wszystkich budynków zlokalizowanych 
na działce w takiej samej technice wykończe-
niowej (w zakresie materiału, faktury, kolory-
styki, pokrycia dachu, detalu architektoniczne-
go),  

 g) zakaz stosowania w elewacji budynków agre-
sywnych barw (fiolet, róşowy, jaskrawo zielo-
ny), a takşe okładzin winylowych typu „si-
ding”; plan dopuszcza kolorystykę elewacji 
budynków związana z kolorem firmowym in-
westora,  

 h) dachy budynków naleşy projektować o spadku 
połaci do 40 stopni,  

 i) wysokość zabudowy i powierzchnia zabudo-
wy budynków lokalizowanych w terenie po-
winna być dostosowana do warunków grun-
towych posadowienia tych obiektów;  

4) maksymalną powierzchnię zabudowy – 50 pro-
cent powierzchni działki budowlanej lub zespołu 
działek budowlanych w ramach jednej nierucho-
mości;  

5) powierzchnię biologicznie czynną minimum 30 
procent powierzchni działki budowlanej lub ze-
społu działek budowlanych w ramach jednej nie-
ruchomości;  

6) wskaŝnik intensywności zabudowy terenu mak-
symalnie 1,0;  

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

 a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu z zakazem przekroczenia ich 
budynkami za wyjątkiem stacji transformato-
rowych i portierni,  

 b) moşliwość grodzenia nieruchomości ogrodze-
niem z aşurowym wypełnieniem o maksymal-
nej wysokości do 1,8 m, z dopuszczeniem 
ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej 
wysokości 40,0 cm,  

 c) całkowity zakaz stosowania betonowych pre-
fabrykatów w wypełnieniu ogrodzenia,  

 d) zakaz stosowania ogrodzeń jako muru pełne-
go, a takşe innego rodzaj ogrodzenia nieprzej-
rzystego, plan dopuszcza stosowanie nieprzej-
rzystego şywopłotu;  

8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek naleşy przewidzieć odpowiednią ilość 
miejsc postojowych dla samochodów w grani-
cach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny przy uwzględnieniu wskaŝników określo-
nych w § 25 ust. 6;  

9) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Roz-
dziale 6, obowiązek podłączenia wszystkich bu-
dynków o funkcji podstawowej do sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej zaraz po jej wybu-
dowaniu.  

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1R:  
1) przeznaczenie podstawowe – tereny upraw rolni-
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czych;  
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

urządzenia i sieć infrastruktury technicznej, drogi 
dojazdowe, stacje transformatorowe;  

3) zakaz realizacji zabudowy.  
§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1Zn i 2Zn:  
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nie-

urządzonej;  
2) przeznaczenie uzupełniające – nieutwardzone 

ścieşki edukacyjne;  
3) na terenie zabrania się:  
 a) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,  
 b) niszczenia siedlisk i ostoi występujących tu 

dziko zwierząt, grzybów i roślin,  
 c) wydobywanie skał w tym torfów,  
 d) zmiany istniejących stosunków wodnych jeşeli 

zmiany te nie słuşą ochronie przyrody lub ra-
cjonalnej gospodarki wodnej,  

 e) budowy budynków, budowli, obiektów małej 
architektury i tymczasowych obiektów budow-
lanych,  

 f) umieszczania tablic i innych nośników rekla-
mowych;  

4) plan dopuszcza:  
 a) realizację nieutwardzonych ścieşek edukacyj-

nych,  
 b) prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrod-

niczej,  
 c) realizację tablic informacyjnych interesujących 

obiektów przyrodniczych, tablice powinny być 
wykonane z materiałów naturalnych, tj. drew-
no, z zastosowaniem naturalnej kolorystyki,  

 d) obserwacje i dokumentowanie (monitoring), 
stanowisk, ostoi i populacji gatunkowych.  

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1ZL do 4ZL:  
1) przeznaczenie podstawowe – tereny leśne;  
2) moşliwość budowy i przebudowy sieci infrastruk-

tury technicznej oraz związanych z nią urządzeń;  
3) zachowanie istniejących duktów leśnych i dróg, z 

moşliwością wykorzystania na ciągi pieszo–rowe-
rowe i szlaki turystyczne;  

4) obowiązek gospodarowania na prywatnych tere-
nach leśnych zgodnie z „Uproszczonymi planami 
urządzenia lasów”.  

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1DZL do 3DZL:  
1) przeznaczenie podstawowe – tereny dolesień;  
2) przeznaczenie dopuszczalne – moşliwość realiza-

cji lub przebudowy istniejących sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, a 
takşe realizacji dróg dojazdowych;  

3) zakaz zalesiania terenów wokół ciągów projekto-
wanej i istniejącej sieci infrastrukturalnej, wiel-
kość strefy wolnej od zalesienia naleşy uzgodnić z 
zarządcą sieci;  

4) obowiązek zagospodarowania prywatnych tere-
nów dolesień zgodnie z „Uproszczonymi planami 
urządzenia lasów”.  

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami 1WS:  
1) przeznaczenie podstawowe - tereny wód po-

wierzchniowych śródlądowych;  
2) zagospodarowanie terenu moşe polegać wyłącz-

nie na powszechnym, zwykłym lub szczególnym 
korzystaniu z wód;  

3) zakaz naruszania naturalnego charakteru cieku 
oraz jego zasypywania, z wyjątkiem koniecznych 
zmian w tym zakresie, wynikających z potrzeb 
wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpoşa-
rowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy 
układu drogowego;  

4) zakaz utwardzania brzegów cieku;  
5) zakaz przegradzania terenu cieku;  
6) obowiązek zapewnienia dostępu do istniejącego 

cieku właściwemu zarządcy rowów, melioracji i 
urządzeń wodnych w celu konserwacji, zapew-
nienia bezpieczeństwa jego uşytkowania i ochro-
ny przed jego ewentualnym, uciąşliwym oddzia-
ływaniem;  

7) obowiązek uzgodnienia projektu planowanych 
inwestycji na cieku na etapie pozwolenia na bu-
dowę z właściwym zarządcą rowów, melioracji i 
urządzeń wodnych;  

8) zakaz grodzenia w linii skarpy cieku.  
§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolami 1E:  
1) przeznaczenie podstawowe – teren urządzeń in-

frastruktury technicznej – elektroenergetyczna 
stacja transformatorowa;  

2) obowiązek lokalizacji budynków stacji transfor-
matorowej 15/0,4 kV przy linii rozgraniczającej 
ulicy 6KDD i 8KDD z bezpośrednim dostępem do 
drogi publicznej;  

3) realizacja urządzeń i obiektów na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrębnych;  

4) powierzchnię biologicznie czynną określa się na 
minimum 10% powierzchni działki budowlanej;  

5) maksymalną powierzchnię zabudowy na 60% 
powierzchni działki budowlanej.  

 
Rozdział 5 

Przepisy szczegółowe w zakresie obsługi  
komunikacyjnej 

 
§ 25. 1. Plan ustala następujące zasady roz-

budowy i budowy systemów komunikacyjnych w 
obszarze obowiązywania ustaleń planu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami zawartymi w aktualnym 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie. Parametry techniczne poszczególnych klas 
dróg (ulic) powinny spełniać wymogi zawarte w ww. 
rozporządzeniu.  

2. Plan wyznacza system ulic ogólnodostęp-
nych, obsługujących komunikacyjnie obszar planu, 
w skład których wchodzą drogi publiczne podzielone 
ze względów funkcjonalno–technicznych na klasy:  
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 - KDG – główna,  
 - KDL – lokalna,  
 - KDD – dojazdowa.  

3. Plan wyznacza następujące drogi (ulice) 
publiczne:  
1) drogę wojewódzką - drogę główną, oznaczoną na 

rysunku planu symbolem 1KDG, o szerokości 
35,0 m w liniach rozgraniczających o przekroju 
poprzecznym jednojezdniowym, dwupasowym; 
dostępność komunikacyjna drogi tylko na wyzna-
czonych skrzyşowaniach; obowiązuje zakaz ob-
sługi komunikacyjnej bezpośrednimi zjazdami z 
jezdni drogi na teren działek budowlanych, plan 
wyznacza wschodnią linię rozgraniczającą drogi;  

2) drogę powiatową – ulicę lokalną, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 1KDL ul. Cegielniana, o 
szerokości 15,0 m w liniach rozgraniczających, o 
przekroju poprzecznym jednojezdniowym, dwu-
paswoym, plan wyznacza północną linię rozgra-
niczającą drogi;  

3) drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDD o szerokości 10,0 m w liniach 
rozgraniczających i przekroju poprzecznym jedno-
jezdniowym, dwupasowym, zakończona pasem 
manewrowym do zawracania;  

4) drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 2KDD o szerokości 12,0 m w liniach 
rozgraniczających, o przekroju poprzecznym jed-
nojezdniowym, dwupasowym;  

5) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 
symbolami od 3KDD do 5KDD i od 7KDD do 
8KDD o szerokości 10,0 m w liniach rozgranicza-
jących i przekroju poprzecznym jednojezdnio-
wym, dwupasowym;  

6) drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 6KDD i 9KDD o szerokości 12,0 m w 
liniach rozgraniczających, o przekroju poprzecz-
nym jednojezdniowym, dwupasowym.  

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 3, 
plan ustala lokalizację urządzeń sieciowych infra-
struktury technicznej i zieleni, jako przeznaczenie 
uzupełniające.  

5. Na terenach w obrębie linii rozgraniczają-
cych drogi, plan zakazuje lokalizacji nowych budyn-
ków i urządzeń nie związanych z gospodarką drogo-
wą lub potrzebami ruchu drogowego; nakazuje się 
lokalizację zieleni oraz dopuszcza lokalizację urzą-
dzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, 
a w szczególności: przystanków komunikacji zbioro-
wej, pasów postojowych, parkingów, urządzeń zwią-
zanych z utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urzą-
dzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie-
naruszania wymagań określonych w odrębnych 
przepisach dotyczących dróg publicznych, a takşe 
uzyskania zgody zarządcy dróg.  

6. Plan ustala następujące wskaŝniki wyposa-
şenia terenów budowlanych w miejsca postojowe 
dla samochodów:  
1) w terenach o funkcji uşyteczności publicznej mi-

nimum:  

 a) dla obiektów handlowych - jedno stanowisko 
na kaşde rozpoczęte 20 metrów kwadratowych 
powierzchni uşytkowej,  

 b) dla obiektów usług komercyjnych, składów i 
magazynów – 40 miejsc na 100 zatrudnionych,  

 c) dla obiektów gastronomii – jedno stanowisko 
na kaşde 4 miejsca konsumenckie,  

 d) dla obiektów obsługi finansowej - 7 stanowisk 
na kaşde 100 metrów kwadratowych po-
wierzchni uşytkowej,  

 e) dla pozostałych obiektów uşyteczności pu-
blicznej – dwa stanowiska na kaşdy obiekt, a 
ponadto jedno stanowisko na kaşde 100 me-
trów kwadratowych powierzchni uşytkowej;  

2) w terenach o przeznaczeniu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną dla jednego budyn-
ku - 2 stanowiska.  

 
Rozdział 6 

Przepisy szczegółowe w zakresie uzbrojenia 
 
§ 26. W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan 

ustala:  
1) jako podstawowe ŝródło zaopatrzenia w wodę z 

gminnej sieci wodociągowej - Wodociąg „Dą-
brówka Wielka”;  

2) obowiązek realizacji sieci wodociągowej dla tere-
nów znajdujących się w strefie sanitarnej od 
cmentarza przed rozpoczęciem zamierzenia inwe-
stycyjnego;  

3) rozbudowę sieci wodociągowej stosownie do 
potrzeb lokalnych, w uzgodnieniu i na warunkach 
określonych przez gestora sieci;  

4) lokalizację wodociągów w liniach rozgraniczają-
cych dróg/ulic;  

5) do czasu wybudowania gminnej sieci wodocią-
gowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z in-
dywidualnych ŝródeł – studnie; nakazuje się pod-
łączenie do gminnej sieci wodociągowej po jej 
zrealizowaniu, nie dotyczy terenów zlokalizowa-
nych w strefie sanitarnej od cmentarza;  

6) zewnętrzną ochronę p.poş. obiektów budowla-
nych poprzez hydranty p.poş., montowane na 
sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie odrębnymi przepisami.  

§ 27. 1. W zakresie odprowadzenia ścieków, 
plan ustala:  
1) docelowo odprowadzanie ścieków bytowych i 

komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz jej rozbudowę w miarę potrzeb rozwo-
jowych terenu;  

2) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej 
moşliwość stosowania szczelnych zbiorników 
bezodpływowych do czasowego gromadzenia 
nieczystości ciekłych z obowiązkiem okresowego 
wywozu zgromadzonych nieczystości poprzez 
wozy asenizacyjne, z docelowym obowiązkiem 
podłączenia do kanalizacji sanitarnej;  

3) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  
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2. Dla zakładów usługowych na terenie opra-
cowania plan ustala obowiązek podczyszczania ście-
ków technologicznych, na terenie zakładu, do para-
metrów określonych przepisami odrębnymi, przed 
wywozem zgromadzonych nieczystości do punktu 
zlewnego lub odprowadzeniem tych ścieków do 
kanalizacji komunalnej (grupowej).  

§ 28. 1. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych i roztopowych, plan ustala:  
1) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN (przez 
infiltrację powierzchniową i podziemną do gruntu 
w granicy własnych lokalizacji);  

2) dla pozostałych terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, wody opadowe i roztopowe odpro-
wadzane powierzchniowo na teren własnej dział-
ki lub do lokalnych systemów kanalizacji desz-
czowej, przy czym w przypadku wykorzystania 
minimalnej powierzchni biologiczne czynnej (od 
20 procent do 40 procent) w terenie działki bu-
dowlanej naleşy przyjąć rozwiązania pozwalające 
na zagospodarowanie wód we własnym zakresie, 
wykluczające zalewanie sąsiednich nieruchomo-
ści;  

3) nakaz kształtowania powierzchni działek w spo-
sób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed 
spływem powierzchniowym wód opadowych na 
teren poza granicami własności;  

4) wody opadowe i roztopowe pochodzące z po-
wierzchni szczelnej terenów zabudowy usługo-
wej, magazynów i składów, a takşe parkingów o 
powierzchni powyşej 0,1 ha, ujęte w szczelne 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem 
do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami od-
rębnymi dotyczącymi jakości ścieków wprowa-
dzanych do wód lub do ziemi;  

5) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z 
dachów oraz powierzchni innych niş powierzch-
nie, o których mowa w pkt 4 mogą być wprowa-
dzane do wód lub do ziemi bez oczyszczenia;  

6) z terenów dróg obowiązek odprowadzania wód 
opadowych poprzez spływ powierzchniowy w 
oparciu o rowy przydroşne oraz infiltrację wód 
deszczowych do gruntu lub docelowo do kanali-
zacji deszczowej, dopuszcza się stosowanie stud-
ni chłonnych.  

2. Plan ustala docelowo budowę kanalizacji 
deszczowej.  

§ 29. 1. Plan ustala w zakresie zaopatrzenie w 
energię elektryczną:  
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowa-

nej sieci napowietrzno-kablowej średniego (15 
kV) i niskiego napięcia, bezpośredni dosył energii 
elektrycznej do poszczególnych odbiorców po-
przez przyłącza elektroenergetyczne niskiego na-
pięcia;  

2) budowę, przebudowę i rozbudowę sieci i urzą-
dzeń elektroenergetycznych prowadzoną w opar-
ciu o warunki przyłączenia i umowy przyłącze-

niowe zawierane przez Łódzki Zakład Energetycz-
ny S.A. z podmiotami ubiegającymi się o przyłą-
czenie do sieci. Ilość i lokalizacja stacji transfor-
matorowych SN/nn wynikać będzie ze zgłoszenia 
zapotrzebowania na moc przez powstające obiek-
ty;  

3) budowę nowych odcinków kablowych sieci śred-
niego i niskiego napięcia w liniach lub poza li-
niami rozgraniczającymi ulic pod warunkiem za-
pewnienia dostępu dla gestora tej sieci określo-
nego na podstawie przepisów szczególnych;  

4) moşliwość lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV na terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę, przy linii rozgraniczającej ulicy z bezpo-
średnim dostępem do drogi publicznej;  

5) moşliwość lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV słupowych w liniach rozgraniczających 
ulic.  

§ 30. Plan ustala w zakresie zaopatrzenia w 
gaz:  
1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodar-

czych i grzewczych z istniejącej sieci gazowej 
średniego ciśnienia poprzez jej rozbudowę;  

2) rozbudowa sieci gazowej na warunkach określo-
nych przez właściwy zakład gazowniczy;  

3) zasady budowy gazociągów w ulicach muszą być 
zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem okre-
ślającym warunki techniczne, jakimi winny od-
powiadać sieci gazowe;  

4) dostawy gazu ziemnego do nowych odbiorców 
będą moşliwe o ile zostaną spełnione kryteria 
ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte od-
powiednie porozumienia z odbiorcami;  

5) na terenach zabudowy jednorodzinnej, lokalizację 
szafek gazowych otwieranych na zewnątrz od 
strony ulicy, w granicy ogrodzeń. Linia ogrodze-
nia winna przebiegać minimum 0,5 m od gazo-
ciągu. 

§ 31. Plan ustala zaopatrzenie w ciepło z lo-
kalnych ŝródeł ciepła z zastosowaniem paliw i tech-
nologii ekologicznych (np. gaz, prąd, olej opałowy 
lekki).  

§ 32. 1. Plan ustala w zakresie obsługi tele-
komunikacyjnej:  
1) pełną obsługę telekomunikacyjną z istniejącej i 
 projektowanej sieci;  
2) rozbudowę sieci stosownie do potrzeb lokalnych 

na warunkach określonych przez gestora sieci. 
Nakaz lokalizowania projektowanych kabli tele-
komunikacyjnych doziemnych i linii telefonicz-
nych napowietrznych w liniach rozgraniczających 
ulic;  

3) bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych 
realizowaną za pośrednictwem indywidualnych 
przyłączy, na warunkach określonych przez od-
powiedniego operatora telekomunikacyjnego.  

2. Plan dopuszcza przebieg istniejących kabli 
telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefonicz-
nych napowietrznych, poza liniami rozgraniczający-
mi ulic.  
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Ustalenia przejściowe i końcowe 
 
§ 33. Wysokość stawki procentowej, powsta-

łej na skutek uchwalenia niniejszego planu słuşącej 
naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości 
nieruchomości ustala się na 5%.  

§ 34. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Zgierz.  

§ 35. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Zgierz: 

Barbara Kaczmarek 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LIV/597/10 
Rady Gminy Zgierz 
z dnia 19 sierpnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LIV/597/10 
Rady Gminy Zgierz 
z dnia 19 sierpnia 2010 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 
717, zmiany: z 2004 roku Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 roku Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, z 2007 
roku Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 
roku Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, z 2009 

roku Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, 
poz. 804) Rada Gminy Zgierz stwierdza, şe w 
ustawowym terminie po wyłoşeniu do publiczne-
go wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz 
dla części obrębu wsi Dąbrówka Wielka – Cegiel-
niana, nie wniesiono uwag do planu.  

 
 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr LIV/597/10 
Rady Gminy Zgierz 
z dnia 19 sierpnia 2010 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, 
zmiany: z 2004 roku Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 roku Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 roku Nr 45, poz. 319, z 2007 roku Nr 225, poz. 
1635 i Nr 127, poz. 880, z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 
i Nr 201, poz. 1237, z 2009 roku Nr 220, poz. 1413, z 
2010 roku Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675 i Nr 119, poz. 804) Rada Gminy Zgierz 
stwierdza şe, po uprawomocnieniu się zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Zgierz dla części obrębu wsi Dąbrówka Wiel-
ka – Cegielniana, przewiduje się realizację oraz zasa-
dy finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej słuşące zaspokojeniu zbiorowych po-
trzeb mieszkańców.  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej naleşące do zadań własnych gminy to reali-
zacja zadań publicznych na terenie przeznaczonym w 
planie pod taki cel oraz budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Inwestycje te realizowane będą z 
środków własnych Gminy, oraz dotacji z funduszy 
ochrony środowiska i funduszy unijnych. Realizacja 

odbywać się będzie jednostkami wykonawczymi, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.  

§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy będzie odbywać się z budşetu 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 ścieków, ze środków własnych 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
oparciu o ustalone przez Radę Miejską wieloletnie 
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wo–kanalizacyjnych lub przez budşet 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 
określony w aktualnie obowiązujących przepisach 
Prawa Energetycznego.  
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