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UCHWAŁA NR XLVII/582/10 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 28 lipca 2010 r. 

 
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLIV/535/10 Rady Miasta Kutno  
z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicami: Graniczną, Gen. Maczka, Rejtana, 
Obrońców Pokoju, Wygoda, Toruńską i wschodnią granicą ogrodów działkowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (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, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 
804) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 39 pkt 4 uchwały Nr XLIV/535/10 Ra-
dy Miasta Kutno z dnia 30 marca 2010 roku w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru położonego w 
Kutnie pomiędzy ulicami: Graniczną, Gen. Maczka, 
Rejtana, Obrońców Pokoju, Wygoda, Toruńską i 
wschodnią granicą ogrodów działkowych – prostuje 
się błąd pisarski i w związku z tym § 39 pkt 4 otrzy-
muje brzmienie: 
„4) obsługę komunikacyjną z drogi 01.KDL”. 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XLVI/555/10 Rady 
Miasta Kutno z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą 
uchwałę Nr XLIV/535/10 Rady Miasta Kutno z dnia 30 
marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicami: 
Graniczną, Gen. Maczka, Rejtana, Obrońców Pokoju, 
Wygoda, Toruńską i wschodnią granicą ogrodów 
działkowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Kutno. 

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

 
 Przewodniczący Rady 

Miasta Kutno: 
Jacek Sikora 
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UCHWAŁA NR LV/432/2010 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 

  
 z dnia 9 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 dla części wsi Bronisin Dworski 
 
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zmiana z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z  
2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z uchwałą Nr 
XXII/147/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 
kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla częņci wsi Bronisin Dworski, 
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Rada Miejska w Rzgowie uchwala co następuje: 

 
Dział I 

Postanowienia ogólne 
 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla częņci wsi 
Bronisin Dworski, składający się z: 
1)  częņci tekstowej planu stanowiącej treņć uchwały; 
2)  częņci graficznej, na którą składa się rysunek pla-

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

3)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, będącego inte-
gralnym załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

2. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionych uwag do planu nie załącza sie, 
ponieważ uwagi do planu nie wpłynęły. 

3. Granice planu, o których mowa w ust. 1, 
wyznaczają: 
1)  od północy - południowe granice istniejących 

działek drogowych o nr ewid. 204/4 i 204/3; 
2)  od zachodu - wschodnia granica istniejącej działki 

drogowej o nr ewid. 204/5, południowa granica 
istniejącej działki drogowej o nr ewid. 204/6, za-
chodnia granica działki o nr ewid. 292; 

3)  od południa - południowa linia rozgraniczająca 
terenów oznaczonych w planie symbolami 2MN, 
3MN i 1 KPD; 

4)  od wschodu - zachodnia granica działki o nr ewid. 
294/1, granice istniejącej zagrody zgodnie z ry-
sunkiem planu oraz zachodnia granica działki o nr 
ewid. 293/2. 

4. Granice planu, o którym mowa w ust. 3, 
wyznaczono graficznie na rysunku planu opracowa-
nego w skali 1:1000. 

§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jest ustalenie zasad zagospodarowania i upo-
rządkowania terenu mieszkaniowego z podstawo-
wym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną 
oraz stworzenie warunków dla zrównoważonego za-
inwestowania terenu przy minimalizacji wzajemnych 
konfliktów i optymalizacji korzyņci, wynikających z 
proponowanych działań i przekształceń przestrzen-
nych. 

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

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego częņć wsi Bronisin 
Dworski, które stanowią przepisy gminne; 

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

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

4)  obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar 
okreņlony na załączniku graficznym - granicami 
obszaru objętego ustaleniami planu; 

5)  terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną li-
niami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, 
oznaczoną symbolem literowym, dla której okre-
ņlono ustalenia szczegółowe; 

6)  linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie u-
żytkowania, zagospodarowania lub różnym prze-
znaczeniu podstawowym, w tym również pomię-
dzy terenami dróg, a terenami przeznaczonymi 
pod zabudowę; 

7)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które przeważa lub będzie przeważać na da-
nym terenie i obejmuje nie mniej niż 70% po-
wierzchni całkowitej budynków zlokalizowanych 
na poszczególnych działkach lub zespołach dzia-
łek w danym terenie; 

8)  dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - 
należy przez to rozumieć urządzenia komunikacji 
kołowej i pieszej, place manewrowe, zieleń i ele-
menty małej architektury oraz okreņlone rodzaje 
przeznaczenia w zakresie ustalonym w Dziale II, 
rozdziale 2 - Ustalenia szczegółowe dla terenów; 

9)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy 
przez to rozumieć linie, których nie może przekro-
czyć żadna z częņci budowanego lub rozbudo-
wywanego budynku, okreņlające najmniejszą do-
puszczalną odległoņć budynku w stosunku do li-
nii rozgraniczających od których te linie wyzna-
czono, zgodnie z rysunkiem planu; 

10)  froncie działki – należy przez to rozumieć bok 
działki stanowiący bezpoņrednią granicę z prze-
strzenią ogólnodostępną; 

11)  usługach – należy przez to rozumieć usługi ogól-
nie dostępne, służące zaspokajaniu popytu lud-
noņci na wszelkiego rodzaju towary i usługi, na-
stawione na przynoszenie dochodu (nastawione 
na zysk) i nie finansowane w całoņci lub w częņci 
z budżetu samorządowego lub budżetu Państwa, 
są to m.in. usługi z zakresu handlu, gastronomii, 
itp.; 

12)  usługach nieuciążliwych – należy przez to rozu-
mieć usługi niezaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na ņrodowisko, któ-
rych ewentualna uciążliwoņć mierzona zgodnie z 
przepisami szczególnymi nie przekracza terenu 
inwestycji, ani nie powoduje innych uciążliwoņci 
dla sąsiadów; 

13)  przedsięwzięciu mogącym zawsze znacząco od-
działywać na ņrodowisko lub przedsięwzięciu 
mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko – należy przez to rozumieć zamierze-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 236 – 15741 – Poz. 1905 
 

nie budowlane lub inną ingerencję w ņrodowisko 
polegającą na przekształceniu lub zmianie sposo-
bu wykorzystania terenu, dla którego wymagane 
jest sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
ņrodowisko, lub może być wymagane sporządze-
nie raportu o oddziaływaniu na ņrodowisko, w 
rozumieniu przepisów ustawy Prawo Ochrony 
Ņrodowiska; 

14)  maksymalnej wysokoņci budynku – należy przez 
to rozumieć największy nieprzekraczalny wymiar 
pionowy budynku mierzony od poziomu gruntu 
rodzimego do najwyższej krawędzi dachu; 

15)  wskaźniku maksymalnej intensywnoņci zabudo-
wy – należy przez to rozumieć stosunek sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
nadziemnych, mierzonych po obrysie zewnętrz-
nym wszystkich budynków zlokalizowanych na 
danej działce (lub zespole działek) do powierzchni 
tej działki (lub zespołu działek); 

16)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię terenu zajętą przez budynek, wy-
znaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych kra-
wędzi budynku na powierzchnię terenu; 

17)  reklamie - należy przez to rozumieć (inne niż 
informacja komercyjna) tablice reklamowe, znaki, 
szyldy, zwiastuny lub inne noņniki reklamowe, 
umieszczone na terenie prywatnym lub w prze-
strzeni dróg, z wyłączeniem znaków drogowych, 
tablic i zwiastunów dopuszczonych przez system 
informacji w gminie Rzgów; 

18)  informacji komercyjnej - należy przez to rozumieć 
znaki i szyldy umieszczone na budynku lub na te-
renie nieruchomoņci, której te znaki dotyczą, bę-
dącej miejscem tej działalnoņci, a także umiesz-
czone w przestrzeni dróg i ciągów pieszych - zna-
ki, tablice, zwiastuny dopuszczone przez system 
informacji w gminie Rzgów. 

 
Dział II 

Ustalenia planu 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru  

objętego planem 
 
§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego uchwałą 

plan ustala: 
1)  podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie uzu-

pełniające terenów okreņlone liniami rozgranicza-
jącymi tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego, przy-
rody i krajobrazu kulturowego; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków; 

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

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, wielkoņci powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki, powierzchnię bio-
logicznie czynną oraz gabaryty obiektów i wskaź-
niki zabudowy; 

7)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

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

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

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

11)  stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci Spo-
wodowany uchwaleniem niniejszego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

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

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

górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych; 

3)  sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

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

5)  zasad wyposażenia i urządzenia terenów rekre-
acyjno–wypoczynkowych oraz terenów służących 
organizacji imprez masowych; 

6)  przestrzeni publicznych. 
§ 5. 1. Następujące oznaczenia, przedstawio-

ne graficzne na rysunku planu, są ustaleniami obo-
wiązującymi: 
1)  granica obszaru objętego ustaleniami planu; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
przestrzennego; 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4)  napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego 

napięcia; 
5)  kabel telefoniczny do przebudowy; 
6)  granica działki, przy której dopuszcza się lokaliza-

cję budynku o przeznaczeniu podstawowym; 
7)  linia lokalizacji ogrodzenia; 
8)  przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, nie wymienione w pkt 1, mają charakter po-
stulowany lub informacyjny. 

§ 6. Plan wyodrębnia tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowa-
nia przestrzennego wyznaczone liniami rozgranicza-
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jącymi, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla 
których ustala się następujące podstawowe przezna-
czenie terenu: 
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

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

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

3)  tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KPD i 2KPD. 

§ 7. 1. Oznaczenia literowe przedstawione na 
rysunku planu okreņlają przeznaczenie podstawowe 
poszczególnych terenów. 

2. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na ry-
sunku planu, okreņlają kolejne numery poszczegól-
nych terenów zlokalizowanych w obszarze planu, o 
okreņlonym przeznaczeniu podstawowym. 

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbędne do wykonania projektu budowla-
nego, należy okreņlać według ustaleń ogólnych okre-
ņlonych dla całego obszaru objętego planem (dział II, 
rozdział 2) oraz według ustaleń szczegółowych dla 
terenów (dział II, rozdział 3), z uwzględnieniem wa-
runków dotyczących obsługi komunikacyjnej (dział II, 
rozdział 4) oraz infrastruktury technicznej (dział II, 
rozdział 5). 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 
§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, plan usta-
la: 
1)  w zakresie przeznaczenia terenu: 
 a) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 

mieszkaniowej, jednorodzinnej, 
 b)  dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

usługi (wbudowane lub dobudowane do bu-
dynku o funkcji podstawowej i tworzącej z nim 
zwartą całoņć architektoniczną), które zajmują 
maksimum 30% całkowitej powierzchni bu-
dynku, budynek o przeznaczeniu gospodarczo-
garażowym, parkingi oraz inne urządzenia in-
frastruktury technicznej, 

 c)  dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające z 
zakresu zaopatrzenia w energie elektryczną - 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV lokalizowa-
ne po wczeņniejszym uzgodnieniu, na etapie 
pozwolenia na budowę, z właņciwym Zakła-
dem Energetycznym; 

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

 a)  zakaz lokalizacji wysokoņciowych masztów 
telefonii komórkowej oraz wysokich (powyżej 
12,0 m) przekaźników telekomunikacyjnych, 

 b)  zakaz lokalizacji budynków o przeznaczeniu 
podstawowym w granicy z działką sąsiednią (z 
wyjątkiem działek o nr ewid. 248 i 249 zlokali-
zowanych w terenie 2MN); 

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

 a)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-
sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, dla 
których sporządzanie raportu oddziaływania 
na ņrodowisko jest wymagane, okreņlonych 
na podstawie przepisów szczególnych oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
sporządzenie raportu oddziaływania na ņro-
dowisko może być wymagane, na podstawie 
przepisów szczególnych, z wyjątkiem inwesty-
cji celu publicznego z zakresu infrastruktury 
technicznej, 

 b)  na całym obszarze objętym ustaleniami planu, 
w strefie wysokiej ochrony wód podziemnych 
(OWO) Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 401 „Niecka Łódzka” wysoki reżim 
sanitarny poprzez: 

  - obowiązek dostosowania lokalizacji nowych 
obiektów gospodarczych do warunków i 
struktur hydrogeologicznych, 

  - obowiązek budowy i eksploatacji urządzeń 
do gromadzenia i unieszkodliwiania ņcieków 
wykluczających ich przenikanie do gruntu; 

 c)  zakaz wprowadzania nieoczyszczonych i oczy-
szczonych ņcieków sanitarnych (także pocho-
dzących z obecnie funkcjonującej produkcji 
rolniczej) do gruntu oraz tworzenia i utrzymy-
wania otwartych zbiorników ņciekowych, 

 d)  zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej o 
uciążliwoņci wykraczającej poza granice działki 
lub zespołu działek, do których inwestor po-
siada tytuł prawny, 

 e)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko po-
przez emisję substancji i energii, w szczegól-
noņci obiektów i urządzeń wytwarzających ha-
łas, wibracje, promieniowanie, zanieczyszcza-
nie powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, 

 f)  klasyfikację akustyczną jak dla zabudowy 
mieszkaniowej, zgodnie z aktualnymi przepi-
sami z zakresu Ochrony Ņrodowiska, 

 g)  w terenie 1 MN, na działce o nr ewid. 250/1 
oraz w terenie 4MN na działce o nr ewid. 
294/4, obowiązek ochrony istniejących za-
drzewień (nie kolidujących z lokalizacją bu-
dynku mieszkalnego); 

4)  w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków plan ustala obowiązek uzgodnienia na 
etapie pozwolenia na budowę, wszystkich prac 
ziemnych związanych z inwestycjami liniowymi 
dłuższymi niż 20 m i szerszymi niż 30 cm, z wła-
ņciwym konserwatorem zabytków; 

5)  w zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

 a)  możliwoņć zachowania istniejącej zabudowy 
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zagrodowej, zlokalizowanej na działce o nr 
ewid. 250/1 w terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 1MN, polegające na przebu-
dowie, rozbudowie, nadbudowie i odbudowie 
z uwzględnieniem zasad i warunków kształto-
wania zabudowy okreņlonych w pkt 4; dla za-
chowania jednorodnej całoņci architektonicz-
nej bryły budynków przebudowywanych lub 
budynków rozbudowywanych plan dopuszcza 
stosowanie: innego kąta spadku połaci da-
chowych, w tym stosowanie dachów jedno-
spadowych lub stosowanie dachów wielo-
spadowych, 

 b)  możliwoņć zachowania istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej, zlokalizowanej na działce o nr 
ewid. 294/1 w terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 2MN, polegające na przebu-
dowie, rozbudowie, nadbudowie i odbudowie 
z uwzględnieniem zasad i warunków kształto-
wania zabudowy okreņlonych w pkt 4; dla za-
chowania jednorodnej całoņci architektonicz-
nej bryły budynków przebudowywanych lub 
budynków rozbudowywanych plan dopuszcza 
stosowanie: innego kąta spadku połaci da-
chowych, w tym stosowanie dachów jedno-
spadowych, 

 c)  możliwoņć zachowania istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej, zlokalizowanej na działce o nr 
ewid. 294/4 w terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 4MN, polegające na przebu-
dowie, rozbudowie, nadbudowie i odbudowie 
z uwzględnieniem zasad i warunków kształto-
wania zabudowy okreņlonych w pkt 4; dla za-
chowania jednorodnej całoņci architektonicz-
nej bryły budynków przebudowywanych lub 
budynków rozbudowywanych plan dopuszcza 
stosowanie: innego kąta spadku połaci da-
chowych w dachach dwu lub wielospado-
wych, 

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

leży lokalizować jako wolnostojące (z wyjąt-
kiem budynków lokalizowanych na działkach 
o nr ewid. 248 i 249 w terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem 2MN), 

  - na działce można zlokalizować jeden budy-
nek o przeznaczeniu podstawowym, 

  - wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym – maksimum dwie kondygnacje, 
drugą kondygnację powinno stanowić pod-
dasze użytkowe lub nieużytkowe; rzędna par-
teru maksimum 50 cm ponad gruntem ro-
dzimym, maksymalna wysokoņć budynku 
9,0 m, 

  - pomieszczenia przeznaczone pod działalnoņć 
usługową należy realizować jako pomiesz-
czenia wbudowane w bryłę budynku miesz-
kalnego lub dobudowane do budynku miesz-
kalnego tworzące z nim jednorodną całoņć 

architektoniczną pod względem formy i deta-
lu architektonicznego, 

  - budynek o przeznaczeniu gospodarczym lub 
gospodarczo-garażowym można realizować 
jako wolnostojący pod warunkiem, że na 
działce (nieruchomoņci) zlokalizowany bę-
dzie tylko jeden budynek wolnostojący o 
przeznaczeniu gospodarczym lub gospodar-
czo–garażowym; pomieszczenia o przezna-
czeniu gospodarczym lub gospodarczo-ga-
rażowym można realizować jako pomiesz-
czenia wbudowane w bryłę budynku miesz-
kalnego lub dobudowane do budynku miesz-
kalnego tworzące z nim jednorodną całoņć 
architektoniczną pod względem formy i deta-
lu architektonicznego, 

  - wysokoņć wolnostojącego budynku garażo-
wego lub gospodarczego lub gospodarczo-
garażowego - 1 kondygnacja użytkowa, o 
maksymalnej wysokoņci budynku 6,0 m, 

  - w przypadku realizacji dwóch budynków na 
działce (o przeznaczeniu podstawowym i 
dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniają-
cym) obowiązek wykonania dachów obu 
budynków z takiego samego materiału i w 
takiej samej kolorystyce, zalecana kolorysty-
ka – kolor ceramiki, zakaz stosowania da-
chów niebieskich i jaskrawo czerwonych, 

  - w przypadku realizacji dwóch budynków na 
działce obowiązek wykończenia elewacji bu-
dynków takim samym materiałem wykoń-
czeniowym, o takiej samej kolorystyce; kolo-
rystyka budynków naturalna, dostosowana 
do koloru pokrycia dachowego, pastelowa 
(np. kremowy, jasny żółty, biały) z możliwo-
ņcią wykorzystania materiałów naturalnych 
(np. kamień, drewno, cegła) jako elementów 
kształtowania lub akcentowania elewacji, za-
kaz stosowania jaskrawych kolorów, 

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

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

 e)  na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 
2MN i 3MN maksymalna powierzchnia zabu-
dowy – 40% powierzchni działki budowlanej 
lub zespołu działek budowlanych, 

 f)  na terenie oznaczonym symbolem 4MN mak-
symalna powierzchnia zabudowy – 25% po-
wierzchni działki budowlanej (z uwagi na loka-
lizację w granicach zespołu przyrodniczo–
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krajobrazowego „Dolina Neru”), 
 g)  na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 

2MN i 3MN minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna – 50% powierzchni działki bu-
dowlanej lub zespołu działek budowlanych, 

 h)  na terenie oznaczonym symbolem 4MN mi-
nimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
70% powierzchni działki budowlanej (z uwagi 
na lokalizację w granicach zespołu przyrodni-
czo – krajobrazowego „Dolina Neru”), 

 i)  na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 
2MN i 3MN maksymalny wskaźnik intensyw-
noņci zabudowy 0,4, 

 j)  na terenie oznaczonym symbolem 4MN mak-
symalny wskaźnik intensywnoņci zabudowy 
0,2; 

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

 a)  lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 
na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy, 

 b)  obowiązek lokalizacji ogrodzeń w liniach roz-
graniczających terenów ogólnodostępnych, 

 c)  obowiązek lokalizacji ogrodzeń w terenie oz-
naczonym symbolem 1MN w linii ogrodzenia 
wyznaczonej na rysunku planu, 

 d)  obowiązek w liniach rozgraniczających tereny 
z przestrzenią ogólnodostępną, stosowania 
ogrodzeń ażurowych o maksymalnej wysoko-
ņci 1,8 m z dopuszczeniem ogrodzeń na pod-
murówce o maksymalnej wysokoņci 60 cm, z 
zakazem stosowania ogrodzeń z wypełnie-
niami pełnymi, 

 e)  zakaz stosowania betonowych prefabrykatów 
w ogrodzeniach, 

 f)  zakaz lokalizacji reklam, 
 g)  możliwoņć stosowania informacji komercyjnej 

z następującymi ograniczeniami: 
  - powierzchnia całkowita znaków i szyldów 

wolnostojących w ramach jednej nierucho-
moņci nie może przekraczać 2 m², 

  - powierzchnia całkowita znaków i szyldów 
umieszczonych na budynkach mieszkalnych 
nie może przekraczać 1 m², 

  - powierzchnia całkowita znaków i szyldów 
umieszczonych na budynkach innych niż 
mieszkalne nie może przekraczać 1 m², 

  - zakaz umieszczania informacji komercyjnej 
na ogrodzeniach z wyłączeniem informacji 
dopuszczonych przez system informacji w 
gminie, 

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

 h)  zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyj-
nych, 

 i)  zakaz lokalizacji obiektów wieżowych o cha-
rakterze masztu powyżej 12 m; 

7)  w zakresie podziału nieruchomoņci: 

 a)  dla działki o nr ewid. 250/1, w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 1MN plan 
dopuszcza możliwoņć podziału istniejącej dzia-
łki przy spełnieniu następujących warunków: 

  - nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z drogą oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDL albo równoległe do istnie-
jącej granicy działki z działką o nr ewid. 251, 

  - minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 25,0 m, 

  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 1900 m², 

 b)  dla działki o nr ewid. 251, w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 1MN plan 
dopuszcza możliwoņć podziału istniejącej dzia-
łki przy spełnieniu następujących warunków: 

  - nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z drogą oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDL, albo równoległe do istnie-
jącej granicy działki z działką o nr ewid. 
250/1, 

  - minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 25,0 m, 

  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 1700 m², 

 c)  dla działki o nr ewid. 293/1, w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 1MN plan 
dopuszcza możliwoņć podziału istniejącej 
działki przy spełnieniu następujących warun-
ków: 

  - nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z drogą oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDL, albo równoległe do istnie-
jącej granicy działki z działką o nr ewid. 251, 

  - minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 25,0 m, 

  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 2000 m², 

 d)  dla działki o nr ewid. 248 i działki o nr ewid. 
249, w terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2MN plan dopuszcza możliwoņć 
podziału istniejących działek po ich połączeniu 
i przy spełnieniu następujących warunków: 

  - nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z ciągiem pieszo-jezdnym oznaczonym 
na rysunku planu symbolem 1KPD, 

  - minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 35,0 m, 

  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 1500 m²; 

 e)  dla działki o nr ewid. 250/4, w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 2MN plan 
dopuszcza możliwoņć podziału istniejącej 
działki przy spełnieniu następujących warun-
ków: 
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  - nowe granice podziału na działki budowlane 

muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z drogą oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDL lub równoległe do granicy z 
działką o nr ewid. 251 lub równoległe do 
granicy z działką o nr ewid. 249, 

  - minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 25,0 m, 

  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 2000 m²; 

 f)  dla działki o nr ewid. 251, w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 2MN plan 
dopuszcza możliwoņć podziału istniejącej dzia-
łki przy spełnieniu następujących warunków: 

  - nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z drogą oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDL lub równoległe do granicy z 
działką o nr ewid. 250/4 lub 293/1, 

  - minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 25,0 m, 

  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 2000 m²; 

 g)  dla działki o nr ewid. 293/1, w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 2MN plan 
dopuszcza możliwoņć podziału istniejącej 
działki przy spełnieniu następujących warun-
ków: 

  - nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z drogą oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDL lub równoległe do granicy z 
działką o nr ewid. 251, 

  - minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 25,0 m, 

  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 2000 m²; 

 h)  dla działki o nr ewid. 294/1, w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 2MN plan 
dopuszcza możliwoņć podziału istniejącej 
działki przy spełnieniu następujących warun-
ków: 

  - nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z drogą oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDL lub prostopadłe do granicy 
z działką o nr ewid. 293/1, 

  - minimalna szerokoņć krótszego boku wy-
dzielonej działki 25,0 m, 

  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 1000 m²; 

 i)  dla działki o nr ewid. 292, w terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 3MN plan 
dopuszcza możliwoņć podziału istniejącej dzia-
łki przy spełnieniu następujących warunków: 

  - nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z ciągiem pieszo-jezdnym oznaczonym 

na rysunku planu symbolem 1KPD, 
  - minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-

nej działki 30,0 m, 
  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-

nej, nie może być mniejsza niż 1300 m²; 
 j)  dla działki o nr ewid. 294/4, w terenie oznaczo-

nym na rysunku planu symbolem 4MN plan 
dopuszcza możliwoņć podziału istniejącej dzia-
łki przy spełnieniu następujących warunków: 

  - nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej z drogą oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1KDL lub równoległe do jednej z 
dłuższych granic terenu 4MN, 

  - minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 35,0 m, 

  - wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 2000 m², 

 k)  dla wydzielenia działek pod stacje transforma-
torowe lub inne urządzenia elektroenergetycz-
ne albo inne podobne urządzenia infrastruktu-
ry technicznej nie obowiązują ustalenia pkt 1-
10; wydzielenia działek należy dokonać zgod-
nie z przepisami odrębnymi; 

8)  w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz okreņle-
nia wskaźników dotyczących miejsc parkingo-
wych plan ustala: 

 a)  obowiązek obsługi komunikacyjnej istnieją-
cych i nowo wydzielanych działek budowla-
nych w terenach oznaczonych symbolami 
1MN, 2MN i 4MN z projektowanej drogi ogól-
nodostępnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDL, 

 b)  obowiązek obsługi komunikacyjnej istnieją-
cych i nowo wydzielanych działek budowla-
nych w terenie oznaczonym symbolem 3MN z 
projektowanej drogi ogólnodostępnej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 1KDL lub 
z projektowanego ciągu pieszo–jezdnego 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1KPD, 

 c)  zakaz wydzielania dróg wewnętrznych lub 
samodzielnych działek o przeznaczeniu dro-
gowym w terenach mieszkaniowych, 

 d)  obowiązek przy realizacji podstawowego prze-
znaczenia wyznaczenia miejsc parkingowych 
w iloņci: 

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

  - dla usług – 4 m.p./każde 100 m² powierzchni 
użytkowej, dla obiektów o powierzchni 
mniejszej - iloņć miejsc parkingowych należy 
zapewnić odpowiednio (procentowo), jednak 
nie mniej niż 2 m.p, 

  - w przypadku realizacji na działce zabudowy 
mieszkaniowej z usługami, miejsca parkin-
gowe należy obliczyć i zapewnić oddzielnie 
dla każdej funkcji. 
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Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe w zakresie  

obsługi komunikacyjnej 
 
§ 10. 1. Plan ustala obsługę komunikacyjną 

terenów poprzez drogę ogólnodostępną o klasie 
drogi „L” lokalnej oraz poprzez ciągi pieszo–jezdne. 

2. Dla terenów ogólnodostępnych plan usta-
la: 
1)  dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 

1KDL, klasę drogi „L” – lokalną, o szerokoņci w li-
niach rozgraniczających 12 m z poszerzeniem we 
wschodniej częņci do 15 m, zgodnie z rysunkiem 
planu; 1/2 – jednojezdniową, dwupasową; w za-
chodniej częņci drogi plan ustala południową linię 
rozgraniczającą drogi zgodnie z rysunkiem planu; 
w ramach realizacji drogi należy wykonać chod-
nik dla pieszych minimum po jednej stronie dro-
gi; 

2)  dla ciągu pieszo–jezdnego, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1KPD szerokoņć w liniach 
rozgraniczających 6 m; 

3)  dla ciągu pieszo–jezdnego, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 2KPD szerokoņć w liniach 
rozgraniczających 6 m. 

3. Na terenach w obrębie linii rozgraniczają-
cych terenów ogólnodostępnych wymienionych w 
pkt 2, plan zakazuje lokalizację nowych budynków i 
urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub 
potrzebami ruchu drogowego; dopuszcza się lokali-
zację zieleni, rowów odwadniających (w drodze 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL), 
elementów małej architektury, pojemników na od-
pady, urządzeń komunikacyjnych związanych z ob-
sługą ruchu, a w szczególnoņci: pasów postojowych, 
parkingów, urządzeń związanych z utrzymaniem i 
eksploatacją dróg oraz urządzeń infrastruktury tech-
nicznej pod warunkiem nienaruszania wymagań 
okreņlonych w odrębnych przepisach dotyczących 
dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy 
tych terenów. 

4. W zakresie wyposażenia dróg w infrastruk-
turę techniczną: 
1)  obowiązek lokalizacji projektowanych urządzeń 

liniowych nadziemnych i podziemnych uzbroje-
nia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla budynków 
i posesji, w liniach rozgraniczających terenów 
ogólnodostępnych, przy zachowaniu wzajem-
nych, normatywnych odległoņci wynikających z 
przepisów odrębnych; 

2)  obowiązek realizacji systemu uzbrojenia na wa-
runkach okreņlonych poprzez właņciwego zarząd-
cę dla danej sieci (systemu). 

5. Plan ustala obowiązek zagospodarowania i 
urządzenia powierzchni terenów ogólnodostępnych 
w sposób umożliwiający bezkolizyjne poruszanie się 
po nich osobom niepełnosprawnym. 

6. W zakresie lokalizacji reklam i informacji 
komercyjnej w terenach dróg plan ustala: 

1)  zakaz lokalizacji reklam i informacji komercyjnej o 
powierzchni większej niż 1 m²/50 mb; 

2)  zakaz umieszczania reklam i informacji komercyj-
nej na ogrodzeniach z wyłączeniem informacji 
dopuszczonych przez system informacji w gmi-
nie; 

3)  zakaz malowania napisów reklamowych i infor-
macyjnych bezpoņrednio na ogrodzeniach dostę-
pnych z przestrzeni ogólnodostępnych. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi w 
infrastrukturę techniczną 

 
§ 11. W zakresie wyposażenia w infrastruktu-

rę techniczną plan ustala: 
1)  zaopatrzenie terenów w media techniczne po-

przez istniejący, rozbudowywany i projektowany 
system uzbrojenia, na warunkach okreņlonych 
poprzez właņciwego dla danej sieci (systemu) za-
rządcę; 

2)  adaptacja w liniach rozgraniczających ulic, istnie-
jących urządzeń nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenu, z możliwoņcią ich rozbudowy i 
przebudowy, ze względu na stan techniczny lub 
na kolizję z uzbrojeniem liniowym istniejącym; 

3)  obowiązek lokalizacji projektowanych urządzeń 
liniowych nadziemnych i podziemnych uzbroje-
nia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla budynków 
i posesji, w liniach rozgraniczających terenów 
ogólnodostępnych, przy zachowaniu wzajem-
nych, normatywnych odległoņci wynikających z 
przepisów odrębnych; 

4)  plan dopuszcza lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ņcieków czy 
kontenerowe stacje telekomunikacyjne na pod-
stawie opracowań technicznych, na całym obsza-
rze objętym planem, z wyjątkiem terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 4MN, pod 
warunkiem, że uciążliwoņć tych urządzeń nie bę-
dzie wykraczać poza granice terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny; 

5)  przyłączeniowe szafki gazowe i energetyczne 
należy lokalizować w ogrodzeniu zlokalizowanym 
z przestrzenią dróg zapewniając do nich bezpo-
ņredni dostęp. 

§ 12. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę, 
plan ustala: 
1)  obowiązek zaopatrzenia wszystkich terenów w 

wodę z sieci wodociągowej, w oparciu o wodo-
ciągi istniejące i przez rozbudowę sieci istniejącej. 

2. Przy rozbudowie i budowie wodociągów 
należy uwzględniać wymogi dotyczące p.poż. zaopa-
trzenia wodnego, w szczególnoņci lokalizację hy-
drantów p.poż. oraz przygotowanie awaryjnych ujęć 
wody do wykorzystania w sytuacjach szczególnych. 

3. Zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. w ilo-
ņciach przekraczających wydajnoņć komunalnej sieci 
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wodociągowej, należy zapewnić poprzez budowę 
zbiorników retencyjnych lub indywidualnych ujęć 
wody. 

§ 13. 1. W zakresie odprowadzenie ņcieków 
sanitarnych, plan ustala: 
1)  obowiązek odprowadzania ņcieków sanitarnych 

w systemie kanalizacji zbiorczej, poprzez budowę 
gminnej sieci kanalizacyjnej oraz obowiązek pod-
łączenia wszystkich obiektów do gminnej kanali-
zacji sanitarnej po jej zrealizowaniu; 

2)  obowiązek odprowadzania ņcieków sanitarnych 
w systemie kanalizacji zbiorczej, poprzez budowę 
gminnej sieci kanalizacyjnej oraz obowiązek pod-
łączenia wszystkich obiektów do gminnej kanali-
zacji sanitarnej po jej zrealizowaniu. 

2. Do czasu wyposażenia obszaru w sieć ka-
nalizacji zbiorczej, plan dopuszcza odprowadzanie 
ņcieków do atestowanych szczelnych zbiorników 
bezodpływowych z obowiązkiem okresowego wy-
wozu zgromadzonych nieczystoņci do punktu zlew-
nego oraz z obowiązkiem docelowego podłączenia 
do sieci kanalizacji zbiorczej. 

3. Do czasu wyposażenia obszaru w sieć ka-
nalizacji zbiorczej, plan dopuszcza na działkach o 
powierzchni większej niż 1500 m² – realizację lokal-
nych, przydomowych oczyszczalni ņcieków. 

4. Zakaz wprowadzania nieczyszczonych 
ņcieków do wód powierzchniowych lub do gruntu 
oraz utrzymywania otwartych kanałów ņciekowych. 

§ 14. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych, plan ustala: 
1)  odprowadzanie wód opadowych powierzchnio-

wo przez infiltrację powierzchniową i podziem-
ną do gruntu w granicy własnych działek i do 
istniejących rowów odwadniających, a następ-
nie systemem rowów odwadniających do rzeki 
Ner; 

2)  obowiązek z utwardzonych terenów ogólnodo-
stępnych odprowadzania podczyszczonych wód 
opadowych przez urządzenia ņciekowe (płaskie, 
korytkowe lub kryte) i studzienki do kanalizacji 
deszczowej, a do czasu jej wybudowania przyka-
nalikiem lub ņciekiem podchodnikowym do rowu 
przydrożnego, itp.; 

3)  plan nakazuje kształtowanie powierzchni działek 
w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice 
przed spływem powierzchniowym wód opado-
wych na teren poza granicami własnoņci. 

§ 15. W zakresie elektroenergetyki, plan usta-
la: 
1)  budowę sieci napowietrzno-kablowej ņredniego 

napięcia - 15 kV i napowietrzno–kablowej niskie-
go napięcia 0,4/0,231 kV; bezpoņredni przesył 
energii elektrycznej do odbiorców poprzez ka-
blowe przyłącza elektroenergetyczne niskiego 

napięcia; 
2)  budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych 

prowadzoną w oparciu o warunki przyłączenia i 
umowy przyłączeniowe, zawierane przez właņci-
wy Zakład Energetyczny z podmiotami ubiegają-
cymi się o przyłączenie do sieci; iloņć i lokalizacja 
stacji trafo SN/nn wynikać będzie ze zgłoszenia 
zapotrzebowania na moc w realizowanych inwe-
stycjach; 

3)  lokalizowanie nowych stacji trafo 15/0,4 kV poza 
liniami rozgraniczającymi ulic, na wydzielonych 
działkach z bezpoņrednim dostępem do dróg 
ogólnodostępnych; 

4)  przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycz-
nej, która koliduje z projektowanym zagospoda-
rowaniem terenu i układem komunikacyjnym 
może być zrealizowana w uzgodnieniu i na wa-
runkach okreņlonych przez zarządcę sieci według 
przepisów odrębnych. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, plan 
ustala: 
1)  zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i cie-

płej wody użytkowej, z lokalnych źródeł ciepła z 
obowiązkiem stosowania paliw ekologicznych, tj. 
zapewniających wysoki stopień czystoņci emisji 
spalin (gaz, energia elektryczna, olej opałowy ni-
skosiarkowy, węgiel niskosiarkowy); 

2)  możliwoņć zaopatrzenia w ciepło energią pozy-
skiwaną ze źródeł odnawialnych, tj. energia słoń-
ca, biomasy i inne. 

§ 17. W zakresie telekomunikacji, plan ustala: 
1)  bezpoņrednią obsługę abonentów telefonicznych 

za poņrednictwem indywidualnych przyłączy na 
warunkach okreņlonych przez dowolnego opera-
tora telekomunikacyjnego; 

2)  obowiązek zapewnienia łącznoņci alarmowej dla 
ochrony mieszkańców w sytuacjach szczegól-
nych; 

3)  zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej; 

4)  przebudowę istniejącego kabla telefonicznego, w 
przypadku kolizji z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu; 

5)  przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, 
która koliduje z projektowanym zagospodarowa-
niem terenu i układem komunikacyjnym, może 
być realizowana na warunkach okreņlonych po-
przez operatora telekomunikacyjnego według 
przepisów odrębnych. 

§ 18. W zakresie gospodarki odpadami plan 
ustala obowiązek gromadzenia i selekcji odpadów 
na posesjach w urządzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia oraz odbiór i usuwanie zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej gminy. 
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Dział III 
Ustalenia końcowe planu 

 
Rozdział 6 

Ustalenia wysokości stawki procentowej od 
wzrostu wartości nieruchomości 

 
§ 19. 1. Na terenach oznaczonych w planie 

symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN plan ustala war-
toņć stawki procentowej, powstałej na skutek uchwa-
lenia niniejszego planu służącej naliczaniu opłaty 
związanej ze wzrostem wartoņci nieruchomoņci w 
wysokoņci 30%. 

2. Na terenach komunikacyjnych oznaczo-
nych w planie symbolami: 1KDP, 2KPD i 3KPD war-

toņci stawki procentowej, powstałej na skutek 
uchwalenia niniejszego planu - nie ustala się. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia końcowe 
 
§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Rzgowa. 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Rzgowie: 
Marek Bartoszewski 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LV/432/2010 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
z dnia 9 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LV/432/2010 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
z dnia 9 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla częņci wsi Bronisin Dworski 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zmiana z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Rzgowie 
stwierdza, że po uprawomocnieniu się zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla częņci wsi Bronisin Dworski, przewiduje się reali-
zację oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbio-
rowych potrzeb mieszkańców. 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należące do zadań własnych gminy to reali-
zacja celów publicznych na terenie przeznaczonym w 
planie pod taki cel oraz budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Inwestycje te realizowane będą z 
ņrodków własnych Gminy oraz dotacji z funduszy 
ochrony ņrodowiska 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 należą do zadań wła-
snych gminy będzie odbywać się z budżetu Gminy 
lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

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

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

1905  

 
 
 

1906 
1906  

 
POSTANOWIENIE NR 81/2010 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI 

  
 z dnia 2 sierpnia 2010 r. 

 
Komisarz Wyborczy w Łodzi po zapoznaniu 

się w dniu 26 lipca 2010 roku w Łodzi z uchwałą Nr 
LIII/562710 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódz-
kim z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zmian gra-
nic okręgów wyborczych miasta Konstantynowa 
Łódzkiego, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, w związ-
ku z art. 15 ust. 1 i art. 203a ustawy z dnia 16 lipca 
1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 
602, ze zmianami) 

 
postanawia: 

1)  stwierdzić, że uchwała Nr LIV/567/10 Rady Miej-
skiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 lipca 
2010 roku w sprawie zmian granic okręgów wy-
borczych miasta Konstantynowa Łódzkiego zosta-
ła podjęta z naruszeniem prawa; 

2)  utworzyć okręg wyborczy numer 3, którego gra-
nice obejmują ulice: Akacjowa, Bechcice, Brzo-
zowa, Czereņniowa, Dębowa, Ignacew, Jarzębi-
nowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa, Kasztano-

wa, Klonowa od nr 1 do nr 35, Konwaliowa, 
Krzywa, Leszczynowa, Letniskowa, Lipowa, Li-
ņciasta, Lutomierska, Łużycka, Mała, Adama Mic-
kiewicza, Mirosławice, Modrzewiowa, Elizy Orze-
szkowej, Plac Wolnoņci od nr 1 do nr 38A, Polna, 
Poziomkowa, Rszewska, Sasankowa, Henryka 
Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Stare Bechci-
ce, Ņwierkowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wiņnio-
wa, Wodociągowa, Wrzosowa, Wycieczkowa (od 
ulicy Bechcice do ulicy Józefów) oraz ulice Alek-
sandrowska, Bukowa, Dąbrowa, Klonowa od nr 
36 do końca, Marii Konopnickiej, Kręta, Nad Ja-
sienią od nr 1 do nr 53, Nadrzeczna, Niesięcin, 
Poprzeczna, Rszew Legionowo, Srebrna Dąbro-
wa, Zgierska od nr 51 do końca (N) i od nr 64 do 
końca (P), Zielona, granice pozostałych okręgów 
wyborczych pozostawiając bez zmian. 

 
Uzasadnienie 

Uchwałą z dnia 24 czerwca 2010 roku Rada 
Miejska w Konstantynowie Łódzkim utworzyła na 


