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Załącznik 
do uchwały nr XXXIX/172/2010 
Rady Gminy CzarnoŊyły 
z dnia 11 paňdziernika 2010 r. 

 
OFERTA NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  

 
1. Informacje ogólne o podmiocie:  

1) podmiot – pełna nazwa, dokładny adres, telefon, 
faks, e-mail;  

2) forma prawna;  
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w 

innym rejestrze;  
4) cele statutowe (przedmiot działalnoņci statuto-

wej);  
5) nazwa Banku, numer rachunku bankowego;  
6) regon, NIP;  
7) nazwiska i imiona oraz funkcje (stanowiska) osób 

statutowo upowaŊnionych do reprezentacji pod-
miotu i składania oņwiadczeń woli w jego imie-

niu.  
2. Informacje o zadaniu:  

1) tytuł projektu (zadania);  
2) nazwisko osoby odpowiedzialnej;  
3) termin realizacji;  
4) doņwiadczenia w realizacji podobnych projektów;  
5) lista podmiotów uczestniczących w realizacji za-

dania lub w jego finansowaniu;  
6) cele projektu;  
7) przewidywane działania;  
8) przewidywany efekt;  
9) harmonogram realizacji, terminy i miejsce zda-

rzeń.  
 

3. Projekt budŊetu: 
 

Kategoria Wyliczenie 
Kwota 

ogółem 
Udział własny organizacji Udział Gminy 

Udział innych 
partnerów projektu 

Usługi      
Razem      

% 100%     
      
      

 
4. Załączniki:  

1) aktualny odpis z rejestru (waŊny 3 miesiące od 
daty wystawienia);  

2) odpis statutu lub innego aktu prawnego, na pod-
stawie którego działa podmiot, poņwiadczony 
przez osoby, o których mowa w pkt 1.7.  

2942  

 
2943 

2943  

 
UCHWAŁA NR LVII/264/10 RADY GMINY CZERNIEWICE 

  
 z dnia 14 paňdziernika 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniewice 

dotyczącego fragmentu wsi Podkonice Duże i Wielka Wola 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 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) oraz art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 
ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 
6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
123, poz. 803 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, Nr 119, poz. 804), uchwały Nr 
XLIX/230/2010 Rady Gminy Czerniewice z dnia 23 
lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy, podjętej po stwierdzeniu 
zgodnoņci ze Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy uchwala się, 
co następuje:  
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernie-
wice dla fragmentu wsi Podkonice DuŊe i Wielka 
Wola. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały, są: 
1) częņć graficzna planu (rysunek Nr 1 i 2 planu w 

skali 1:1.000), stanowiąca załącznik Nr 1, obejmu-
jąca: 
a) granice obszaru objętego planem, 
b) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

c) literowe oznaczenia dotyczące przeznaczenia 
terenów, 

d) przebieg linii rozgraniczających tereny o róŊ-
nym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach za-
gospodarowania i ich zwymiarowanie, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
f) linie podziału wewnętrznego – zasada podziału 

na działki budowlane, 
g) osie sieci infrastruktury technicznej, 
h) granice otuliny Spalskiego Parku Krajobrazo-

wego, 
i) granice projektowanego Spalsko-Sulejowskie-

go Obszaru Chronionego Krajobrazu; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do 
zadań własnych gminy, stanowiące załącznik Nr 
3. 

§ 3. 1. Ilekroć w planie jest mowa o: 
1) obszarze planu – naleŊy przez to rozumieć nieru-

chomoņci połoŊone w granicach niniejszego pla-
nu; 

2) obszarze urbanistycznym – naleŊy przez to rozu-
mieć fragment obszaru gminy, którego granice 
pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjne-
go; 

3) terenie – naleŊy przez to rozumieć nieruchomoņci 
lub ich fragmenty, wydzielone liniami rozgrani-
czającymi i oznaczone symbolem cyfrowo-litero-
wym; 

4) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu pogrubioną linię cią-
głą, rozgraniczającą tereny o róŊnym przeznacze-
niu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 

5) przeznaczeniu terenu – naleŊy przez to rozumieć 
zespół działań moŊliwych do realizacji w danym 
terenie, oznaczonym symbolem literowym; 

6) działce – naleŊy przez to rozumieć nieruchomoņć 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkoņć, ce-
chy geometryczne, dostęp do drogi publicznej 
oraz wyposaŊenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów 

budowlanych wynikające z ustaleń niniejszego 
planu oraz odrębnych przepisów; 

7) dopuszczeniu – naleŊy przez to rozumieć upraw-
nienia do realizacji obiektów budowlanych lub 
form zagospodarowania wskazanych w zasadach 
i warunkach zagospodarowania terenu, które wy-
kraczają poza ustalone w definicji przeznaczenie 
terenu okreņlone niniejszą uchwałą; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć linię, w której moŊe być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, chyba Ŋe jest to linia zabudo-
wy ustalona od napowietrznej linii elektromagne-
tycznej; 

9) stanie istniejącym zagospodarowania terenu – 
naleŊy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszego planu; 

10) wskaňniku zabudowy działki – naleŊy przez to ro-
zumieć liczbę uzyskaną z podzielenia powierzchni 
zabudowanej pod wszystkimi budynkami na 
działce przez powierzchnię działki; 

11) udziale powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy 
przez to rozumieć wskaňnik ustalony niniejszym 
planem dla działki lub terenu (wyraŊony w pro-
centach), a powstały z podzielenia terenu z na-
wierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapew-
niający naturalną wegetację, wraz z wodą po-
wierzchniową na tym terenie, przez powierzchnię 
całej działki lub terenu; 

12) linii podziału wewnętrznego – naleŊy przez to ro-
zumieć linie na rysunku planu okreņlające zasady 
podziału na działki; 

13) stanie istniejącym – naleŊy przez to rozumieć stan 
zagospodarowania oraz stan prawny granic na 
dzień uchwalenia niniejszego planu; 

14) terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonym symbolem „MN” – naleŊy przez to 
rozumieć teren, na którym realizowane są działa-
nia ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
do projektowania nowych budynków jednoro-
dzinnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania 
budynkami i pomieszczeniami technicznymi, go-
spodarczymi, garaŊami, a takŊe dojņciami, dojaz-
dami, infrastrukturą techniczną i zielenią; 

15) terenie zabudowy usługowej, oznaczonym sym-
bolem „U” – naleŊy przez to rozumieć teren, na 
którym realizowane będą działania ograniczone 
do utrzymania istniejących oraz projektowania 
nowych obiektów o następującym przeznaczeniu: 
oņwiaty, nauki, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem 
szpitali), obsługi bankowej, pocztowej, kultu reli-
gijnego, społecznej (z wyłączeniem domów opie-
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ki) i socjalnej, handlu (z wyłączeniem obiektów o 
powierzchni sprzedaŊowej powyŊej 200 m2), ga-
stronomii, turystyki oraz inne o podobnym cha-
rakterze, usług nieprodukcyjnych, takich jak: kra-
wiectwo, fryzjerstwo, usługi projektowe, itp. z 
niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami 
biurowymi, socjalnymi, technicznymi, gospodar-
czymi, garaŊami oraz dojņciami, dojazdami, miej-
scami postojowymi, infrastrukturą techniczną i 
zielenią; 

16) terenie urządzeń oczyszczania i odprowadzania 
ņcieków, oznaczonym symbolem „NO” – naleŊy 
przez to rozumieć teren, na którym realizowane 
są działania ograniczone do zachowania istnieją-
cych oraz projektowania nowych obiektów słuŊą-
cych do odprowadzania i oczyszczania ņcieków z 
niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami i 
urządzeniami technicznymi, gospodarczymi, so-
cjalnymi oraz drogami, dojņciami, dojazdami, 
miejscami postojowymi, infrastrukturą tech-
niczną i zielenią oraz innymi obiektami ochrony 
przed uciąŊliwoņciami; 

17) terenie elektroenergetyki oznaczonym symbolem 
„EE” – naleŊy przez to rozumieć teren przezna-
czony do realizacji istniejących i projektowanych 
obiektów budowlanych słuŊących przesyłaniu 
energii elektrycznej i redukcji napięć z dojņciami, 
dojazdami, miejscami postojowymi. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, zasady 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenu 
 
§ 4. Wymiary linii rozgraniczających tereny o 

róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zago-
spodarowania, naleŊy odnosić do trwałych naniesień 
lub elementów będących treņcią mapy zasadniczej. 

§ 5. Od strony dróg ustala się zakaz realizacji 
ogrodzeń: 
1) pełnych, o wypełnieniu powyŊej 80% powierzchni 

przęsła; 
2) z prefabrykowanych elementów betonowych i 

pełnych metalowych. 
§ 6. Do czasu zagospodarowania terenu zgo-

dnie z planem, dopuszcza się dotychczasowe uŊyt-
kowanie. 

§ 7. 1. Utrzymanie istniejących lub budowa 
nowych obiektów budowlanych w odległoņci mniej-
szej niŊ 7,5 m od osi napowietrznych linii elektro-
energetycznych ņredniego napięcia oraz stacji trans-
formatorowych ze ņredniego na niskie napięcie, wy-
maga zbadania oddziaływania na zabudowę miesz-
kaniową, zachowania warunków bezpieczeństwa 
prawidłowej eksploatacji tych linii i stacji ustalonych 
przepisami odrębnymi i Polską Normą. 

2. Warunek ustanowienia nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od osi napowietrznej linii elektroener-
getycznej przestaje obowiązywać z chwilą likwidacji 
tej linii bądň jej skablowania. 

§ 8. Zasady zagospodarowania terenów w 
obszarze gazociągu wysokiego ciņnienia, okreņlają 
przepisy szczególne oraz obowiązujące normy bran-
Ŋowe. 

§ 9. W obrębie jednej działki dopuszcza się 
lokalizację: 
1) jednego budynku mieszkalnego; 
2) jednego budynku mieszkalnego i usługowego; 
3) budynku mieszkalnego z wbudowanymi usługa-

mi. 
§ 10. Nie ustala się warunków i wymagań 

wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznej. 

 
Rozdział 3 

Sposoby zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrĉbnych przepisów, w tym terenów górniczych, 

a także narażonych na niebezpieczeństwo  
powodzi i osuwania siĉ mas ziemnych.  

Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków 

i dóbr kultury współczesnej 
 
§ 11. Ze względu na istniejące uwarunkowa-

nia, nie okreņla się granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów i obiektów podlegających ochronie 
lub naraŊonych na niebezpieczeństwo powodzi i 
osuwania się mas ziemnych, okreņlonych na pod-
stawie przepisów szczególnych, w tym terenów gór-
niczych. 

§ 12. Z uwagi na połoŊenie terenów w projek-
towanym Obszarze Chronionego Krajobrazu Górnej i 
Ņrodkowej Rawki (Podkonice DuŊe) i w projektowa-
nym Spalsko-Sulejowskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu (Wielka Wola), realizacja wyznaczonego 
planem zagospodarowania wymaga uwzględnienia 
warunków i zasad zagospodarowania okreņlonych w 
przepisach szczególnych. 

§ 13. UciąŊliwoņć obiektów nie moŊe wykra-
czać poza granice terenu, do którego inwestor posia-
da tytuł prawny. 

§ 14. Ustala się zasadę wyprzedzającej lub 
równoczesnej realizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, zapewniającej ochronę ņrodowiska przed za-
nieczyszczeniem. 

§ 15. 1. Teren oznaczony symbolem 
„MN/U,EE”, pod względem akustycznym został zali-
czony, na podstawie przepisów prawa ochrony ņro-
dowiska, do terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową. 

2. Teren oznaczony symbolem „NO”, pod 
względem akustycznym nie został zaliczony do Ŋad-
nego z terenów wymienionych w przepisach szcze-
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gólnych. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe zasady i warunki  
scalania i podziału nieruchomoņci 

 
§ 16. Przy podziale nieruchomoņci wymaga-

ne jest zachowanie wartoņci uŊytkowych wszystkich 
fragmentów wydzielonych terenów. 

§ 17. Wielkoņć i kształt wydzielanych działek 
winny umoŊliwiać funkcjonowanie terenu, zgodnie z 
przeznaczeniem i przepisami szczególnymi. 

§ 18. 1. Dzielona i wydzielana pod zabudowę 
mieszkaniową, działka winna spełniać następujące 
parametry: 
1) minimalna szerokoņć działki pod zabudowę w 

linii rozgraniczającej drogi – 20 m; 
2) minimalna powierzchnia – 1.000 m2; 
3) kąt nachylenia granicy działki w stosunku do pasa 

drogowego, nawiązujący do istniejących granic. 
2. Dzielona i wydzielana pod zabudowę usłu-

gową, mieszkaniowo-usługową, działka winna speł-
niać następujące parametry: 
1) minimalna szerokoņć działki pod zabudowę w 

linii rozgraniczającej drogi – 25 m; 
2) minimalna powierzchnia – 1.500 m2; 
3) kąt nachylenia granicy działki w stosunku do pasa 

drogowego, nawiązujący do istniejących granic. 
3. Działki gruntów nie spełniające warunków, 

o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wydzielane 
wyłącznie w celu powiększenia sąsiedniej nierucho-
moņci lub regulacji granic między sąsiadującymi nie-
ruchomoņciami. 

4. Dopuszcza się działki budowlane mniejsze 
niŊ okreņlone w pkt 1 i 2, o ile wydzielone zostały do 
dnia uchwalenia planu. 

5. Ustala się zakaz wydzielania działki tylko 
pod funkcję usługową. 

6. Jako zasadę podziału pokazano na rysunku 
planu linie podziału wewnętrznego, które obowiązu-
ją w zakresie kierunku przebiegu granic nowego po-
działu oraz usytuowania działek w stosunku do ulic. 

§ 19. Nie okreņla się terenów do objęcia sca-
leniem i podziałem nieruchomoņci. 

§ 20. Podział nieruchomoņci wymaga za-
pewnienia dojazdu z drogi publicznej do kaŊdej z 
wydzielonych częņci. 

§ 21. 1. Fragment działki wydzielony pod do-
jazd, winien posiadać szerokoņć zapewniającą ob-
sługę komunikacyjną wszystkich fragmentów terenu 
oraz moŊliwoņć wprowadzenia uzbrojenia niezbęd-
nego do realizacji okreņlonego planem przeznacze-
nia. 

2. Fragment działki wydzielony pod dojazd, 
winien posiadać szerokoņć minimum 5 m, gdy do 
działek przewiduje się doprowadzenie wyłącznie 
sieci wody i energii elektrycznej; gdy przewiduje się 
dodatkowe uzbrojenie – szerokoņć dojazdu powinna 
być powiększona proporcjonalnie do potrzeb wyni-

kających z przepisów odrębnych, norm, warunków 
realizacji sieci technicznych. 

3. Wydzielenie działki pod dojazd wymaga 
zachowania trójkątnego poszerzenia pasa drogowe-
go w obrębie skrzyŊowania z drogą publiczną o dłu-
goņci boków – minimum 5 m - równoległych do osi 
drogi; warunek ten nie dotyczy sytuacji uzasadnionej 
względami technicznymi lub ochroną drzewostanu. 

 
Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

 
§ 22. Obsługę komunikacyjną terenów, za-

pewniają: 
1) droga powiatowa okreņlona w planie obowiązu-

jącym symbolem 30 KZ (teren NO); 
2) droga gminna okreņlona w planie obowiązują-

cym symbolem 26 KL (teren MN); 
3) dojņcia lub dojazdy, ciągi pieszo-jezdne w grani-

cach wyznaczonego terenu. 
§ 23. Dojņcia lub dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 

w ramach wyznaczonego terenu, nie są w rozumie-
niu niniejszego planu drogami publicznymi ani ogól-
nodostępnymi drogami wewnętrznymi. 

§ 24. Realizacja wyznaczonego planem prze-
znaczenia pod usługi wymaga budowy parkingu we-
wnętrznego. 

§ 25. Dopuszcza się budowę miejsc postojo-
wych w pasie terenu między linią rozgraniczającą 
drogi, a linią zabudowy, nie naruszając ustaleń pla-
nu. 

§ 26. Ustala się obowiązek realizacji miejsc 
postojowych dla samochodów, w iloņci minimum: 
1) w przypadku realizacji obiektu usługowego: 

a) jedno miejsce postojowe na cztery miejsca 
pracy, 

b) jedno stanowisko na dostawę towaru, 
c) jedno stanowisko na kaŊde 50 m2 powierzchni 

uŊytkowej obiektów usługowych; 
2) w przypadku realizacji obiektu handlowego: 

a) jedno miejsce postojowe na cztery miejsca 
pracy, 

b) jedno stanowisko na dostawę towaru, 
c) jedno stanowisko na kaŊde 20 m2 powierzchni 

uŊytkowej obiektów handlowych; 
3) w przypadku realizacji budynku mieszkalnego – 

minimum 1 stanowisko na jedno mieszkanie, z 
uwzględnieniem miejsc w garaŊach. 

 
Rozdział 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 
 
§ 27. 1. Ustala się, w zaleŊnoņci od potrzeb, 

wyposaŊenie terenu w sieci i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej: 
1) zaopatrzenia w wodę; 
2) gromadzenia, odprowadzania ņcieków i wód opa-
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dowych; 
3) elektroenergetyczne; 
4) gazowe; 
5) telekomunikacyjne; 

przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i 
przepisów szczególnych. 

2. Dopuszcza się wyposaŊenie terenów w in-
ne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej pod 
warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu 
oraz interesów osób trzecich. 

3. Dopuszcza się moŊliwoņć realizacji sieci in-
frastruktury technicznej w pasach terenu między 
linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy przy za-
chowaniu przepisów szczególnych. 

§ 28. 1. Ustala się warunki obsługi terenu w 
zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę – w oparciu o wodociąg 

gminny wyposaŊony w hydrant dla celów prze-
ciwpoŊarowych lub ujęć własnych z zachowa-
niem przepisów odrębnych; 

2) odprowadzanie czystych wód opadowych z wy-
korzystaniem retencji terenowej do wód powierz-
chniowych bądň ziemi bez oczyszczania, zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z 
terenów okreņlonych w przepisach szczególnych 
jako zanieczyszczone i nie zaopatrzone w kanali-
zację deszczową, do wód powierzchniowych lub 
ziemi, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i za-
kresie okreņlonym w przepisach odrębnych; 

4) odprowadzanie ņcieków bytowych do zbiorników 
bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi, wywóz do 
oczyszczalni ņcieków z zachowaniem przepisów 
odrębnych; docelowo do sieci kanalizacyjnej, z 
jednoczesną likwidacją szczelnych zbiorników 
bezodpływowych na nieczystoņci ciekłe; 

5) usuwanie odpadów poprzez segregację i wywóz 
na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o: 
a) istniejące i projektowane stacje transformato-

rowe, 
b) istniejące i projektowane linie elektroenerge-

tyczne ņredniego i niskiego napięcia, 
c) projektowane niekonwencjonalne ňródła ener-

gii (zakaz lokalizacji wiatraków), 
d) zaopatrzenie w ciepło – indywidualnie, doce-

lowo w oparciu o gaz, olej opałowy, itp. lub 
niekonwencjonalne ňródła ciepła. 

2. Dla projektowanej stacji transformatoro-
wej 15/0,4 kV naleŊy wydzielić działki o wymiarach 
min. 3 m x 2 m z dojazdem do drogi publicznej. 

 
Rozdział 7 

Przeznaczenie terenu, parametry  
i wskaźniki kształtowania zabudowy  

oraz zagospodarowania terenu 
 
§ 29. 1. W obszarze urbanistycznym nr 1 – 

Wielka Wola wyznacza się tereny o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania ok-
reņlone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 1 MN/U, EE: 
1) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy usługowej oraz urzą-
dzeń elektroenergetycznych; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
b) wysokoņć budynków mieszkalnych do 3 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym trzecia w podda-
szu uŊytkowym, 

c) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-
nych i usługowych liczona od poziomu terenu 
rodzimego do kalenicy dachu, do 9 m, 

d) stosowanie dachów dwu- lub wielospado-
wych, 

e) maksymalne nachylenie połaci dachowych 
dwuspadowych – od 30° do 45º, 

f) dostęp do pomieszczeń uŊytecznoņci publicz-
nej bez koniecznoņci pokonywania schodów, 

g) wysokoņć pozostałych budynków do 4,0 m od 
poziomu terenu rodzimego z realizacją dachów 
płaskich lub pozostałych, 

h) udział powierzchni biologicznie czynnej – co 
najmniej 40% powierzchni działki, 

i) wskaňnik zabudowy nie większy niŊ 0,4, 
j) odległoņci obiektów budowlanych od sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej, zgodne z 
przepisami odrębnymi, 

k) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6 m od linii 
rozgraniczającej drogi. 

§ 30. 1. W obszarze urbanistycznym nr 2 - 
Podkonice DuŊe wyznacza się tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania 
okreņlone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 1 NO: 
1) przeznaczenie – tereny urządzeń oczyszczania i 

odprowadzania ņcieków (oczyszczalni ņcieków); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) obsługa komunikacyjna terenu poprzez drogę 
oznaczoną w planie obowiązującym symbolem 
30 KZ, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy – 12 m od kra-
wędzi jezdni drogi 30 KZ, 

c) nie okreņla się wysokoņci obiektów budowla-
nych oczyszczalni ņcieków 

d) nie okreņla się geometrii dachów i kąta nachy-
lenia połaci dachowych dla obiektów budow-
lanych oczyszczalni ņcieków, 

e) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych 
z obsługą oczyszczalni,  

f) wysokoņć budynków towarzyszących (socjal-
nych, gospodarczych) nie większa niŊ 5 m od 
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poziomu terenu rodzimego z realizacją dachów 
płaskich lub pozostałych, 

g) udział powierzchni biologicznie czynnej – co 
najmniej 40% powierzchni działki, 

h) wskaňnik zabudowy nie większy 0,3, 
i) teren projektowanej oczyszczalni ņcieków znaj-

duje się w Obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych i Obszarze Wysokiej Ochrony 
Wód Podziemnych. 

 
Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 
 
§ 31. Zmianą planu miejscowego ustala się 

stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu opłaty z tytu-
łu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, w wysokoņci 10%. 

§ 32. Traci moc uchwała Nr XVI/101/04 Rady 
Gminy Czerniewice z dnia 20 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernie-
wice (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2004 r. Nr 
189, poz. 1713), w zakresie okreņlonym niniejszą uch-
wałą. 

§ 33. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia. 

 
 

 Przewodnicząca Rady  
Gminy Czerniewice:  
Wiesława Koczywąs 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LVII/264/10 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 14 paňdziernika 2010 r. 

 
RYSUNEK PLANU NR 1 i 2 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LVII/264/10 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 14 paňdziernika 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
W trakcie wyłoŊenia do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Czerniewice, dotyczą-
cej fragmentu miejscowoņci Podkonice DuŊe i Wiel-

ka Wola oraz w ciągu 14 dni od dnia zakończenia 
wyłoŊenia projektu zmiany planu oraz prognozy 
oddziaływania na ņrodowisko, nie wpłynęły Ŋadne 
uwagi.  

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr LVII/264/10 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 14 paňdziernika 2010 r. 

 
ZAWIERAJĄCY ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA 

ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  
KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

 
Na terenie będącym przedmiotem zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Czerniewice w miejscowoņci Podkonice DuŊe i Wiel-
ka Wola, nie przewiduje się realizacji inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych naleŊą do zadań 
własnych gminy (poza realizacją oczyszczalni ņcie-
ków). 

2943  

 
2944 

2944  

 
UCHWAŁA NR 257/10 RADY GMINY DALIKÓW 

  
 z dnia 26 paňdziernika 2010 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokoņci rocznej stawki podatku od nieruchomoņci i zwolnień od tego podatku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 

1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 5 
ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613, Nr 96, poz. 620) w związku z obwieszcze-
niem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w 
sprawie górnych granic stawek kwotowych podat-
ków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) 
Rada Gminy Dalików uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nie-
ruchomoņci, w następującej wysokoņci: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalnoņci go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,60 zł od 1 m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 
ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku pu-
blicznego przez organizacje poŊytku publiczne-
go – 0,24 zł od 1 m² powierzchni; 

2) od budynków lub ich częņci: 
a) mieszkalnych – 0,26 zł od 1 m² powierzchni 

uŊytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich częņci zajętych na prowadzenie działal-
noņci gospodarczej: 

- z wyłączeniem budynków lub ich częņci prze-
znaczonych na magazyny – 13,20 zł od 1 m² 
powierzchni uŊytkowej, 

- od budynków lub ich częņci przeznaczonych 
na magazyny – 11,20 zł od 1 m² powierzchni 
uŊytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospo-


