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UCHWAŁA NR XLVI/419/10 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

  
 z dnia 26 lipca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrĉbie geodezyjnym Siomki w Gminie Wola Krzysztoporska 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. 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 
oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) w 
związku z uchwałą Nr XX/182/2008 Rady Gminy w 
Woli Krzysztoporskiej z dnia 10 czerwca 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru połoŊonego w obrĉbie geodezyjnym Siomki w 
Gminie Wola Krzysztoporska, Rada Gminy Wola 
Krzysztoporska uchwala, co nastĉpuje: 
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Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru połoŊonego w obrĉbie 
geodezyjnym Siomki w Gminie Wola Krzysztopor-
ska, zwany dalej planem, obejmuje obszar połoŊony 
pomiĉdzy zachodnią linią rozgraniczającą drogi po-
wiatowej (dz. Nr ewid. 196), południową linią roz-
graniczającą drogi gminnej (dz. Nr ewid. 500), 
wschodnią granicą działki o nr ewid. 428 oraz linia 
wyznaczona w odległoņci 80 m od południowej linii 
rozgraniczającej drogi gminnej (dz. Nr ewid. 293), 
przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, sta-
nowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. W planie nie okreņla siĉ: 
1)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej - ze wzglĉdu 
na brak takich obiektów i dóbr kultury; 

2)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrĉbnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a takŊe naraŊonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagroŊonych osuwa-
niem siĉ mas ziemnych – ze wzglĉdu na brak ta-
kich terenów i obiektów; 

3)  sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uŊytkowania terenów - ze 
wzglĉdu na brak potrzeby takiego zagospodaro-
wania; 

4)  granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomoņci - ze wzglĉ-
du na brak potrzeby wyznaczania takich obsza-
rów; 

5)  granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy i infrastruktury technicznej - ze wzglĉdu na 
brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 

6)  granic obszarów wymagających przekształceń lub 
rekultywacji - ze wzglĉdu na brak potrzeby wy-
znaczania takich obszarów; 

7)  granic terenów pod budowĉ obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000 m² - 
ze wzglĉdu na brak potrzeby wyznaczania takich 
terenów; 

8)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuŊących organizacji imprez ma-
sowych - ze wzglĉdu na brak potrzeby wyznacza-
nia takich terenów; 

9)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych - ze wzglĉdu na brak takich pomników i ich 
stref ochronnych. 

§ 2. Okreņlenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1)  dojazd – dojazd pojazdem samochodowym; 
2)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogranicza-

jąca czĉņć terenu, na której dopuszcza siĉ wzno-
szenie nadziemnych czĉņci budynków; linia ta nie 
dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, 
zadaszeń nad wejņciami do budynków, elemen-

tów odwodnienia, zdobień elewacji i innych po-
dobnych elementów; 

3)  noņnik reklamowy – budowla słuŊąca reklamie; 
4)  obiekty nadawczo-odbiorcze telekomunikacji - 

naleŊy przez to rozumieć obiekty słuŊące do 
nadawania, odbioru lub transmisji informacji za 
pomocą fal radiowych, optycznych lub innych 
ņrodków wykorzystujących energiĉ elektroma-
gnetyczną, takie jak stacje bazowe telefonii ko-
mórkowej, nadajniki telewizyjne, radiostacje, an-
teny telewizyjne i satelitarne, a takŊe obiekty do 
nich podobne; 

5)  obszar zabudowany – obszar zajĉty przez budy-
nek lub budynki, ograniczony zewnĉtrznym obry-
sem ņcian zewnĉtrznych w jego lub ich rzucie o 
najwiĉkszej powierzchni; 

6)  parking dla rowerów – miejsce postojowe lub ich 
zgrupowanie przeznaczone na postój rowerów; 

7)  parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów; 

8)  przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne 
są dopuszczone na danym terenie; 

9)  przeznaczenie podstawowe terenu – czĉņć prze-
znaczenia terenu, która dominuje na danym tere-
nie; 

10)  przeznaczenie uzupełniające terenu – czĉņć prze-
znaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe w sposób okreņlony 
w ustaleniach planu; 

11)  sieci uzbrojenia terenu – przewody wodociągowe 
i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie 
kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenerge-
tycznej oraz inne podobne przewody, wraz z urzą-
dzeniami niezbĉdnymi do ich funkcjonowania; 

12)  szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg 
drzew, którego przerwanie dopuszcza siĉ na 
skrzyŊowaniach oraz w miejscach dojazdu do te-
renu; 

13)  teren – czĉņć obszaru objĉtego planem wyzna-
czona na rysunku planu liniami rozgraniczający-
mi, oznaczona symbolem. 

§ 3. 1. Integralną czĉņcią planu jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1)  granice obszaru objĉtego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny; 
3)  symbole terenów; 
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5)  szpalery drzew; 
6)  obszary otuliny wzdłuŊ lasu. 

3. Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji inwe-
stycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 263 – 17718 – Poz. 2174 
 
sami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 
do uchwały. 

§ 4. 1. Ustala siĉ nastĉpujące kategorie prze-
znaczenia terenu: 
1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – naleŊy 

przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jed-
norodzinny lub zespół takich budynków, wraz z 
obiektami towarzyszącymi nie naleŊącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu, w tym budyn-
kami gospodarczymi; 

2)  mieszkania towarzyszące – naleŊy przez to rozu-
mieć czĉņci budynków niemieszkalnych, w któ-
rych znajdują siĉ nie wiĉcej niŊ 2 mieszkania; 

3)  handel detaliczny małopowierzchniowy – naleŊy 
przez to rozumieć obiekty słuŊące sprzedaŊy deta-
licznej, przystosowane do przyjmowania klien-
tów, o powierzchni sprzedaŊy nie wiĉkszej niŊ 400 
m2 oraz punkty sprzedaŊy zakładów, gier loso-
wych, loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z 
obiektami towarzyszącymi, nie naleŊącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem 
stacji paliw; 

4)  gastronomia – naleŊy przez to rozumieć restaura-
cje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie interneto-
we, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiek-
ty słuŊące działalnoņci kateringowej, a takŊe 
obiekty do nich podobne nie naleŊące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

5)  rozrywka – naleŊy przez to rozumieć dyskoteki, 
kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, krĉ-
gielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a takŊe obiekty do nich podobne nie 
naleŊące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

6)  obiekty upowszechniania kultury – naleŊy przez to 
rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wy-
poŊyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby 
tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a 
takŊe obiekty do nich podobne nie naleŊące do 
innej kategorii przeznaczenia terenu; 

7)  obiekty hotelowe – naleŊy przez to rozumieć bu-
dynki niemieszkalne zakwaterowania turystycz-
nego, w tym: hotele, motele, pensjonaty, gospo-
dy, schroniska turystyczne, wraz z obiektami to-
warzyszącymi, a takŊe obiekty do nich podobne, 
nienaleŊące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu; 

8)  biura – naleŊy przez to rozumieć budynki lub ich 
czĉņci, w których prowadzi siĉ działalnoņć zwią-
zaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, do-
radztwem, finansami, ubezpieczeniami, projek-
towaniem, obsługą nieruchomoņci, wynajmem, 
poņrednictwem, prowadzeniem interesów, pra-
cami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, 
działalnoņcią wydawniczą, reklamą, tłumaczenia-
mi, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, in-
formatyką, przygotowywaniem programów tele-
wizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesy-
łek, administracją, wymiarem sprawiedliwoņci, 
zarządzaniem obroną narodową, policją, straŊą 
poŊarną i słuŊbami ochrony, reprezentowaniem 

państw, instytucjami miĉdzynarodowymi, kon-
serwacją i naprawą maszyn biurowych, a takŊe 
podobną działalnoņć, której nie prowadzi siĉ w 
budynkach lub ich czĉņciach naleŊących do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

9)  usługi drobne – naleŊy przez to rozumieć punkty 
usług szewskich, krawieckich, rymarskich, foto-
graficznych, introligatorskich, poligraficznych, ju-
bilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycz-
nych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ņlusar-
skich, stolarskich, punkty napraw artykułów uŊyt-
ku osobistego i uŊytku domowego, studia wizaŊu 
i odchudzania, łaňnie i sauny, solaria, gabinety 
masaŊu, pralnie, punkty wynajmu i wypoŊyczania 
przedmiotów ruchomych, a takŊe obiekty do nich 
podobne nie naleŊące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

10)  produkcja drobna – naleŊy przez to rozumieć 
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 
działalnoņci wytwórczej, takie jak piekarnie, lo-
dziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym 
podobne, w tym obiekty przystosowane do przyj-
mowania klientów, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a takŊe obiekty do nich podobne, nienale-
Ŋące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

11)  poradnie medyczne – naleŊy przez to rozumieć 
przychodnie, poradnie, ambulatoria, oņrodki 
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady 
rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szko-
ły rodzenia, gabinety paramedyczne, a takŊe obie-
kty do nich podobne nie naleŊące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu; 

12)  pracownie medyczne - naleŊy przez to rozumieć 
pracownie diagnostyki medycznej, protetyki sto-
matologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedy-
czne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a 
takŊe obiekty do nich podobne, nie naleŊące do 
innej kategorii przeznaczenia terenu; 

13)  Ŋłobki; 
14)  obiekty lecznictwa zwierząt; 
15)  uprawy polowe i sady; 
16)  lasy; 
17)  place zabaw; 
18)  ulice; 
19)  drogi wewnĉtrzne; 
20)  ciągi piesze; 
21)  ciągi rowerowe; 
22)  ciągi pieszo-rowerowe; 
23)  place; 
24)  obiekty do parkowania; 
25)  drobne obiekty telekomunikacyjne – naleŊy przez 

to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, szafy 
kablowe, kabiny telefoniczne, infokioski, a takŊe 
obiekty do nich podobne, nienaleŊące do innej 
kategorii przeznaczenia terenu; 

26)  stacje transformatorowe; 
27)  stacje gazowe; 
28)  obiekty infrastruktury wodociągowej – naleŊy 

przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia 
słuŊące do magazynowania wód, pompownie 
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wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciņnienie 
wody, a takŊe obiekty do nich podobne, nienale-
Ŋące do innej kategorii przeznaczenia terenu; 

29)  obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – naleŊy 
przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyj-
nych słuŊących do wprowadzania ņcieków do 
wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i 
oczyszczające ņcieki oraz przepompownie ņcie-
ków, a takŊe obiekty do nich podobne nienaleŊą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu. 

2. Na kaŊdym terenie dopuszcza siĉ zieleń i 
urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie. 

3. Ustala siĉ nastĉpujące grupy kategorii 
przeznaczenia terenu: 
1)  usługi 1 - grupa obejmuje nastĉpujące kategorie: 
 a)  biura, 
 b)  usługi drobne, 
 c)  poradnie medyczne wyłącznie jako gabinety 

lekarskie i gabinety paramedyczne, 
 d)  pracownie medyczne wyłącznie jako pracow-

nie protetyki stomatologicznej i ortodoncji; 
2)  usługi 2 - grupa obejmuje nastĉpujące kategorie: 
 a)  handel detaliczny małopowierzchniowy, 
 b)  gastronomia, 
 c)  rozrywka, 
 d)  biura, 
 e)  obiekty upowszechniania kultury, 
 f)  Ŋłobki, 
 g)  uslugi drobne, 
 h)  poradnie medyczne, 
 i)  pracownie medyczne, 
 j)  obiekty lecznictwa zwierząt; 
3)  infrastruktura drogowa - grupa obejmuje nastĉ-

pujące kategorie: 
 a)  drogi wewnĉtrzne, 
 b)  ciągi piesze, 
 c)  ciągi pieszo-rowerowe, 
 d)  ciągi rowerowe, 
 e)  place, 
 f)  obiekty do parkowania; 
4)  obiekty infrastruktury technicznej - grupa obej-

muje nastĉpujące kategorie: 
 a)  stacje transformatorowe, 
 b)  stacje gazowe, 
 c)  obiekty infrastruktury wodociągowej, 
 d)  obiekty infrastruktury kanalizacyjnej, 
 e)  drobne obiekty telekomunikacyjne. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia dla całego obszaru objĉtego planem 

 
§ 5. Obowiązują nastĉpujące ustalenia doty-

czące kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1)  wysokoņć obiektów budowlanych nie moŊe być 

wiĉksza niŊ 25 m; 
2)  budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza siĉ 

wyłącznie, jako wolno stojące lub bliňniacze; 

3)  dopuszcza siĉ noņniki reklamowe wyłącznie na 
elewacjach budynków usługowych; 

4)  powierzchnia noņników reklamowych, o których 
mowa w pkt 3, nie moŊe być wiĉksza niŊ 5 m²; 

5)  zakazuje siĉ stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: paneli z tworzyw sztucznych, blachy oraz 
niewykończonych ņcian konstrukcyjnych i osło-
nowych wykonanych z: pustaków ceramicznych, 
bloczków betonowych, gazobetonowych, itp.; 

6)  zakazuje siĉ lokalizacji ogrodzeń w formie beto-
nowych prefabrykatów i przĉseł; 

7)  zakazuje siĉ lokalizacji obiektów tymczasowych i 
wolnostojących budynków gospodarczych; 

8)  wyznacza siĉ strefĉ techniczną dla istniejącej na-
powietrznej linii elektroenergetycznych wysokie-
go napiĉcia 110 kV o szerokoņci 40 m (po 20 m od 
osi linii), w obrĉbie której obowiązuje: 

 a)  zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, 
 b)  zakaz sadzenia zieleni wysokiej pod linią i w 

odległoņci 5,5 m od rzutu poziomego skrajne-
go przewodu, 

 c)  przy zbliŊeniach innych obiektów niezwiąza-
nych ze stałym pobytem ludzi do linii, przysto-
sowanie ich konstrukcji do wymogów przepi-
sów szczególnych. 
§ 6. Obowiązują nastĉpujące ustalenia doty-

czące ochrony i kształtowania ņrodowiska i krajobra-
zu oraz ochrony przyrody: 
1)  tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN i 8MN 
naleŊą do terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ochrony ņrodowiska, w zakresie ochrony przed 
hałasem; 

2)  na powierzchniach niezabudowanych i nieutwar-
dzonych obowiązuje urządzenie zieleni, w tym 
zimozielonej; 

3)  zakazuje siĉ wznoszenia budynków i budowli w 
obszarze otuliny wzdłuŊ lasu, o szerokoņci 20 m, 
wyznaczonym na rysunku planu. 

§ 7. Obowiązują nastĉpujące ustalenia doty-
czące scalania i podziału nieruchomoņci: 
1)  dopuszcza siĉ podział oraz scalanie i podział nie-

ruchomoņci; 
2)  powierzchnia działki budowlanej dla kaŊdego 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z za-
strzeŊeniem pkt 3 nie moŊe być mniejsza niŊ: 

 a)  1000 m² dla budynku wolno stojącego, 
 b)  700 m² dla budynku w zabudowie bliňniaczej; 
3)  dopuszcza siĉ wydzielenie działki o mniejszej 

powierzchni, pod warunkiem gdy jej wydzielenie 
słuŊy powiĉkszeniu innej działki budowlanej; 

4)  szerokoņć frontu działki budowlanej dla kaŊdego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z za-
strzeŊeniem pkt 5 nie moŊe być mniejsza niŊ: 

 a)  20 m dla budynku wolno stojącego, 
 b)  16 m dla budynku w zabudowie bliňniaczej; 
5)  dopuszcza siĉ wydzielenie działki o mniejszych 

szerokoņciach frontów, pod warunkiem, gdy jej 
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wydzielenie słuŊy powiĉkszeniu innej działki bu-
dowlanej; 

6)  kąt połoŊenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego musi zawierać siĉ pomiĉdzy 60° a 
120°. 

§ 8. 1. Dojazd do terenów dopuszcza siĉ wy-
łącznie od terenów przyległych ulic lokalnych i do-
jazdowych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią 
inaczej. 

2. Obowiązują nastĉpujące ustalenia doty-
czące parkowania pojazdów: 
1)  obowiązują miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych towarzyszące poszczególnym katego-
riom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie 
ustalonej zgodnie z nastĉpującymi wskaňnikami: 

 a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny 
jednorodzinny, 

 b)  dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego – 20 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni sprzedaŊy, 

 c)  dla gastronomii i rozrywki – 15 miejsc posto-
jowych na 1000 m² powierzchni uŊytkowej, 

 d)  obiekty upowszechniania kultury – 10 miejsc 
postojowych na 1000 m² powierzchni uŊytko-
wej, 

 e)  dla biur – 15 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni uŊytkowej, 

 f)  dla poradni i pracowni medycznych – 15 
miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni 
uŊytkowej, 

 g)  dla edukacji i Ŋłobków – 2 miejsca postojowe 
na 1 oddział, 

 h)  dla obiektów kształcenia dodatkowego – 15 
miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni 
uŊytkowej, 

 i)  dla obiektów hotelowych – 40 miejsc posto-
jowych na 100 pokoi hotelowych; 

2)  miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, na-
leŊy sytuować na terenie i na działce budowlanej, 
na których usytuowany jest obiekt, któremu te 
miejsca towarzyszą; 

3)  parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziem-
ne dopuszcza siĉ wyłącznie na działkach zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 9. 1. Obowiązują nastĉpujące ustalenia do-
tyczące systemów infrastruktury technicznej: 
1)  dopuszcza siĉ sieci uzbrojenia terenu; 
2)  realizacja układu komunikacyjnego powinna o-

bejmować budowĉ, przebudowĉ lub moderniza-
cjĉ sieci uzbrojenia terenu; 

3)  przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazocią-
gi, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elek-
troenergetycznej niskiego oraz ņredniego napiĉ-
cia dopuszcza siĉ wyłącznie jako podziemne lub 
usytuowane w konstrukcji drogowych obiektów 
inŊynierskich. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ obowią-
zuje: 

1)  zaopatrzenie w wodĉ wyłącznie z sieci wodocią-
gowej z zastrzeŊeniem pkt 2; 

2)  do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza 
siĉ zaopatrzenie w wodĉ z indywidualnych ujĉć 
wody; 

3)  budowa sieci wodociągowej w układach pier-
ņcieniowych, zapewniających ciągłoņć dostawy 
wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciw po-
Ŋarowe. 

3. W zakresie odprowadzania ņcieków komu-
nalnych obowiązuje: 
1)  odprowadzenie ņcieków komunalnych wyłącznie 

siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeŊeniem pkt 3; 
2)  dopuszcza siĉ budowĉ przepompowni ņcieków 

zlokalizowanych na terenach oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 14K i 15K; 

3)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza siĉ odprowadzenie ņcieków wyłącznie do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych obowiązuje: 
1)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

dopuszcza siĉ siecią kanalizacji deszczowej, z za-
strzeŊeniem pkt 2; 

2)  dopuszcza siĉ rozwiązania techniczne słuŊące 
zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych w 
obrĉbie posesji; 

3)  objĉcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe i roztopowe terenów zabudowanych i 
utwardzonych; 

4)  dopuszcza siĉ budowĉ zbiorników retencyjnych 
oraz pompowni wód opadowych; 

5)  usuniĉcie z wód opadowych i roztopowych sub-
stancji okreņlonych w przepisach szczególnych, 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń 
do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie 
własnym inwestora; 

6)  utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których 
moŊe dojņć do zanieczyszczenia substancjami, o 
których mowa w pkt 5; 

7)  przed przystąpieniem do prac w obrĉbie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych naleŊy spo-
rządzić dokumentacjĉ techniczną, zawierającą 
sposób jej odbudowy. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązuje: 
1)  zaopatrzenie w gaz dopuszcza siĉ z sieci gazowej, 

z zastrzeŊeniem pkt 2; 
2)  do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza siĉ 

zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników. 
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło obowią-

zuje: 
1)  zaopatrzenie w ciepło z lokalnych ňródeł ciepła o 

niskim stopniu emisji zanieczyszczeń; 
2)  dopuszcza siĉ stosowanie nowoczesnych wyso-

kosprawnych ňródeł ciepła opalanych paliwem 
stałym; 

3)  dopuszcza siĉ wykorzystanie energii elektrycznej i 
odnawialnych ňródeł energii do celów grzew-
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czych. 
7. W zakresie zaopatrzenia w energiĉ elek-

tryczną obowiązuje: 
1)  zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej; 
2)  dopuszcza siĉ budowĉ stacji transformatorowych 

wykonanych, w zaleŊnoņci od sposobu zagospo-
darowania terenów, jako obiekty wolnostojące 
lub wbudowane; 

3)  dopuszcza siĉ budowĉ stacji transformatorowych 
na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 12E i 13E; 

4)  zakaz lokalizacji stacji transformatorowych słu-
powych. 

8. W zakresie telekomunikacji obowiązuje: 
1)  zakaz lokalizacji wolno stojących anten i stacji 

bazowych telefonii komórkowej; 
2)  dopuszcza siĉ obiekty nadawczo-odbiorcze tele-

komunikacji. 
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów obowiązują zasady okreņlone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego. 

§ 10. Nastĉpujące tereny ustala siĉ jako ob-
szary przeznaczone na cele publiczne: 1KDZ, 2KDL, 
3KDL, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 12E, 
13E, 14K i 15K. 

§ 11. Okreņla siĉ wysokoņć stawki procento-
wej, na podstawie której ustala siĉ opłatĉ, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla: 
1)  terenów wymienionych w § 10 oraz terenów 

10ZL i 11RP na 1%; 
2)  pozostałych terenów na 10%. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dla terenów 

 
§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN i 8MN ustala siĉ nastĉpujące przeznacze-
nie: 
1)  podstawowe: 
 a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  place zabaw, 
 c)  infrastruktura drogowa; 
2)  uzupełniające - usługi 1. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1)  usługi 1 dopuszcza siĉ wyłącznie jako lokale uŊyt-

kowe w budynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych; 

2)  wyznacza siĉ nieprzekraczalne linie zabudowy, jak 
na rysunku planu; 

3)  wysokoņć budynków nie moŊe być wiĉksza niŊ 10 
m; 

4)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie 
moŊe być wiĉksza niŊ 2; 

5)  obowiązują dachy strome, o symetrycznych poła-
ciach, pokryte dachówką lub materiałem imitują-
cym dachówkĉ o kącie nachylenia połaci dacho-
wych od 25° do 45°; 

6)  udział powierzchni obszaru zabudowanego w 
powierzchni działki budowlanej nie moŊe być 
wiĉkszy niŊ 40 %; 

7)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 40% powierzchni działki 
budowlanej. 

3. Dojazd do terenu: 
1)  1MN dopuszcza siĉ wyłącznie od terenu 2KDL, 

5KDD oraz ul. Wesołej, znajdującej siĉ poza gra-
nicami planu; 

2)  4MN dopuszcza siĉ wyłącznie od terenu 2KDL, 
3KDL, 9KDD oraz ul. Wesołej, znajdującej siĉ poza 
granicami planu. 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9MN/U ustala siĉ nastĉpujące 
przeznaczenie: 
1)  podstawowe: 
 a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 b)  usługi 2, 
 c)  obiekty hotelowe, 
 d)  produkcja drobna, 
 e)  place zabaw, 
 f)  infrastruktura drogowa; 
2)  uzupełniające: 
 a)  obiekty infrastruktury technicznej, 
 b)  mieszkania towarzyszące. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1)  powierzchnia uŊytkowa obiektów produkcji drob-

nej nie moŊe być wiĉksza niŊ 200 m²; 
2)  wyznacza siĉ nieprzekraczalne linie zabudowy, jak 

na rysunku planu; 
3)  wysokoņć budynków nie moŊe być wiĉksza niŊ 12 

m; 
4)  obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do 

45°, z zastrzeŊeniem pkt 5; 
5)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowiązują dachy strome, o symetrycznych poła-
ciach, pokryte dachówką lub materiałem imitują-
cym dachówkĉ o kącie nachylenia połaci dacho-
wych od 25° do 45°; 

6)  udział powierzchni obszaru zabudowanego w 
powierzchni działki budowlanej nie moŊe być 
wiĉkszy niŊ 40%; 

7)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 40% powierzchni działki 
budowlanej; 

8)  obowiązuje szpaler drzew wzdłuŊ ulicy 1KDZ, 
wyznaczony na rysunku planu. 

3. Dojazd do terenu dopuszcza siĉ wyłącznie 
od terenów 1KDZ, 4KDD, 3KDL oraz ul. Wesołej, 
znajdującej siĉ poza granicami planu. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 10ZL ustala siĉ nastĉpujące prze-
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znaczenie – lasy. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 11RP ustala siĉ nastĉpujące prze-
znaczenie – uprawy polowe i sady. 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 12E i 13E ustala siĉ nastĉpujące 
przeznaczenie - stacje transformatorowe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1)  lokalizacja stacji transformatorowych w postaci 

obiektów budowlanych; 
2)  ustala siĉ obowiązek dopasowania obiektów bu-

dowlanych do otaczającej zabudowy w zakresie 
elewacji, przekrycia dachem; 

3)  wysokoņć obiektów budowlanych nie moŊe być 
wiĉksza niŊ 5 m; 

4)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 5% powierzchni terenu; 

5)  w przypadku niewykorzystania terenu w całoņci 
lub w czĉņci pod lokalizacjĉ stacji transformato-
rowej dopuszcza siĉ włączenie terenu do sąsiadu-
jących terenów. 

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 14K i 15K ustala siĉ nastĉpujące 
przeznaczenie - obiekty infrastruktury kanalizacyjnej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1)  lokalizacja przepompowni ņcieków w postaci 

obiektu podziemnego; 
2)  powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 

stanowić co najmniej 5% powierzchni terenu; 
3)  w przypadku niewykorzystania terenu w całoņci 

lub w czĉņci pod lokalizacjĉ przepompowni ņcie-
ków dopuszcza siĉ włączenie terenu do sąsiadu-
jących terenów. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDZ ustala siĉ nastĉpujące prze-
znaczenie - ulica. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1)  obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 
2)  szerokoņć w liniach rozgraniczających 20 m. 

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2KDL ustala siĉ nastĉpujące prze-
znaczenie – ulica. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1)  obowiązuje ulica klasy lokalnej; 
2)  szerokoņć w liniach rozgraniczających 12 m; 
3)  obowiązują obustronne chodniki. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3KDL ustala siĉ nastĉpujące prze-
znaczenie - ulica. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1)  obowiązuje ulica klasy lokalnej; 
2)  szerokoņć w liniach rozgraniczających, jak na 

rysunku planu; 
3)  obowiązują obustronne chodniki. 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 4KDD, 5KDD, 6KDD i 9KDD ustala 
siĉ nastĉpujące przeznaczenie – ulice. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu: 
1)  obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2)  szerokoņć w liniach rozgraniczających: 
 a)  dla terenów 4KDD i 5KDD 12 m, 
 b)  dla terenów 6KDD i 9KDD 10 m. 
 3. Obowiązują obustronne chodniki. 

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 7KDD, 8KDD ustala siĉ nastĉpujące 
przeznaczenie – ulice. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastĉpujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu: 
1)  obowiązuje ulica klasy dojazdowej; 
2)  szerokoņć w liniach rozgraniczających 10 m; 
3)  ulica zakończona placem do zawracania o wymia-

rach 14 m x 14 m. 
 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

 
§ 23. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-

towi Gminy Wola Krzysztoporska. 
§ 24. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Wola Krzysztoporska: 
Ryszard Olejnik 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLVI/419/10 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 26 lipca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLVI/419/10 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 26 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
Rada Gminy Wola Krzysztoporska nie u-

wzglĉdnia nastĉpujących uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru połoŊonego w obrĉbie geodezyjnym 
Siomki w Gminie Wola Krzysztoporska złoŊonych 
przez: 

1. Katarzynĉ Mendel i Jacka Mendel pismem 
w dniu 19.01.2010 r. w sprawie sprzeciwu wobec 
budowy dróg o numerach 5KDD i 6KDD w zakresie 
dotyczącym drogi 6KDD. 

2. Karolinĉ i Emila Kacperczyk pismem w 
dniu 19.01.2010 r. w sprawie sprzeciwu wobec drogi 
przechodzącej przez działkĉ nr 406 w zakresie doty-
czącym drogi 6KDD. 

3. Uwagĉ wniesioną do projektu planu przez 

Tomasza i Annĉ Gemel pismem w dniu 19.01.2010 r. 
w zakresie dotyczącym: 
1)  nie wyraŊenia zgody na proponowany podział 

działek 414/2 i 414/1; 
2)  zmiany wartoņci renty planistycznej dla terenów 

wyznaczonych jako cele publiczne; 
3)  moŊliwoņci zaopatrzenia w wodĉ do celów byto-

wych z indywidualnych ujĉć wodnych. 
4. Iwonĉ Olczyk pismem w dniu 16.06.2010 r. 

w sprawie sprzeciwu wobec budowy drogi publicz-
nej na działce nr 414/1. 

5. Radosława Merk pismem w dniu 
17.06.2010 r. w sprawie sprzeciwu wobec budowy 
dróg 8KDD i 9KDD w obrĉbie działki 412/2 oraz po-
szerzenia drogi 2KDL na wysokoņci działki 412/2. 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLVI/419/10 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 26 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
§ 1. W obszarze objĉtym Planem przewiduje 

siĉ realizacjĉ inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej naleŊącej do zadań własnych gminy słu-
Ŋących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
oraz okreņla siĉ sposób ich realizacji oraz zasady 
finansowania. 

§ 2. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowe-
go przewiduje siĉ w szczególnoņci budowĉ i rozbu-
dowĉ dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitar-
nej, sieci oņwietleniowej. 

§ 3. Ustala siĉ, Ŋe inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej naleŊącej do zadań własnych 
gminy bĉdą mogły być finansowane: 
1)  z budŊetu gminy; 
2)  ze ņrodków własnych przedsiĉbiorstw działają-

cych w imieniu gminy; 
3)  współfinansowane ze ņrodków zewnĉtrznych, w 

tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej; 
4)  z udziału inwestorów zewnĉtrznych na podstawie 

zawartych porozumień; 
5)  dotacji, poŊyczek, kredytów, obligacji komunal-

nych; 
6)  innych ņrodków zewnĉtrznych; 
7)  poprzez udział inwestorów prywatnych w finan-

sowaniu zadań publicznych w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego. 

§ 4. Ustala siĉ, Ŋe udział finansowy gminy lub 
zainteresowanych podmiotów bĉdzie przedmiotem 
indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych 
zadań inwestycyjnych. 
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UCHWAŁA NR LIV/555/10 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA 

  
 z dnia 29 lipca 2010 r. 

 
w sprawie dostosowania opisu granic okrĉgów wyborczych do stanu faktycznego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i 


