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nie w danym roku szkolnym punktu przedszkol-
nego winna wynosić co najmniej 15; 

3) nauczycieli zatrudnia i zwalnia z pracy Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Bogdance na podstawie 
upowaŊnienia wydanego przez Wójta Gminy 
Brzeziny. 
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UCHWAŁA NR IV/22/2011 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ 

  
 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota Wielka 

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

1 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, 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 
poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 
ust. 2 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, 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 oraz z 
2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy 
w Lgocie Wielkiej uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Lgota Wielka zwana dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje częņć obszaru gminy Lgota 
Wielka, którego szczegółowe granice wyznaczone są 
na rysunku planu w skali 1:5000 – stanowiącym za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz na rysunku 
planu w skali 1:2000 – stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

3. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lgota Wielka stanowiący załącznik nr 1; 

2) rysunek planu w skali 1:5000 stanowiący załącz-
nik nr 2; 

3) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącz-
nik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Lgocie Wielkiej o 

sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
zgłoszonych w czasie wyłoŊenia planu do publi-
cznego wglądu, stanowiące załącznik nr 4; 

5) rozstrzygnięcie Rady Gminy w Lgocie Wielkiej o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej naleŊących  
do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik  
nr 5. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Lgota Wielka, jest: 
1) ustalenie zasad zagospodarowania terenów wy-

znaczonych w obowiązującej zmianie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lgota Wielka dla rozwoju 
urbanizacji i nieobjętych obowiązującym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego gminy lub objętych ustaleniami tego planu, 
które obecnie podlegają zmianie, z uwzględnie-
niem minimalizacji występujących konfliktów 
oraz poprawy ładu przestrzennego; 

2) ustalenie przeznaczenia terenów wymienionych 
w pkt 1 oraz okreņlenie sposobów ich zagospoda-
rowania i zabudowy; 

3) ochrona interesów publicznych o znaczeniu lo-
kalnym i ponadlokalnym w zakresie ochrony ņro-
dowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej 
poprzez okreņlenie terenów dla inwestycji celu 
publicznego. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 
1) studium – naleŊy przez to rozumieć zmianę stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Lgota Wielka uchwa-
loną uchwałą Nr XX/127/2008 Rady Gminy w 
Lgocie Wielkiej z dnia 25 sierpnia 2008 r.; 

2) planie - naleŊy przez to rozumieć zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go będącą przedmiotem uchwały; 

3) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć: 
 a) rysunek w skali 1:5000 – stanowiący załącznik 

nr 2 do uchwały, 
 b) rysunek w skali 1:2000 – stanowiący załącznik 

nr 3 do uchwały, na który składają się: 
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załącznik nr 3.1 sołectwo Brudzice (nr 1 wg numeracji na orientacji), 
załącznik nr 3.2 sołectwo Krzywanice (nr 2), 
załącznik nr 3.3 sołectwo Wiewiórów (nr 3), 
załącznik nr 3.4 sołectwa: Kolonia Lgota (nr 4), Lgota Wielka (nr 5), 
załącznik nr 3.5 sołectwa: Woňniki (nr 6) ,Wola Blakowa (nr 7), 
załącznik nr 3.6 sołectwa: Długie (nr 8), Krępa (nr 9), 
załącznik nr 3.7 sołectwo Kolonia Krępa (nr 10), 
załącznik nr 3.8 legenda z oznaczeniami rysunku planu w skali 1:2000; 

 
4) obszarze - naleŊy przez to rozumieć obszar objęty 

planem w granicach okreņlonych w § 1 ust. 2 
planu; 

5) fragmentach obszaru – naleŊy przez to rozumieć 
częņci obszaru objętego planem: o okreņlonych 
na rysunku planu w skali 1:5000 granicach oraz 
oznaczone liczbami od 1 do 10, dla których obo-
wiązuje rysunek planu w skali 1:2000; 

6) terenie - naleŊy przez to rozumieć teren o okre-
ņlonym podstawowym przeznaczeniu wyznaczo-
ny na rysunku planu w skali 1:5000 liniami roz-
graniczającymi oraz symbolem literowym ozna-
czającym podstawowe przeznaczenie lub dla po-
zostałych fragmentów obszaru wyznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:2000 liniami rozgranicza-
jącymi oraz oznaczony symbolami, w których: 

 a) poz. 1 – liczba – oznacza numer fragmentu ob-
szaru, 

 b) poz. 2 – liczba – oznacza numer terenu, 
 c) poz. 3 – symbol literowy – oznacza podstawo-

we przeznaczenie terenu; 
7) podstawowym przeznaczeniu – naleŊy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewaŊać na danym terenie (stanowić min. 50% 
powierzchni terenu), wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu – naleŊy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŊ podsta-
wowe, które uzupełniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe; 

9) podziałach działek wynikających z regulacji stanu 
prawnego – naleŊy przez to rozumieć wszelkie 
podziały, których celem nie jest wydzielenie dzia-
łek budowlanych; 

10) powierzchni zabudowy - naleŊy przez to rozumieć 
częņć powierzchni działki zajętą przez rzuty po-
ziome wszystkich budynków w ich obrysie (w 
tym garaŊy, budynków gospodarczych); 

11) powierzchni biologicznie czynnej - naleŊy przez to 
rozumieć grunt rodzimy pokryty roņlinnoņcią oraz 
wodę powierzchniową na działce budowlanej, a 
takŊe 50% sumy nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwiet-
niki na podłoŊu zapewniającym ich naturalną we-
getację, o powierzchni nie mniejszej niŊ 10 m2; 

12) strefach ochrony konserwatorskiej – naleŊy przez 
to rozumieć strefy ustalone w planie, dla których 
sformułowano w planie wymogi, których celem 
jest ochrona otoczenia i elementów dziedzictwa 
kulturowego; 

13) badaniach archeologicznych – naleŊy przez to 
rozumieć działania mające na celu odkrycie, roz-
poznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie za-
bytku archeologicznego; 

14) strefie ochronnej od sieci uzbrojenia - strefie 
ograniczonego uŊytkowania – naleŊy przez to ro-
zumieć częņć obszaru połoŊoną w okreņlonej od-
ległoņci od sieci uzbrojenia, która jest wyznaczo-
na na rysunku planu, w strefie tej sytuowanie za-
budowy uzaleŊnia się od uzyskania zgody gestora 
sieci uzbrojenia; dopuszcza się natomiast urzą-
dzenia terenowe, jak: drogi, parkingi z nawierzch-
ni rozbieralnych; 

15) zabudowie usługowej – naleŊy przez to rozumieć 
zabudowę związaną z wszelką działalnoņcią go-
spodarczą, w wyniku której nie powstają nowe 
dobra materialne oraz związaną z wszelkimi czyn-
noņciami ņwiadczonymi na rzecz jednostek pu-
blicznych oraz na rzecz ludnoņci, przeznaczonymi 
dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i 
ogólnospołecznej; 

16) uciąŊliwoņci obiektów i urządzeń – naleŊy przez to 
rozumieć negatywne ich oddziaływanie na oto-
czenie, powodowane emisją gazów i pyłów, zapa-
chów, hałasu, promieniowania, itp., a takŊe wyni-
kające ze wzmoŊonego ruchu pojazdów związa-
nego z funkcjonowaniem tych obiektów i urzą-
dzeń; 

17) uciąŊliwoņci niewykraczającej poza granice działki 
- naleŊy przez to rozumieć szczególny przypadek, 
w którym występujące formy uciąŊliwoņci działań 
gospodarczych mogą być jednoznacznie pomie-
rzone, a ich skutki w udokumentowany sposób 
neutralizowane w obrębie granic działki; 

18) uciąŊliwoņci niewykraczającej poza lokal – naleŊy 
przez to rozumieć szczególny przypadek, w któ-
rym występujące formy uciąŊliwoņci działań go-
spodarczych mogą być jednoznacznie pomierzo-
ne, a ich skutki w udokumentowany sposób neu-
tralizowane w obrębie granic lokalu; 

19) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o róŊnym podstawo-
wym przeznaczeniu; 

20) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć moŊliwoņć swobodnego sytuowania 
budynków na działce, lecz bez prawa przekrocze-
nia linii oznaczonej na rysunku planu; 

21) paliwach nieekologicznych – naleŊy przez to ro-
zumieć paliwa stałe, takie jak: węgiel, koks lub in-
ne paliwa o wysokiej emisji zanieczyszczeń; 
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22) terenie górniczym – naleŊy przez to rozumieć 
przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 
wpływami robót górniczych zakładu górniczego; 

23) obszarze górniczym – naleŊy przez to rozumieć 
przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest 
uprawniony do wydobywania kopaliny objętej 
koncesją. 

§ 4. 1. Integralną częņcią ustaleń planu sta-
nowiących treņć uchwały są ustalenia zawarte na ry-
sunku planu w skali 1:5000 oraz w skali 1:2000. 

2. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 
okreņla podstawowe przeznaczenie terenów wydzie-
lonych liniami rozgraniczającymi oraz ich warunki 
zagospodarowania w zakresie okreņlonym w ozna-
czeniach tego rysunku. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu w skali 1:5000 są obowiązującymi usta-
leniami planu: 
1) granice fragmentów obszaru objętego planem, 

dla których obowiązuje rysunek planu w skali 1: 
5000; 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym podstawo-
wym przeznaczeniu; 

3) podstawowe przeznaczenie terenów (lasy, dole-
sięnia i tereny eksploatacji powierzchniowej su-
rowców). 

4. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu w skali 1:5000 mają charakter informa-
cyjny: 
1) granice gminy; 
2) granice sołectw; 
3) zasięg fragmentów obszaru, dla których obowią-

zuje rysunek zatwierdzonego planu w skali 
1:5000; 

4) fragmenty gminy, dla których obowiązuje rysu-
nek zatwierdzonego planu w skali 1:2000; 

5) strefa ochrony archeologicznej „W”; 
6) strefa obserwacji archeologicznej „OW”; 
7) rzeki, cieki, rowy melioracyjne; 
8) istniejące zbiorniki wodne; 
9) tereny zmeliorowane; 

10) zasięg udokumentowanych złóŊ; 
11) granice obszarów górniczych; 
12) granice terenów górniczych. 

5. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu w skali 1:2000 są obowiązującymi usta-
leniami planu: 
1) granice fragmentów obszaru, dla których obowią-

zuje rysunek planu w skali 1:2000; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym podstawo-

wym przeznaczeniu; 
3) oznaczenie terenów; 
4) podstawowe przeznaczenie terenów; 
5) klasyfikacja układu drogowego; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7) strefa ochrony archeologicznej „W”; 
8) strefa obserwacji archeologicznej „OW”; 
9) strefy ochronne od istniejącego uzbrojenia – stre-

fy ograniczonego uŊytkowania; 
10) strefa ochronna od cmentarza. 

6. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu w skali 1:2000 mają charakter informa-
cyjny: 
1) granice gminy; 
2) granice sołectw; 
3) podstawowe przeznaczenie terenów niezurbani-

zowanych w bezpoņrednim sąsiedztwie wg ry-
sunku obowiązującego planu; 

4) budynki wciągnięte do gminnej ewidencji zabyt-
ków; 

5) rzeki, cieki, rowy melioracyjne; 
6) istniejące zbiorniki wodne; 
7) zasięg udokumentowanych złóŊ; 
8) granice obszarów górniczych; 
9) granice terenów górniczych; 

10) prognozowany zasięg leja depresyjnego PGE 
KWB Bełchatów SA; 

11) istniejąca linia elektroenergetyczna wysokiego 
napięcia 220 kV Rogowiec – Joachimów; 

12) istniejąca linia elektroenergetyczna ņredniego na-
pięcia 15 kV. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 
§ 5. Na obszarze objętym planem obowiązują 

następujące zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) ustala się ochronę i kształtowanie ładu prze-

strzennego, poprzez: 
 a) kształtowanie struktury funkcjonalno-prze-

strzennej gminy, w której: 
  - poprzez ustalenie przeznaczenia podstawo-

wego i sposobu zagospodarowania wydrę-
bnionych terenów uszczegóławia się podział 
obszaru gminy na strefy polityki przestrzen-
nej ustalone w zmianie studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, tj.: 

   - strefę kształtowania istniejącego zainwe-
stowania w ramach poszczególnych wsi, 

   - strefę rozwoju zabudowy obejmującą: te-
reny przeznaczone dla zabudowy mieszka-
niowej z towarzyszącymi usługami i drob-
nej wytwórczoņci stanowiące kontynuację 
istniejącego zainwestowania, tereny aktyw-
noņci gospodarczej we wsi Lgota Wielka, 

   - strefę ekologiczną: rolno-leņną z projekto-
wanymi dolesieniami, scalającymi istnieją-
ce kompleksy leņne, 

 b) kształtowanie harmonijnego krajobrazu, po-
przez: 

  - skupianie zabudowy i nierozpraszanie jej w 
terenach otwartych, 

  - dostosowanie usytuowania, skali i form za-
budowy do cech istniejącego krajobrazu, 

  - unikanie obcych regionalnie form architektu-
ry, 

  - dolesienia, zadrzewienia; 
2) dla realizacji ochrony i kształtowania ładu prze-
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strzennego oraz harmonijnego krajobrazu formu-
łuje się w Rozdziale 3 oraz Rozdziale 4 szczegóło-
we ustalenia dotyczące wymogów w zakresie za-
gospodarowania dla terenów wyodrębnionych w 
obszarze objętym planem na rysunkach planu w 
skali 1:2000 oraz 1:5000. 

§ 6. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące zasady w zakresie ochrony i kształtowa-
nia ņrodowiska przyrodniczego: 
1) ustala się ochronę lasów poprzez oraz obowiązek 

prowadzenia zadań zachowawczych i pielęgna-
cyjnych, zakaz melioracji oraz zakaz zabudowy z 
wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakre-
su łącznoņci publicznej w rozumieniu przepisów 
odrębnych; 

2) wyznacza się tereny przeznaczone do dolesień, 
obejmujące: nieuŊytki, grunty rolne słabo przy-
datne do produkcji rolnej, scalające istniejące 
kompleksy leņne; 

3) ustala się ochronę istniejących nasadzeń z zale-
ceniem nowych nasadzeń w ramach układu ko-
munikacyjnego oraz dla osłony obiektów dys-
harmonijnych i agresywnych w krajobrazie sytu-
owanych w terenach aktywnoņci gospodarczej z 
zabudową usługowo–składowo-produkcyjną; 

4) dla wszystkich nieruchomoņci przyległych do 
wód powierzchniowych publicznych zabrania się 
grodzenia w odległoņci mniejszej niŊ 1,5 m od li-
nii brzegu, a takŊe zakazywania lub uniemoŊliwia-
nia przechodzenia przez ten fragment nierucho-
moņci; 

5) ustala się ochronę udokumentowanych złóŊ su-
rowców ilastych ceramiki budowlanej „Wiewió-
rów” oraz kruszywa naturalnego „Wiewiórów I ” 
przed innym zagospodarowaniem niŊ eksploata-
cja oraz obowiązek rekultywacji terenów po po-
wierzchniowym wydobyciu surowców w kierun-
ku rolnym lub leņnym w zaleŊnoņci od ustaleń 
zawartych w koncesji za wydobywanie złoŊa; 

6) dla realizacji zasad w zakresie ochrony i kształto-
wania ņrodowiska przyrodniczego formułuje się 
szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu zago-
spodarowania terenów wyodrębnionych na ry-
sunkach planu w skali 1:2000 oraz 1:5000 - współ-
tworzących gminny system powiązań przyrodni-
czych w Rozdziale 3 oraz Rozdziale 4. 

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem obowią-
zują następujące zasady w zakresie ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków: 
1) ustala się ochronę dziedzictwa kulturowego i za-

bytków, poprzez: 
 a) wyróŊnienie obiektów objętych formami och-

rony na mocy obowiązujących przepisów: 
  - obiektów wciągniętych do gminnej ewiden-

cji zabytków: 
   - chałupa nr 63, 1910 r., drewniana w Bru-

dzicach, 
   - kapliczka rzymsko–katolicka, 1924 r. w Woli 

Blakowej, 
   - chałupa nr 21, 1918 r. w Woli Blakowej, 

   - kapliczka rzymsko–katolicka, 1905 r. w Woň-
nikach, 

   - chałupa nr 37, 1910 r. w Woňnikach, 
wraz z uwzględnieniem wpływu tych obiek-
tów na sposób zagospodarowania terenów, 
na których są zlokalizowane lub terenów w 
ich sąsiedztwie, 

  - stanowisk archeologicznych ujętych w ewi-
dencji konserwatorskiej, 

 b) w odniesieniu do obiektów wciągniętych do 
gminnej ewidencji zabytków wymienionych w 
ust. 1 pkt 1a, pierwszy akapit, w przypadku ich: 
remontu, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, 
zmiany sposobu uŊytkowania, rozbiórek obo-
wiązuje: 

  - uzyskanie wytycznych konserwatorskich do 
planowanych zamierzeń, 

  - uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków trwałych zmian elewacji i brył 
budynków eksponowanych w przestrzeni pu-
blicznej, 

  - przed dokonywaniem ewentualnych wybu-
rzeń, w okreņlonych na etapie uzgodnienia 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków przypadkach, obowiązuje wykonanie 
dokumentacji inwentaryzacyjnej; 

2) ustala się dodatkowe formy ochrony w postaci 
projektowanych stref ochronnych wyróŊnionych 
na rysunku planu: 

 a) ochrony archeologicznej „W” obejmującej te-
reny występowania stanowisk archeologicz-
nych, 

 b) obserwacji archeologicznej „OW” obejmują-
cej znaczne skupiska stanowisk archeologicz-
nych. 

2.  Dla realizacji ochrony dziedzictwa kulturo-
wego, ustala się następujące wymogi w projekto-
wanych strefach: 
1) w strefie ochrony archeologicznej „W”: 
 a) ochronie podlegają pozostałoņci osadnictwa 

pradziejowego i ņredniowiecznego, jakie zlo-
kalizowano podczas badań powierzchnio-
wych, 

 b) wszelkie prace ziemne mogą być prowadzone 
po uprzednim wykonaniu ratowniczych wyko-
paliskowych badań archeologicznych, 

 c) obowiązuje uzgodnienie z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków warunków realizacji in-
westycji wymagających prac ziemnych oraz 
uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na wykonanie tych prac; 

2) w strefie obserwacji archeologicznej „OW”: 
 a) ochronie podlega duŊa iloņć stanowisk arche-

ologicznych tworzących wyraňnie wyodrębnia-
jące się skupisko osadnicze o wyjątkowo duŊej 
wartoņci naukowej i historycznej, 

 b) obowiązuje uzgodnienie z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków warunków realizacji in-
westycji wymagających prac ziemnych oraz 
uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Kon-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 82 – 3852 – Poz. 708 
 

serwatora Zabytków na wykonanie tych prac. 
§ 8. Na obszarze objętym planem ze względu 

na połoŊenie w obrębie terenów górniczych: „Pole 
Bełchatów” (teren górniczy „Pole Bełchatów” usta-
nowiony został w koncesji Nr 120/94 z dnia 
08.08.1994 r., z póňn. zm., udzielonej przez Ministra 
Ochrony Ņrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leņni-
ctwa, dla Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” 
S.A. w Rogowcu, na wydobywanie węgla brunatne-
go – kopaliny podstawowej oraz kopalin towarzyszą-
cych ze złoŊa „Bełchatów – pole Bełchatów”; ww. 
koncesja jest waŊna do dnia 31.07.2020 r.), „Pole 
Szczerców” (teren górniczy „Pole Szczerców” wy-
znaczony został w koncesji Nr 25/97 z dnia 1.10. 
1997 r., z póňn. zm., udzielonej przez Ministra Ochro-
ny Ņrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leņni-ctwa, 
dla Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. w 
Rogowcu, na wydobywanie węgla brunatnego oraz 
kopalin towarzyszących ze złoŊa węgla brunatnego 
„Bełchatów – pole Szczerców”; koncesja jest waŊna 
do dnia 17.09.2019 r.) obowiązują nastę- 
pujące zasady dotyczące realizacji obiektów budow-
lanych: 
1) zgodnie z „Prognozą osiadań i odkształceń zwią-

zanych z budową odkrywki Szczerców” na terenie 
gminy ustalono izolinie osiadań, wskazujące (w 
metrach) prognozowane osiadanie terenu w wy-
niku odwadniania górotworu, w oparciu o które 
wyliczono wskaňniki deformacji terenu: na pół-
nocny zachód od wsi Lgota Wielka do granic gmi-
ny prognozowane osiadania terenu nie przekra-
czają 12 cm (do roku 2038), a na pozostałej częņci 
gminy prognozuje się osiadanie terenu w wyniku 
odwodnienia górotworu rzędu 2-4 cm; 

2) zgodnie z „Prognozą osiadań i odkształceń zwią-
zanych z budową odkrywki Szczerców” cały ob-
szar gminy został zaliczony do kategorii „0” tere-
nu górniczego: 

  - wpływ odkształceń występujących na terenie 
górniczym zakwalifikowanym do kategorii 
„0” na obiekty budowlane uznaje się za po-
mijalny; 

3) zgodnie z „Oceną i prognozą zjawisk sejsmicz-
nych w rejonie KWB „Bełchatów”, gmina Lgota 
Wielka znajduje się poza granicą izolinii przyspie-
szeń drgań gruntu o wartoņci 120 mm/s2, tj. w 
strefie, gdzie nie przewiduje się wystąpienia 
szkód w Ŋadnych kategoriach odpornoņci budyn-
ków; 

4) zgodnie z opracowaniem „Pole Bełchatów. Od-
wodnienie wgłębne. Prognoza iloņci wód pompo-
wanych przez system odwodnienia z zachowa-
niem bezpieczeństwa prowadzenia robót górni-
czych do 2015 r. wraz z aktualizacją rozwoju leja 
depresji”, prawie cały obszar gminy za wyjątkiem 
częņci południowo-wschodniej gminy – rejon Ko-
lonii Krępa, znajduje się w aktualnym i progno-
zowanym zasięgu leja depresyjnego kopalni. 

§ 9. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące zasady kształtowania układu komunika-
cyjnego i obsługi komunikacyjnej: 
1) podstawowy układ drogowy: 
 a) drogi powiatowe – drogi zbiorcze: 
  - DP 1921E relacji Kleszczów - Brudzice – Wie-

wiórów – Lgota Wielka – Wola Blakowa – 
Wola Jedlińska (gm. Ładzice) – 1KD-Z1/2, 

  - DP 3509E relacji Sulmierzyce – Brudzice – 
Dobryszyce – 2KD-Z1/2, w której ciągu pro-
jektowany jest samochodowy szlak turysty-
czny „Dworów i pałaców”, 

  - DP 3915E relacji Łękińsko (gm. Kleszczów) - 
Brudzice - 3KD-Z1/2, 

 b) drogi powiatowe – drogi lokalne: 
  - DP 3927E relacji Kolonia Lgota – Wola Bla-

kowa – Krępa – Krępa Kolonia – Stobiecko 
Szlacheckie (gm. Ładzice) – 4KD-L1/2, w któ-
rej ciągu projektowany jest samochodowy 
szlak turystyczny „Budownictwa drewniane-
go”, 

  - DP 3947E relacji Sulmierzyce – Krzywanice - 
Kolonia Lgota – Lgota Wielka – 5KD-L1/2, w 
której ciągu projektowany jest samochodo-
wy szlak turystyczny „Budownictwa drew-
nianego”, 

 c) drogi gminne – drogi lokalne: 
  - DG 112302E relacji Wiewiórów – gm. Dobry-

szyce – 6KD-L1/2, 
  - DG 112303E relacji Kolonia Lgota – Wiewiec 

(gm. Strzelce Wielkie) – 7KD-L1/2, 
 d) drogi gminne – drogi dojazdowe KD-D1/2: 
  - DG 109257E relacji Chorzenice (gm. Sulmie-

rzyce) – Wiewiec (gm. Strzelce Wielkie), 
  - DG 112303E relacji Kolonia Lgota – Bieliki 

(gm. Sulmierzyce), 
  - DG 112301E relacji Krzywanice – Wiewiórów, 
  - DG 112305E relacji Woňniki – Długie – gm. 

Dobryszyce, 
  - DG 112306E relacji Wola Blakowa – Wola 

Wiewiecka (gm. Strzelce Wielkie), 
  - DG 112308E relacji Krępa – Wola Wiewiecka 

(gm. Strzelce Wielkie), 
  - DG 112304E relacji Wola Blakowa – Długie, 
  - DG 112307E relacji Kolonia Krępa – gm. Ła-

dzice; 
2) dla obsługi terenów wchodzących w skład obsza-

ru objętego planem, okreņla się: 
 a) przebieg dróg o kategoriach: 
  - zbiorcze - oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KD-Z, 
  - lokalne – oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KD-L, 
  - dojazdowe – oznaczone na rysunku planu 

symbolem KD-D, 
 b) przebieg ciągów: 
  - ciągi pieszo-jezdne - oznaczone na rysunku 

planu symbolem KD-Y, 
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  - dojazdy gospodarcze - oznaczone na rysun-

ku planu symbolem KD-Go, 
 c) sposób zagospodarowania pasów drogowych 

we fragmentach obszaru objętych rysunkiem 
planu w skali 1:2000 okreņla się w Rozdziale 3; 

3) dla poszczególnych terenów oraz wchodzących w 
ich skład działek istniejących oraz tych, które po-
wstaną w wyniku wtórnych podziałów obowiązu-
je obsługa komunikacyjna z przyległych dróg i 
ciągów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: KD-L - drogi lokalne, KD-D - drogi dojazdo-
we oraz KD-Y ciągi pieszo-jezdne. Z dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KD-Z - dro-
gi zbiorcze dopuszcza się obsługę dla istniejących 
działek posiadających obsługę (zjazdy), tworzenie 
nowych zjazdów dopuszcza się za zgodą zarządcy 
dróg. 

§ 10. W obszarze objętym planem obowiązu-
ją następujące zasady budowy systemów infrastruk-
tury technicznej i obsługi technicznej: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
 a) podstawą zaopatrzenia gminy w wodę na cele 

bytowe, gospodarcze i przeciwpoŊarowe jest i 
nadal pozostanie system istniejących wodo-
ciągów, opartych o zasoby wód podziemnych, 

 b) głównymi ňródłami zasilania są i będą: 
  - czynne ujęcie wody w Kolonii Krępie, 
  - czynne ujęcie wody w Wiewiórowie, 
 c) zaspokajanie potrzeb iloņciowych wynikają-

cych z zakładanego rozwoju przestrzennego i 
standardów jakoņciowych, następować będzie 
przez modernizację i rozbudowę istniejących 
ňródeł wody oraz urządzeń uzdatniania i prze-
syłu wody, 

 d) doprowadzanie wody do ustalonych w planie 
terenów przeznaczonych do urbanizacji nastę-
pować będzie przez rozbudowę sieci wodo-
ciągowej; standard wyposaŊenia zapewniać 
powinien moŊliwoņć zaopatrzenia w wodę z 
gminnej sieci wodociągowej 100% zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej i wszelkich form 
działalnoņci gospodarczej, 

 e) ustala się zachowanie istniejącej w obszarze 
objętym planem sieci wodociągowej oraz 
przyłączy wodociągowych, z moŊliwoņcią mo-
dernizacji, przebudowy i rozbudowy; 

2) w zakresie odprowadzania ņcieków sanitarnych: 
 a) odprowadzanie ņcieków sanitarnych następo-

wać będzie poprzez system sieci kanalizacji 
sanitarnej istniejącej na terenie wsi: Lgota 
Wielka, Kolonia Lgota, Brudzice, Wiewiórów, 
Woňniki, Wola Blakowa i Krzywanice do istnie-
jącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ņcieków w Lgocie Wielkiej oraz w systemach 
indywidualnych, 

 b) w oparciu o istniejącą gminną oczyszczalnię 
ņcieków ustala się dalszą rozbudowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej, 

 c) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanali-
zacji sanitarnej ņcieki odprowadzane będą w 

systemach kanalizacji indywidualnej do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych z zastrze-
Ŋeniem wywozu ņcieków przez koncesjono-
wanych przewoňników; po skanalizowaniu te-
renów obowiązuje podłączenia wszystkich 
działek zabudowanych do sieci kanalizacyjnej i 
likwidacja szamb, 

 d) na pozostałych terenach, które nie zostaną 
objęte kanalizacją zbiorczą ustala się kanaliza-
cję indywidualną i lokalną: 

  - wszędzie, gdzie istnieją odpowiednie warun-
ki gruntowo-wodne i dobra izolacja uŊytko-
wego poziomu wodonoņnego, dopuszcza się 
realizację przydomowych oczyszczalni ņcie-
ków: budowanych indywidualnie lub z udzia-
łem ņrodków gminnych dla pojedynczych 
obiektów i nieruchomoņci, kilku nierucho-
moņci lub całych wsi; miejscem lokalizacji 
przydomowych oczyszczalni ņcieków mogą 
być tereny działek lub inne tereny, do któ-
rych inwestor ma tytuł prawny, 

  - oczyszczone ņcieki mogą być odprowadzane 
przez rozsączkowanie do ziemi lub do cieków 
naturalnych o ciągłym przepływie, na wa-
runkach okreņlonych w ustawie Prawo Wod-
ne i w przepisach wykonawczych, 

  - w zakładach produkcyjnych, wytwarzających 
ņcieki technologiczne naleŊy zapewnić ich 
oczyszczanie poprzez budowę kanalizacji i 
zakładowych oczyszczalni ņcieków, 

 e) w indywidualnych przypadkach dopuszcza się 
gromadzenie ņcieków w bezodpływowych 
zbiornikach na terenie nieruchomoņci i ich wy-
wóz taborem asenizacyjnym do punktu zlew-
nego na oczyszczalni w Lgocie Wielkiej; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych: 

 a) wody opadowe i roztopowe odprowadzane 
będą w systemach indywidualnych i lokal-
nych: 

  - z terenów o funkcji mieszkaniowej – na teren 
własnej działki i przez infiltrację do gruntu, 

  - wody pochodzące z odwodnienia terenów 
okreņlanych w przepisach szczególnych jako 
zanieczyszczone (stacje paliw, parkingi i pla-
ce manewrowe o powierzchni powyŊej 0,1 
ha, tereny przemysłowe, magazynowe i skła-
dowe, itp.) powinny być ujmowane w lokal-
ne układy odwodnieniowe powierzchniowe 
lub sieciowe i oczyszczane przed wprowa-
dzaniem do odbiorników z piasku, zawiesin i 
substancji ropopochodnych, na odpowied-
nich urządzeniach oczyszczających lokalizo-
wanych w granicach terenu, do którego in-
westor ma tytuł prawny, 

  - kompleksowe rozwiązanie odprowadzania 
ņcieków opadowych, szczególnie z ciągów 
komunikacyjnych, placów i parkingów oraz 
oczyszczenie ich, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z preferowaniem gdzie jest to 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 82 – 3854 – Poz. 708 
 

moŊliwe, do wykorzystania tych wód na 
miejscu lub wykorzystania ich w zamknię-
tych obiegach wody na małych obszarach. 
Obowiązująca przy tym powinna być zasada, 
aby zatrzymać na miejscu wszystkie odpły-
wy, które ze względu na swoje zanieczysz-
czenie nie wymagają odprowadzenia do ka-
nalizacji, wykorzystać je, a nadmierne od-
pływy rozłączyć w gruncie, a jeŊeli to jest 
niemoŊliwe, dąŊyć do opóňnienia odprowa-
dzania wód opadowych do wód otwartych, 

 b) odbiornikami wód opadowych są na obszarze 
gminy: rzeka Kręcica, naturalne i sztuczne 
zbiorniki wodne, rowy melioracyjne oraz 
wszystkie biologicznie czynne powierzchnie 
gruntu, 

 c) obowiązuje zachowanie i ochrona istniejącego 
układu hydrograficznego przed zanieczyszcze-
niami niszczeniem brzegów; zakazuje się li-
kwidacji istniejących rowów melioracyjnych, 
oczek i zbiorników wodnych bez uzgodnienia z 
odpowiednimi słuŊbami i organami ds. gospo-
darki wodnej i bez zapewnienia odpływu wód 
opadowych z terenów; nakazuje się utrzyma-
nie droŊnoņci rowów, 

 d) ustala się obowiązek maksymalnej ochrony 
istniejących urządzeń melioracji szczegóło-
wych; w przypadku kolizji z projektowanym 
zagospodarowaniem dopuszcza się przebu-
dowę urządzeń, w uzgodnieniu z właņciwym 
zarządcą i w sposób zapewniający właņciwe 
funkcjonowanie systemu melioracyjnego na 
terenach sąsiadujących, 

 e) na wprowadzanie ņcieków do wód powierz-
chniowych i do ziemi, naleŊy uzyskać pozwo-
lenie wodnoprawne; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
 a) zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną 

następuje poprzez sieć ņredniego napięcia 
składającą się głównie z linii napowietrznych 
15 kV oraz stacji transformatorowych, 

 b) istniejący system zasilania w energię elektry-
czną zaspokajający potrzeby w zakresie odbio-
rów oņwietleniowych, sprzętu gospodarstw 
domowych i rolniczych, urządzeń technolo-
gicznych moŊe być rozbudowany i moderni-
zowany, ewentualne usunięcie potencjalnych 
kolizji projektowanego zagospodarowania z 
istniejącymi liniami napowietrznymi wymaga 
uzgodnienia z gestorem sieci, 

 c) dla terenów przeznaczonych dla realizacji fun-
kcji usługowych i produkcyjnych przewiduje 
się zasilanie z projektowanych stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV, dla potrzeb których 
dopuszcza się wydzielenie działek o minimal-
nych wymiarach 3 x 2 m posiadających bez-
poņredni dojazd do drogi publicznej, 

 d) obowiązują strefy ochronne dla obiektów elek-
troenergetycznych, wyznaczone na rysunku 

planu: 
  - linia napowietrzna 220 kV – pas technolo-

giczny o szerokoņci 50,0 m (po 25,0 m z kaŊ-
dej strony od osi linii mierząc poziomo i pro-
stopadle do osi),  

  - linia napowietrzna 15 kV – pas technologicz-
ny o szerokoņci 15,0 m (po 7,5 m z kaŊdej 
strony od osi linii mierząc poziomo i prosto-
padle do osi), 
okreņlona wyŊej szerokoņć strefy jest mak-
symalna i moŊe być zmniejszona w indywi-
dualnych przypadkach po przeprowadzeniu 
pomiarów i uzgodnieniu z Zakładem Energe-
tycznym, 

 e) w pasie technologicznym dla linii 220 kV usta-
la się: 

  - zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych 
oraz terenów przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, 

  - warunki lokalizacji pozostałych obiektów bu-
dowlanych wymagają kaŊdorazowego, indy-
widualnego uzgodnienia z właņciwym gesto-
rem sieci, 

  - zakaz sadzenia roņlinnoņci wysokiej pod linią 
i w odległoņci do 10,0 m od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu, 

 f) w pasie technologicznym dla linii 15 kV, ustala 
się: 

  - zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi i innych funkcji chronio-
nych (usług oņwiaty, zdrowia), 

  - moŊliwoņć lokalizacji innych obiektów po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Zakładu Energe-
tycznego; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
 a) ze względu na brak sieci gazowej przewodo-

wej zaopatrzenie w gaz ustala się w systemie 
indywidualnym, tj. z butli bądň zbiorników ga-
zu płynnego lokalizowanych bezpoņrednio u 
odbiorców, 

 b) docelowa gazyfikacja gminy wymaga potwier-
dzenia w opracowaniach specjalistycznych i 
uņciņlenia przebiegu gazociągu wysokiego ci-
ņnienia; 

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
 a) zaopatrzenie w ciepło do celów technologicz-

nych, grzewczych i ciepłej wody uŊytkowej od-
bywa się w systemie rozproszonym w oparciu 
o ňródła lokalne (kotłownie, paleniska domo-
we) z wykorzystaniem róŊnych noņników ener-
gii (paliw stałych i płynnych), 

 b) wyklucza się stosowanie technologii i paliw 
powodujących emisję zanieczyszczeń stałych i 
gazowych powyŊej dopuszczalnych parame-
trów okreņlonych w przepisach odrębnych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w łącza telefoniczne: 
 a) w oparciu o istniejącą i projektowaną telefonię 

przewodową i bezprzewodową, 
 b) ustalenia dotyczące maksymalnej wysokoņci 
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projektowanej zabudowy lokalizowanej w ra-
mach poszczególnych terenów o róŊnym pod-
stawowym przeznaczeniu zawarte w Rozdziale 
3 nie dotyczą inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoņci publicznej w rozumieniu prze-
pisów odrębnych; 

8) w zakresie lokalizacji wszystkich sieci infrastruktu-
ry technicznej: 

 a) dla fragmentów obszaru objętych ustaleniami 
na rysunku planu w skali 1:2000 obowiązują 
następujące zasady: 

  - dla lokalizacji projektowanej sieci wodocią-
gowej przeznacza się tereny dróg publicz-
nych wyznaczone liniami rozgraniczającymi, 
z zastrzeŊeniami: 

   - w przypadku braku moŊliwoņci zlokalizo-
wania wodociągu w liniach rozgraniczają-
cych drogi dopuszcza się prowadzenie wo-
dociągu w innych terenach o innym prze-
znaczeniu podstawowym, pod warunkiem 
uzyskania zgody właņcicieli i zapewnienia 
dostępu do przewodów w celach eksplo-
atacyjnych, 

   - lokalizacja w sąsiedztwie sieci wodociągo-
wej innych obiektów budowlanych wyma-
ga zachowania normatywnych odległoņci 
lub odpowiednich zabezpieczeń uzgodnio-
nych z zarządzającym siecią, 

  - miejscem lokalizacji kanałów sanitarnych 
ustala się tereny dróg wyznaczone liniami 
rozgraniczającymi, z zastrzeŊeniami: 

   - dla dróg zbiorczych dopuszcza się lokaliza-
cję kanałów na obrzeŊach linii rozgranicza-
jących; w terenach zabudowanych dopusz-
cza się lokalizację kanałów w chodnikach 
lub poboczach dróg, 

   - przy braku moŊliwoņci zlokalizowania kana-
łu w liniach rozgraniczających drogi lub ze 
względów technicznych dopuszcza się loka-
lizację w innych terenach o innym przezna-
czeniu podstawowym lub w działkach, pod 
warunkiem uzyskania zgody właņcicieli i za-
pewnienia dostępu do kanałów w celach 
eksploatacyjnych, 

   - wzajemne usytuowanie kanałów i innych 
obiektów budowlanych powinno spełniać 
warunki okreņlone w odrębnych przepi-
sach; 

9) w zakresie gospodarki odpadami, ustala się: 
 a) obowiązuje gromadzenie odpadów stałych w 

ramach poszczególnych nieruchomoņci oraz 
ich wywóz przez uprawniony podmiot, 

 b) obowiązuje usuwanie nieczystoņci bytowych, 
stałych w ramach zorganizowanego systemu 
wywozu nieczystoņci. 

§ 11. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące inwestycje: 
1) celu publicznego o charakterze ponadlokalnym: 
 a) modernizacja dróg powiatowych w zakresie 

odwodnienia oraz ewentualnej instalacji urzą-

dzeń retencjonujących i podczyszczających 
wody opadowe; 

2) celu publicznego o charakterze lokalnym: 
 a) w zakresie budowy i modernizacji układu ko-

munikacyjnego: 
  - modernizacja dróg gminnych wraz z budową 

chodników, 
 b) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
  - modernizacja ujęcia wody oraz sieci wodo-

ciągowych, 
 c) w zakresie odprowadzania ņcieków sanitar-

nych: 
  - rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 

obejmująca: 
   - kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej 

we wsiach: Brudzice, Wiewiórów w kierun-
ku Dobryszyc oraz Krzywanice, 

   - skanalizowanie odcinka wsi Woňniki, 
   - skanalizowanie wsi: Wola Blakowa, Krępa, 

Długie, Krzywanice, 
 d) w zakresie zaopatrzenia w łącza telefoniczne: 
  - budowa łącza internetowego oraz moderni-

zacja linii telefonicznych. 
§ 12. Plan ustala następującą zasadę podziału 

obszaru objętego planem: 
1) na fragmenty obszaru oznaczone zgodnie z orien-

tacją kolejnymi liczbami od 1 do 10, dla których 
obowiązują ustalenia rysunku planu w skali 
1:2000; 

2) na fragmenty obszaru obejmującego lasy, tereny 
przeznaczone pod zalesienia oraz tereny eksplo-
atacji powierzchniowej surowców, dla których 
obowiązują ustalenia rysunku planu w skali 
1:5000; 

3) w ramach fragmentów obszaru wymienionych w 
ust. 1 wyodrębnia się tereny o róŊnym podsta-
wowym przeznaczeniu, wydzielone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi oraz ponumero-
wane kolejnymi numerami i oznaczone symbo-
lami literowymi; 

4) zgodnie z zasadą ustaloną w pkt 1 i 3 wyodrębnia 
się tereny o następującym podstawowym prze-
znaczeniu: 

 a) zabudowa zagrodowa – RM, 
 b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - MN, 
 c) usługi z duŊym udziałem zieleni w zagospoda-

rowaniu działki lub terenu – U/Z, 
 d) zabudowa usługowo-składowo-produkcyjna – 

P-U, 
 e) komunikacja - KD, z podziałem na: 
  - drogi zbiorcze – KD-Z, 
  - drogi lokalne – KD-L, 
  - drogi dojazdowe – KD-D, 
  - ciągi pieszo-jezdne – KD-Y, 
  - dojazdy gospodarcze – KD-Go, 
 f) urządzenia gospodarki wodnej – W, 
 g) cmentarze – ZC, 
 h) zieleń leņna – ZL, 
 i) powierzchniowa eksploatacja surowców – PG; 
5) w ramach pozostałej częņci obszaru objętego
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planem wymienionej w pkt 2, wyodrębnia się te-
reny objęte zakazem zabudowy o róŊnym pod-
stawowym przeznaczeniu, wydzielone na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone 
symbolami literowymi: 

 a) lasy – ZL, 
 b) dolesienia – ZLd, 
 c) eksploatacja powierzchniowa surowców - PG; 
6) dla terenów o tym samym przeznaczeniu podsta-

wowym, wyróŊnionych na rysunku planu w skali 
1:2000 i wymienionych w ust. 4, wprowadza się 
przepisy szczegółowe zawarte w Rozdziale 3, do-
tyczące: 

 a) przeznaczenia terenu, 
 b) podziału na działki, 
 c) sposobu zagospodarowania, 
 d) warunków dla istniejącej zabudowy, 
 e) warunków dla projektowanej zabudowy; 
7) dla terenów o tym samym przeznaczeniu podsta-

wowym, wyróŊnionych na rysunku planu w skali 
1:5000 i wymienionych w ust. 5, wprowadza się 
przepisy szczegółowe zawarte w Rozdziale 4, do-
tyczące: 

 a) przeznaczenia terenu,  
 b) podziału na działki, 
 c) sposobu zagospodarowania, 
 d) warunków dla istniejącej zabudowy. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów, dla których 

obowiązuje rysunek planu w skali 1:2000 
 
§ 13. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolem RM, ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) mieszkalnictwo zagrodowe w formie budynku 

mieszkalnego wraz z zabudową gospodarczą 
związaną z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego jako podstawowe przeznaczenie terenu, 

 b) mieszkalnictwo jednorodzinne związane z ca-
łorocznym pobytem jako dopuszczalne prze-
znaczenie terenu, 

 c) usługi o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic 
działki, towarzyszące funkcji mieszkaniowej, 
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 d) usługi rzemiosła i drobnej wytwórczoņci, o 
uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic działki, 
do której inwestor posiada tytuł prawny, na 
samodzielnych działkach lub jako towarzyszą-
ce zabudowie mieszkaniowej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, ja-
ko dopuszczalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenów na działki: 
 a) dopuszcza się podziały na działki w celach bu-

dowlanych wówczas, gdy kaŊda działka po-
wstała w wyniku podziału będzie spełniać łą-
cznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki wynosi 1000 
m2, 

  - minimalna długoņć granicy stanowiącej front 
działki przylegającej do drogi publicznej wy-
nosi 20 m, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi – (w przypadku, 
gdy granice te są równoległe) lub będzie taki 
sam, jak jednej z istniejących granic działki, 
która podlega podziałowi (w przypadku, gdy 
granice te nie są równoległe), dla działek 
równoległych do pasa drogowego dopusz-
cza się ich łączenie i podział, wówczas kąt 
połoŊenia granic (powstałych w wyniku po-
działu) w stosunku do pasa drogowego wi-
nien być kątem prostym lub do niego zbliŊo-
nym, 

  - obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi 
lokalnej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KD-L, drogi dojazdowej oznaczonej na 
rysunku symbolem KD-D lub ciągu pieszo-
jezdnego oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KD-Y, 

  - wymóg w zakresie powierzchni i szerokoņci 
działki nie dotyczy działek wydzielonych dla 
potrzeb infrastruktury technicznej (np. stacje 
trafo, przepompownie ņcieków); 

3) warunki zagospodarowania działek: 
 a) obowiązuje 30% powierzchni działki, jako ma-

ksymalna powierzchnia zabudowy, dopuszcza 
się 50% powierzchni działki, jako maksymalną 
powierzchnię zabudowy w przypadku lokaliza-
cji zabudowy, o której mowa w ust. 5 lit. b, 

 b) obowiązuje minimum 40% powierzchni działki 
jako powierzchnia biologicznie czynna, do-
puszcza się minimum 30% powierzchni działki 
jako powierzchnię biologicznie czynną w przy-
padku lokalizacji zabudowy, o której mowa w 
ust. 5 lit. b, 

 c) dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, minimalna długoņć granicy stano-
wiącej front działki przylegającej do drogi pu-
blicznej wynosi 20 m, z dopuszczalną toleran-
cją 2,0 m dla istniejących działek, 

 d) obowiązuje realizacja ogrodzeń aŊurowych, 
maksymalna wysokoņć ogrodzenia od drogi 
publicznej wynosi 1,5 m; obowiązuje zakaz 
stosowania prefabrykatów Ŋelbetowych, 

 e) dla działek obowiązują zasady obsługi komu-
nikacyjnej ustalone w Rozdziale 2, § 9 pkt 3, 

 f) w ramach działki obowiązuje zapewnienie od-
powiedniej liczby miejsc parkingowych dla 
mieszkańców, pracowników i klientów (w 
przypadku usług) w dostosowaniu do zago-
spodarowania w minimalnej iloņci: 

  - mieszkalnictwo – 1 miejsce postojowe/garaŊ 
na 1 mieszkanie, 

  - usługi handlu – 1 miejsce postojowe/50 m2 
powierzchni uŊytkowej, 

  - usługi gastronomii – 1 miejsce postojowe/3



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 82 – 3857 – Poz. 708 
 

miejsca konsumpcyjne, 
  - usługi agroturystyczne, dom weselny – 1 

miejsce postojowe/3 miejsca noclegowe, 
 g) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 

ņrodowisku, okreņlony w obowiązujących 
przepisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

 h) dla terenów (działek), w ramach których wy-
stępuje strefa ochrony archeologicznej „W” 
wyznaczona na rysunku planu, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w Rozdziale 2, § 7 
ust. 2 pkt 1, 

 i) dla terenów (działek), znajdujących się w ob-
rębie wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ochrony archeologicznej „OW”, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w Rozdziale 2, § 7 
ust. 2 pkt 2, 

 j) dla działek, na których występują urządzenia 
melioracyjne, przed realizacją zagospodaro-
wania okreņlonego planem, obowiązuje prze-
budowa urządzeń melioracyjnych w sposób 
umoŊliwiający funkcjonowanie sieci na tere-
nach sąsiednich, po wczeņniejszym uzgodnie-
niu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych oraz wystąpienie o wykre-
ņlenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegó-
łowych, 

 k) dla działek, na których zlokalizowane są linie 
elektroenergetyczne 220 kV lub 15 kV obowią-
zują ustalone na rysunku planu strefy ochron-
ne i wymogi ustalone w Rozdziale 2, § 10 pkt 
4, lit. d, e, f; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usłu-

gowej i gospodarczej, której lokalizacja uwz-
ględnia wyznaczone na rysunku planu nie-
przekraczalne linie zabudowy, dopuszcza się 
jej przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, zgo-
dnie z warunkami dla projektowanej zabudo-
wy, 

 b) dla istniejących budynków zlokalizowanych 
poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
dopuszcza się wyłącznie bieŊące remonty, 

 c) dla budynków wciągniętych do ewidencji za-
bytków i oznaczonych na rysunku planu obo-
wiązują wymogi formalne ustalone w Rozdzia-
le 2, § 7 ust. 1 pkt 1b; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują następujące zasady kształtowania 

projektowanej zabudowy: 
  - obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy, 

wyznaczone na rysunku planu; w przypadku 
istniejącej zabudowy na sąsiedniej lub sąsie-
dnich działkach, zaleca się sytuowanie pro-
jektowanej zabudowy w linii frontowej, którą 
wyznacza usytuowanie przynajmniej jedne-
go z sąsiednich budynków, 

  - w przypadku likwidacji istniejącej zabudowy 
(poza wciągniętą do ewidencji zabytków), dla 

nowej zabudowy obowiązuje wyznaczenie li-
nii zabudowy poprzez przedłuŊenie linii usta-
lonej na rysunku planu dla sąsiednich dzia-
łek, przy czym obowiązuje nawiązanie do li-
nii zabudowy wyznaczonej w większej odle-
głoņci od pasa drogowego, 

  - w przypadku istniejącej zabudowy (poza za-
budową w złym stanie technicznym) zlokali-
zowanej w granicy działki, dla niezabudowa-
nej sąsiedniej działki dopuszcza się lokaliza-
cję zabudowy w granicy, poprzez dobudowę 
do istniejącego obiektu, 

  - maksymalna wysokoņć zabudowy – 9 m w 
najwyŊszym punkcie kalenicy, ograniczenie 
wysokoņci do 2 kondygnacji nadziemnych – 
budynek piętrowy, w tym poddasze uŊytko-
we oraz maksymalna odległoņć okapu od 
poziomu terenu – 6,0 m, 

  - dachy 2-4 spadowe o kącie nachylenia od 
20º do 45º, obowiązuje pokrycie dachów w 
kolorze naturalnym materiałów ceramicz-
nych lub w kolorach ciemnoczerwonych 
bądň ciemnobrązowych, 

  - w przypadku sytuowania zabudowy na poje-
dynczej działce pomiędzy dwiema działkami 
z zabudową o dachach o innym kącie nachy-
lenia niŊ ustalone, formę i spadki dachu na-
leŊy skoordynować z dachami istniejących 
sąsiednich budynków, 

  - realizacja elewacji budynku z uŊyciem nie 
więcej niŊ trzech róŊnych materiałów wykoń-
czeniowych lub kolorów do malowania ele-
wacji zewnętrznych, 

  - malowanie elewacji budynków w jasnych, 
pastelowych odcieniach: np. beŊu, brązu, Ŋół-
ci, 

 b) dopuszcza się lokalizację usług w formie po-
mieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego bądň jako obiektu wolnostoją-
cego lub tworzącego z budynkiem mieszkal-
nym całoņć architektoniczną,  

  - maksymalna wysokoņć zabudowy – 11,0 m 
w najwyŊszym punkcie kalenicy, 

 c) budynki o róŊnych funkcjach wchodzące w 
skład gospodarstwa rolnego winny stanowić 
zespół o cechach nawiązujących do miejsco-
wych i regionalnych tradycji budownictwa 
pod względem sposobu zagospodarowania 
działki, formy architektury i uŊytych materia-
łów budowlanych: 

  - maksymalna wysokoņć zabudowy gospodar-
czej w najwyŊszym punkcie dachu – 12,0 m, 
dopuszcza się zwiększenie wysokoņci dla po-
jedynczych obiektów związanych z obsługą 
gospodarstw rolnych (np. silosy) maksymal-
nie o 30%. 
§ 14. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolem MN, ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
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 a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w for-

mie: wolnostojącej, bliňniaczej jako podsta-
wowe przeznaczenie terenu, 

 b) usługi o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic 
działki, do której inwestor posiada tytuł praw-
ny, stanowiące uzupełnienie funkcji mieszka-
niowej, jako dopuszczalne przeznaczenie tere-
nu, 

 c) wyklucza się przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko (z wyłączeniem 
sieci infrastruktury technicznej); 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się podziały na działki w celach bu-

dowlanych wówczas, gdy kaŊda działka po-
wstała: 

  - w wyniku podziału będzie spełniała łącznie 
następujące warunki: 

   - minimalna powierzchnia będzie wynosić: 
    - 800 m² - dla zabudowy wolnostojącej, 
    - 600 m2 – dla zabudowy bliňniaczej, 
   - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 

drogi): 
    - 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 
    - 18 m – dla zabudowy bliňniaczej, 
  - będzie posiadać obsługę komunikacyjną z 

drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KD-D, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi (w przypadku, 
gdy granice te są równoległe) lub będzie taki 
sam, jak jednej z istniejących granic działki, 
która podlega podziałowi (w przypadku, gdy 
granice te nie są równoległe), 

  - ww. warunki nie dotyczą działek wydzielo-
nych dla potrzeb infrastruktury technicznej 
(np. stacje trafo, przepompownie ņcieków) 
oraz powstających w wyniku regulacji stanu 
prawnego, której celem nie jest wydzielenie 
działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania działek: 
 a) obowiązuje 20% powierzchni działki, jako ma-

ksymalna powierzchnia zabudowy, 
 b) minimum 50% powierzchni działki jako po-

wierzchnia biologicznie czynna, 
 c) dla działek obowiązują zasady obsługi komu-

nikacyjnej ustalone w Rozdziale 2, § 9 pkt 3, 
 d) w ramach działki obowiązuje zapewnienie od-

powiedniej liczby miejsc parkingowych dla 
mieszkańców, pracowników i klientów (w 
przypadku usług) w dostosowaniu do zago-
spodarowania w minimalnej iloņci: 

  - mieszkalnictwo – 1 miejsce postojowe/garaŊ 
na 1 mieszkanie, 

  - usługi handlu – 1 miejsce postojowe/50 m2 
powierzchni uŊytkowej, 

 e) obowiązuje realizacja ogrodzeń aŊurowych 
wykonanych z elementów metalowych, drew-
nianych, wzdłuŊ ulic – jednakowych pod 

względem wysokoņci, kształtu i materiałów; 
zalecana wysokoņć od ulicy – 0,7 m; maksy-
malna wysokoņć – 1,5 m; zakazuje się stoso-
wania Ŋelbetowych prefabrykatów, 

 f) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących prze-
pisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 

4) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują następujące zasady kompozycji i 

kształtowania projektowanej zabudowy: 
  - obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy, 

wyznaczone na rysunku planu; w przypadku 
istniejącej zabudowy na sąsiedniej lub są-
siednich działkach zaleca się sytuowanie pro-
jektowanej zabudowy w linii frontowej, którą 
wyznacza usytuowanie przynajmniej jedne-
go z sąsiednich budynków, 

  - maksymalna wysokoņć zabudowy – 10,0 m 
w najwyŊszym punkcie kalenicy, ogranicze-
nie wysokoņci do 3 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uŊytkowe oraz mak-
symalna odległoņć okapu od poziomu terenu 
- 6,0 m, 

  - dachy 2-4 spadowe o kącie nachylenia zbli-
Ŋonym od 20º do 45º, obowiązuje pokrycie 
dachów w kolorze naturalnym materiałów 
ceramicznych lub w kolorach ciemnoczerwo-
nym bądň ciemnobrązowym, wyklucza się 
pokrycie dachów papą smołowaną, 

  - realizacja elewacji budynku z uŊyciem nie 
więcej niŊ trzech róŊnych materiałów wykoń-
czeniowych (zaleca się stosowanie materia-
łów naturalnych – rodzimych), wyklucza się 
stosowanie sidingu, 

  - kolorystyka elewacji budynków w natural-
nych kolorach materiałów lub w ciepłych od-
cieniach, np. bieli, beŊu, inne elementy bu-
dynku w jednym kolorze skoordynowanym z 
kolorem dachu, 

  - nawiązanie do istniejącej tradycyjnej formy 
zabudowy (gabaryty budynków, kształt da-
chu, kolorystyka elewacji, detalowanie, ma-
teriały wykończeniowe), w celu tworzenia w 
ramach terenu jednorodnych zespołów ur-
banistyczno–architektonicznych, 

  - lokalizacja garaŊy i obiektów gospodarczych 
wbudowanych w bryłę budynku mieszkalne-
go lub integralnie z nim związanych bądň w 
formie wolnostojącej, pod warunkiem, Ŋe bę-
dą one zblokowane z zabudową o podob-
nym przeznaczeniu znajdującą się na działce 
sąsiada, 

  - dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiek-
tów gospodarczych na działce jedynie jako 
jednokondygnacyjnych bez poddasza uŊyt-
kowego (maksymalna powierzchnia zabudo-
wy garaŊu - na 1 stanowisko – 30 m², na 2 
stanowiska postojowe – 40 m², budynku go-
spodarczego – 40 m²), 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 82 – 3859 – Poz. 708 
 
  - dopuszcza się lokalizację usług w formie 

pomieszczeń wbudowanych w bryłę budyn-
ku mieszkalnego bądň jako obiektu tworzą-
cego z budynkiem mieszkalnym całoņć archi-
tektoniczną, 

  - zakaz realizacji budynków tymczasowych (za 
wyjątkiem altan ogrodowych). 
§ 15. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku 

planu symbolem U/Z, ustala się:  
1) przeznaczenie terenu: 
 a) usługi publiczne lub komercyjne, tj. usługi oņ-

wiaty, kultury, zdrowia, kultu religijnego (w 
tym związane z obsługą cmentarza) z duŊym 
udziałem zieleni w zagospodarowaniu działki 
lub terenu, jako podstawowe przeznaczenie 
terenu, 

 b) usługi sportu i rekreacji w formie obiektów 
oraz urządzeń, obiekty wypoczynku zbiorowe-
go jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 c) urządzenia obsługi technicznej, parkingi jako 
dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 d) wyklucza się prowadzenie działalnoņci gospo-
darczej (produkcyjnej, przetwórczej, składo-
wej, handlu hurtowego) zarówno w budyn-
kach, jak i poza nimi oraz przedsięwzięcia mo-
gące znacząco oddziaływać na ņrodowisko (z 
wyłączeniem infrastruktury technicznej); 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się podziały terenu, wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniać łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki będzie wy-
nosić 2500 m2, 

  - będzie przylegać do drogi dojazdowej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KD-D za-
pewniającej jej obsługę komunikacyjną, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi (w przypadku, 
gdy granice te są równoległe) lub będzie taki 
sam, jak jednej z istniejących granic działki, 
która podlega podziałowi (w przypadku, gdy 
granice te nie są równoległe), 

 b) ww. warunki nie dotyczą działek powstających 
w wyniku regulacji stanu prawnego, której ce-
lem nie jest wydzielenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania terenów (działek): 
 a) obowiązuje 30% powierzchni działki lub tere-

nu, jako maksymalna powierzchnia zabudowy, 
 b) obowiązuje minimum 50% powierzchni działki 

lub terenu jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

 c) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni, 
 d) w przypadku lokalizacji zaplecza lub parkingu 

od strony wspólnej granicy z terenami zabu-
dowy zagrodowej oznaczonymi na rysunku 
planu symbolem RM, obowiązuje wzdłuŊ gra-

nic realizacja szpaleru zieleni zimozielonej o 
minimalnej szerokoņci 2,0 m, 

 e) dla działki lub terenu obowiązują zasady ob-
sługi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale 2, 
§ 9 pkt 3, 

 f) w ramach działki lub terenu obowiązuje za-
pewnienie liczby miejsc parkingowych dla pra-
cowników i klientów w dostosowaniu do za-
gospodarowania, w minimalnej iloņci 12 
miejsc parkingowych na 100 miejsc lub uŊyt-
kowników, dla usług handlu w iloņci 1 miejsce 
postojowe/50 m2 powierzchni uŊytkowej, 

 g) obowiązuje realizacja ogrodzeń sytuowanych 
wzdłuŊ drogi jako aŊurowe o maksymalnej wy-
sokoņci 1,5 m; obowiązuje zakaz stosowania 
Ŋelbetowych prefabrykatów, 

 h) obowiązuje ograniczenie uciąŊliwoņci związa-
nej z prowadzeniem działalnoņci do granic te-
renu lub  działki, do której inwestor posiada ty-
tuł prawny, 

 i) dla lokalizacji usług sportu i rekreacji oraz 
obiektów wypoczynku zbiorowego obowiązu-
je dopuszczalny poziom hałasu w ņrodowisku 
taki, jak okreņlony w obowiązujących przepi-
sach o ochronie ņrodowiska dla terenów re-
kreacyjno–wypoczynkowych poza miastem, 

 j) dla lokalizacji usług oņwiaty obowiązuje do-
puszczalny poziom hałasu w ņrodowisku taki, 
jak okreņlony w obowiązujących przepisach o 
ochronie ņrodowiska dla terenów zabudowy 
związanej ze stałym lub wielogodzinnym po-
bytem dzieci i młodzieŊy, 

 k) dla terenów, na których lokalizowane są usługi 
oņwiaty, obowiązuje dopuszczalny poziom ha-
łasu w ņrodowisku, okreņlony w obowiązują-
cych przepisach o ochronie ņrodowiska dla te-
renów zabudowy związanej ze stałym lub wie-
logodzinnym pobytem dzieci i młodzieŊy, 

 l) dla terenów (działek), w ramach których wy-
stępuje strefa ochrony archeologicznej „W” 
wyznaczona na rysunku planu, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w Rozdziale 2, § 7 
ust. 2 pkt 1, 

 m) dla terenów (działek), znajdujących się w ob-
rębie wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ochrony archeologicznej „OW”, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w Rozdziale 2, § 7 
ust. 2 pkt 2; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudo-

wy usługowej z dopuszczeniem jej przebudo-
wy, rozbudowy, nadbudowy zgodnie z ustale-
niami dla projektowanej zabudowy, 

 b) w działalnoņci remontowej istniejących budy-
nków mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 
zabudowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały na ele-
wacjach budynku), 
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  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-

rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują następujące zasady kompozycji i 

kształtowania zabudowy: 
  - obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy, 

wyznaczone na rysunku planu, 
  - maksymalna wysokoņć zabudowy 9,0 m od 

poziomu terenu do kalenicy dachu, 
  - obowiązuje forma architektury tradycyjnej, 

dachy 2-4 spadowe o kącie nachylenia od 
20º do 45º, 

  - obowiązuje stosowanie tradycyjnych mate-
riałów wykończeniowych (tynk, cegła), z wy-
kluczeniem sidingu, 

  - obiekty uŊytecznoņci publicznej naleŊy dosto-
sować dla potrzeb osób niepełnoprawnych. 
2. Dla wyszczególnionego poniŊej terenu, 

oprócz ustaleń zawartych w ust. 1, wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla fragmentu terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 10.2U/Z połoŊonego w strefie 
ochronnej wyznaczonej na rysunku planu w od-
ległoņci 50,0 m od granicy projektowanego 
cmentarza (teren 10.1ZC) oraz od granicy istnieją-
cego cmentarza zlokalizowanego poza obszarem 
objętym planem w przypadku usług wymienio-
nych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, wyklucza się zakłady 
Ŋywienia zbiorowego, a w odległoņci 150 m od 
granic wymienionych wyŊej cmentarzy obowią-
zuje zakaz lokalizacji studni kopanych i wierco-
nych. 

§ 16. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem P-U, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) zakłady produkcyjne, magazyny, składy (w 

tym gromadzenie odpadów przewidzianych 
do unieszkodliwiania i odzysku), usługi (z wy-
kluczeniem oņwiaty, zdrowia), jako podstawo-
we przeznaczenie terenu, 

 b) obiekty administracyjne i socjalne, jako do-
puszczalne przeznaczenie terenu, 

 c) mieszkalnictwo związane z dozorem funkcji 
wymienionych w pkt 1a, b, jako dopuszczalne 
przeznaczenie terenu, 

 d) urządzenia obsługi komunikacji samochodo-
wej (w tym stacje paliw), jako dopuszczalne 
przeznaczenie terenu, 

 e) urządzenia obsługi technicznej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się podziały terenu, wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniać łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki będzie wy-
nosić 2500 m2, 

  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 
ulicy) 40 m, 

  - będzie przylegać do drogi zbiorczej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KD–Z lub 
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD-D zapewniającej jej obsługę 
komunikacyjną, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi (w przypadku, 
gdy granice te są równoległe) lub będzie taki 
sam, jak jednej z istniejących granic działki, 
która podlega podziałowi (w przypadku, gdy 
granice te nie są równoległe), 

 b) ww. warunki nie dotyczą działek powstających 
dla potrzeb infrastruktury technicznej (np. sta-
cje trafo, przepompownie ņcieków) oraz w wy-
niku regulacji stanu prawnego, której celem 
nie jest wydzielenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania terenów, działek: 
 a) dopuszcza się 60% powierzchni działki, terenu, 

jako maksymalną powierzchnię zabudowy, 
 b) obowiązuje minimum 20% powierzchni działki 

lub terenu, jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

 c) dla działki lub terenu obowiązują zasady ob-
sługi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale 2, 
§ 9 pkt 3, 

 d) w ramach działki lub terenu (w przypadku za-
gospodarowania przez jednego inwestora) 
obowiązuje zapewnienie odpowiedniej iloņci 
miejsc parkingowych w dostosowaniu do 
przewidywanego zagospodarowania, w mini-
malnej iloņci 15 miejsc parkingowych na 100 
zatrudnionych, 

 e) obowiązuje realizacja ogrodzeń sytuowanych 
wzdłuŊ dróg jako aŊurowe, z wykluczeniem 
prefabrykatów Ŋelbetowych, maksymalna wy-
sokoņć ogrodzenia 2,0 m (w tym cokół 0,4 m), 

 f) obowiązuje obsadzanie terenu lub działek 
wzdłuŊ granic z terenami oznaczonymi symbo-
lem RM zielenią wysoką zimozieloną w pasie 
szerokoņci 5,0 m, 

 g) obowiązuje ograniczenie uciąŊliwoņci związa-
nej z prowadzoną działalnoņcią do granic tere-
nu lub działki, do których inwestor posiada ty-
tuł prawny, 

 h) w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych obowiązują ustalenia zawarte w 
Rozdziale 2, § 10 pkt 3 lit. a; 

4) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują następujące zasady kształtowania 

projektowanej zabudowy: 
  - obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy 

wyznaczone na rysunku planu, 
  - maksymalna wysokoņć zabudowy – 12,0 m, 

dopuszcza się zwiększenie wysokoņci mak-
symalnie o 30% dla pojedynczych elemen-
tów związanych z technologią produkcji, 

  - obowiązuje kąt nachylenia połaci dachowych 
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od 0º do 40º, 
  - ujednolicona kolorystyka elewacji zespołu 

zabudowy w ramach działki lub terenu, 
  - dla kolorystyki elewacji przemysłowych, ma-

gazynowych wyklucza się stosowania bieli 
oraz jaskrawych kolorów nie zharmonizowa-
nych z otoczeniem, 

  - dopuszcza się lokalizację parterowych, wol-
nostojących budynków stacji transformato-
rowych lub wbudowanych w bryłę budynku 
o funkcjach ustalonych w pkt 1 lit. a. 
§ 17. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem W, ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) urządzenia gospodarki wodnej, jako podsta-

wowe przeznaczenie terenu; 
2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice terenu; 
3) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) zachowuje się istniejące ujęcie głębinowe oraz 

stację wodociągową w Wiewiórowie, wraz ze 
strefą ochrony bezpoņredniej o promieniu 8,0 
m zawierająca się w granicach terenu; naleŊy 
uwzględnić zakazy, ograniczenia i rygory sani-
tarne zawarte w decyzjach ustalających tą stre-
fę, 

 b) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istnie-
jących obiektów na następujących warunkach: 

  - maksymalna powierzchnia zabudowy i na-
wierzchni utwardzonych – 60% powierzchni 
terenu, 

  - minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– 30% powierzchni terenu, 

  - maksymalna wysokoņć zabudowy 5,0 m, 
 c) obowiązują warunki zagospodarowania usta-

lone w decyzji ustalającej strefę ochrony bez-
poņredniej ujęcia wody, 

 d) zachowuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną. 

§ 18. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem ZC, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) cmentarz grzebalny, jako podstawowe prze-

znaczenie terenu, 
 b) parkingi, jako dopuszczalne przeznaczenie te-

renu, 
 c) usługi związane z obsługą cmentarza, jako do-

puszczalne przeznaczenie terenu; 
2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice działek; 
3) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) przeznacza się teren dla projektowanego 

cmentarza usytuowanego w sąsiedztwie ist-
niejącego cmentarza rzymskokatolickiego w 
Krępie, 

 b) dopuszcza się 10% powierzchni terenu, jako 
maksymalną powierzchnię zabudowy, 

 c) obowiązuje minimum 20% powierzchni tere-
nu, jako powierzchnia biologicznie czynna, 

 d) dla terenu obowiązują zasady obsługi komu-
nikacyjnej ustalone w Rozdziale 2, § 9 pkt 3, 

 e) obowiązuje realizacja ogrodzeń sytuowanych 
wzdłuŊ dróg jako aŊurowe, z wykluczeniem 
prefabrykatów Ŋelbetowych, maksymalna wy-
sokoņć ogrodzenia 2,0 m (w tym cokół 0,4 m), 

 f) dla fragmentu terenu znajdującego się w ob-
rębie wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ochrony archeologicznej „OW”, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w Rozdziale 2, § 7 
ust. 2 pkt 2; 

4) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) dopuszcza się wyłącznie realizację obiektów 

związanych bezpoņrednio z obsługą cmenta-
rzy (tj. kaplice, zakłady pogrzebowe, sprzedaŊ 
kwiatów oraz zniczy, toalety, itp.), maksymalna 
powierzchnia zabudowy - 2000 m2, maksymal-
na wysokoņć zabudowy - 5,0 m, 

 b) obowiązuje kąt nachylenia połaci dachowych 
od 0º do 40º. 

§ 19. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) zieleń leņną, jako podstawowe przeznaczenie 

terenu; 
2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące podziały, 
 b) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z 

regulacji stanu prawnego; 
3) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) obowiązuje zachowanie i odnowa istniejącej 

zieleni leņnej poprzez prowadzenie trwale 
zrównowaŊonej gospodarki leņnej zmierzają-
cej do zachowania bogactwa przyrodniczego 
oraz potencjału regeneracyjnego i Ŋywotnoņci, 
podnoszenie wieku rębnoņci, 

 b) przy odnawianiu upraw leņnych obowiązuje 
wymóg opracowania i urządzenia planu zale-
sień, uzgodnionego ze słuŊbą leņną, prowa-
dzącą nadzór nad gospodarką leņną, 

 c) zabrania się: 
  - wprowadzania do lasu gatunków obcych ro-

dzimej florze, 
  - realizacji melioracji i zmiany stosunków 

wodnych, 
  - wypasu bydła, 
  - niszczenia drzew i krzewów, rozgrabiania i 

zgrabiania ņciółki, rozkopywania gruntu, za-
ņmiecania, 

 d) obowiązuje zakaz zabudowy (z wyłączeniem 
inwestycji celu publicznego z zakresu łącznoņci 
publicznej w rozumieniu przepisów odręb-
nych) oraz ogrodzeń. 

§ 20. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem PG, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) eksploatacja powierzchniowa kopalin ze złóŊ 

kruszywa naturalnego w ramach obszarów i 
terenów górniczych objętych przewidywany-
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mi, szkodliwymi wpływami robót górniczych, 
jako podstawowe przeznaczenie terenu, 

 b) zaplecze techniczne, w tym: zabudowę o cha-
rakterze trwałym i tymczasowym związaną z 
obsługą eksploatacji kruszywa, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu: 

  - w granicach terenu górniczego dopuszcza 
się moŊliwoņć lokalizacji zwałowisk zewnę-
trznych nadkładu – mas ziemnych przemie-
szczanych w związku z prowadzeniem eks-
ploatacji kopalin, docelowo przeznaczonych 
do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z 

regulacji stanu prawnego; 
3) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) obowiązuje ochrona złóŊ surowców ilastych 

ceramiki budowlanej w ramach obszaru gór-
niczego „Wiewiórów”, przed innym zagospo-
darowaniem niŊ eksploatacja, 

 b) obszar i teren górniczy „Wiewiórów” wyzna-
czony został w koncesji Nr 133 (OS - VI – 7521-
24/97) z dnia 21.08.1997 r. udzielonej przez 
Wojewodę - Urząd Wojewódzki w Piotrkowie 
Tryb. P. Tymoteuszowi Cieņlak, 97-500 Ra-
domsko, ul. Podleņna 24 na wydobywanie kru-
szywa naturalnego ze złoŊa „Wiewiórów ” – 
koncesja waŊna do dnia 31.12.2010 r., 

 c) podczas eksploatacji złoŊa obowiązuje: 
  - wykonanie uprawnień okreņlonych w konce-

sji, 
  - ochrona ņrodowiska ze szczególnym uwz-

ględnieniem ochrony wód podziemnych 
oraz obiektów budowlanych, 

  - zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, 
 d) w częņci terenu nieobjętego koncesją wymie-

nioną w pkt 3 lit. b, do czasu uzyskania sto-
sownych koncesji umoŊliwiających eksploata-
cję złoŊa, obowiązuje uŊytkowanie terenu na 
dotychczasowych warunkach – uŊytkowanie 
rolne, 

 e) dla działek, na których występują urządzenia 
melioracyjne, przed realizacją zagospodaro-
wania okreņlonego planem, obowiązuje prze-
budowa urządzeń melioracyjnych w sposób 
umoŊliwiający funkcjonowanie sieci na tere-
nach sąsiednich, po wczeņniejszym uzgodnie-
niu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych oraz wystąpienie o wykre-
ņlenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegó-
łowych, 

 f) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie z 
terenem oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3.9 P-U, 

 g) po zakończeniu działalnoņci eksploatacyjnej 
dopuszcza się wykorzystanie wyrobisk eksplo-
atacyjnych dla składowiska materiałów pobu-
dowlanych obojętnych oraz ziemi z wykopów, 
z moŊliwoņcią lokalizacji instalacji odzysku, 

 h) obowiązuje rekultywacja terenu pozwalająca 
na odtworzenie naturalnych w danym ņrodo-
wisku form morfologicznych i krajobrazowych, 
np. poprzez zalesienie lub w kierunku rolnym, 

 i) przed przystąpieniem do prac rekultywacyj-
nych przedsiębiorca zobowiązany jest do uzy-
skania stosownej decyzji Starostwa Powiato-
wego okreņlającej kierunek i termin wykona-
nia rekultywacji, a po zakończeniu pełnego za-
kresu robót rekultywacyjnych do uzyskania 
decyzji uznającej rekultywację za zakończoną; 

4) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć zabudowy – 12,0 m, 

dopuszcza się zwiększenie wysokoņci maksy-
malnie o 30% dla pojedynczych elementów 
związanych z technologią produkcji, 

 b) obowiązuje kąt nachylenia połaci dachowych 
od 0º do 40º. 

§ 21. Ustala się następujące zasady zagospo-
darowania dróg i ciągów wchodzących w skład fra-
gmentów obszaru wyróŊnionych na rysunku planu 
w skali 1:2000: 
1) dla dróg zbiorczych oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem KD-Z, ustala się: 
 a) droga powiatowa DP 1921E relacji Kleszczów - 

Brudzice – Wiewiórów – Lgota Wielka – Wola 
Blakowa – Wola Jedlińska (gm. Ładzice), oz-
naczona na rysunku planu (załączniki: 3.1 – so-
łectwo Brudzice, 3.3 – sołectwo Wiewiórów, 
3.5 – sołectwo Wola Blakowa) symbolem 1KD-
Z1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających – 20,0 
m z dopuszczeniem punktowych zawęŊeń 
wynikających z istniejącego zainwestowania, 

 b) droga powiatowa DP 3509E relacji Sulmierzy-
ce – Brudzice - Dobryszyce, oznaczona na ry-
sunku planu (załączniki: 3.1 – sołectwo Brudzi-
ce, 3.3 – sołectwo Wiewiórów) symbolem 
2KD-Z1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających – 20,0 
m z dopuszczeniem punktowych zawęŊeń 
wynikających z istniejącego zainwestowania, 

 c) droga powiatowa DP 3915E relacji Łękińsko 
(gm. Kleszczów) - Brudzice - oznaczona na ry-
sunku planu (załączniki: 3.1 – sołectwo Brudzi-
ce) symbolem 3KD-Z1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających – 20,0 
m; 

2) dla dróg lokalnych oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem KD-L, ustala się: 

 a) droga powiatowa DP 3927E relacji Kolonia 
Lgota – Wola Blakowa – Krępa – Krępa Kolo-
nia – Stobiecko Szlacheckie (gm. Ładzice) oz-
naczona na rysunku planu (załączniki:3.4 – so-
łectwo Kolonia Lgota, 3.5 – sołectwo Wola Bla-
kowa, 3.7 – sołectwo Krępa Kolonia) symbo-
lem 4KD-L1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających – 12,0 
m z dopuszczeniem punktowych zawęŊeń 
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wynikających z istniejącego zainwestowania, 
 b) droga powiatowa DP 3947E relacji gm. Sul-

mierzyce – Krzywanice - Kolonia Lgota – Lgota 
Wielka, oznaczona na rysunku planu (załączni-
ki: 3.4 – sołectwo Kolonia Lgota) symbolem 
5KD-L1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających – 12,0 
– 15,0 m, 

 c) droga gminna DG 112302E relacji Wiewiórów 
– gm. Dobryszyce, oznaczona na rysunku pla-
nu (załącznik 3.3 – sołectwo Wiewiórów) sym-
bolem 6KD-L1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających – 12,0 
m, 

 d) droga gminna DG 112303E relacji Kolonia 
Lgota – Wiewiec (gm. Strzelce Wielkie), ozna-
czona na rysunku planu (załączniki: 3.4 – sołec-
two Kolonia Lgota) symbolem 7KD-L1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających - 15,0 
m; 

3) dla dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KD-D, ustala się: 

 a) drogi gminne: 
  - DG 109257E relacji Chorzenice (gm. Sulmie-

rzyce) – Wiewiec (gm. Strzelce Wielkie), 
  - DG 112303E relacji Kolonia Lgota – Bieliki 

(gm. Sulmierzyce), 
  - DG 112301E relacji Krzywanice – Wiewiórów, 
  - DG 112305E relacji Woňniki – Długie – gm. 

Dobryszyce, 
  - DG 112306E relacji Wola Blakowa – Wola 

Wiewiecka (gm. Strzelce Wielkie), 
  - DG 112308E relacji Krępa – Wola Wiewiecka 

(gm. Strzelce Wielkie), 
  - DG 112304E relacji Wola Blakowa – Długie, 
  - DG 112307E relacji Krępa – granica gm. Ła-

dzice – (Kozia Woda), 
(oznaczone na załącznikach: 3.2 – sołectwo 
Krzywanice, 3.3 – sołectwo Wiewiórów, 3.5 - 
sołectwo Woňniki, 3.5 - sołectwo Wola Blako-
wa, 3.6 sołectwo Długie, 3.6 - sołectwo Krę-
pa, 3.7 - sołectwo Kolonia Krępa): 

   - szerokoņć w liniach rozgraniczających – mi-
nimum 10,0 m, z dopuszczeniem punkto-
wych zawęŊeń wynikających z istniejącego 
zainwestowania, 

 b) pozostałe drogi dojazdowe (oznaczone na za-
łącznikach: 3.1 – sołectwo Brudzice, 3.2 – so-
łectwo Krzywanice, 3.3 - sołectwo Wiewiórów, 
3.4 - sołectwo Lgota Wielka, 3.5 - sołectwo 
Woňniki, 3.5- sołectwo Wola Blakowa, 3.6 - so-
łectwo Długie, 3.6 - sołectwo Krępa, 3.7 - so-
łectwo Kolonia Krępa): 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających – mi-
nimum 10,0 m, z dopuszczeniem punkto-
wych zawęŊeń wynikających z istniejącego 
zainwestowania, 

  - szerokoņć jezdni 5,0 - 6,0 m; 
4) dla ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KD-Y ustala się szerokoņć 

w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) dla dojazdów gospodarczych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem KD-Go ustala się szero-
koņć w liniach rozgraniczających, zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla terenów, dla których 
obowiązuje rysunek planu w skali 1:5000 

 
§ 22. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolem ZL, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) zieleń leņną jako podstawowe przeznaczenie 

terenu, 
 b) istniejące drogi i sieci infrastruktury technicz-

nej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu; 
2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące podziały ze wskaza-

niem scalania działek, tj. łączenia działek ist-
niejących, 

 b) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z 
regulacji stanu prawnego; 

3) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) obowiązuje zachowanie i odnowa istniejącej 

zieleni leņnej poprzez prowadzenie trwale 
zrównowaŊonej gospodarki leņnej zmierzają-
cej do zachowania bogactwa przyrodniczego 
oraz potencjału regeneracyjnego i Ŋywotnoņci, 
podnoszenie wieku rębnoņci, 

 b) przy odnawianiu upraw leņnych obowiązuje 
wymóg opracowania i urządzenia planu zale-
sień uzgodnionego ze słuŊbą leņną, prowa-
dzącą nadzór nad gospodarką leņną, 

 c) zabrania się: 
  - wprowadzania gatunków lasu obcych rodzi-

mej florze, 
  - realizacji melioracji i zmiany stosunków wo-

dnych, 
  - wypasu bydła, 
  - niszczenia drzew i krzewów, rozgrabiania i 

zgrabiania ņciółki, rozkopywania gruntu, za-
ņmiecania, 

 d) obowiązuje zachowanie i odtwarzanie ņródle-
ņnych zbiorników i cieków, 

 e) obowiązuje zakaz zabudowy (z wyłączeniem 
inwestycji celu publicznego z zakresu łącznoņci 
publicznej w rozumieniu przepisów odręb-
nych) i ogrodzeń, 

 f) dla terenów obowiązują zasady obsługi komu-
nikacyjnej ustalone w Rozdziale 2, § 9 pkt 3. 

§ 23. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZLd, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) dolesienia, jako podstawowe przeznaczenie te-

enu, 
 b) istniejące obiekty i urządzenia związane z go-

spodarką leņną oraz zagospodarowaniem tu-
rystycznym, jako dopuszczalne przeznaczenie
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 terenu, 
 c) istniejące drogi i urządzenia infrastruktury te-

chnicznej związane z obsługą gminy, jako do-
puszczalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące podziały działek ze 

wskazaniem scalania działek, tj. łączenia dzia-
łek istniejących, 

 b) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z 
regulacji stanu prawnego; 

3) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) do czasu realizacji zalesienia obowiązuje do-

tychczasowy sposób uŊytkowania, zakaz utr-
walania (rozbudowy, nadbudowy, przebudo-
wy) istniejącej zabudowy z wyłączeniem obie-
któw związanych z gospodarką leņną, 

 b) obowiązuje opracowanie planu zalesień sztu-
cznych okreņlającego m.in. skład gatunkowy 
upraw leņnych i uzgodnienie tego planu ze 
słuŊbą leņną prowadzącą nadzór nad gospo-
darką leņną, 

 c) obowiązuje preferowanie rodzimych gatun-
ków drzew i krzewów, 

 d) obowiązuje zakaz wprowadzania obcych ga-
tunków drzew i krzewów dla rodzimej flory, 

 e) obowiązuje zakaz zabudowy (z wyłączeniem 
inwestycji celu publicznego z zakresu łącznoņci 
publicznej w rozumieniu przepisów odręb-
nych) i ogrodzeń, 

 f) dla terenów obowiązują zasady obsługi komu-
nikacyjnej ustalone w Rozdziale 2, § 9 pkt 3, 

 g) zachowuje się istniejące cieki i zbiorniki wod-
ne. 

§ 24. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem PG, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) eksploatację powierzchniową kopalin ze złóŊ 

kruszywa naturalnego w ramach obszarów i 
terenów górniczych objętych przewidywanymi 
szkodliwymi wpływami robót górniczych, jako 
podstawowe przeznaczenie terenów, 

 b) istniejące zaplecze techniczne związane z ob-
sługą eksploatacji kruszywa, jako dopuszczal-
ne przeznaczenie terenu, 

  - w granicach terenu górniczego dopuszcza 
się moŊliwoņć lokalizacji zwałowisk zewnę-
trznych nadkładu - mas ziemnych przemiesz-
czanych w związku z prowadzeniem eksplo-
atacji kopalin, docelowo przeznaczonych do 
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z 

regulacji stanu prawnego; 
3) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) obowiązuje ochrona złoŊa kruszywa natural-

nego - piasku w ramach obszaru górniczego: 
„Wiewiórów I”, przed innym zagospodarowa-
niem niŊ eksploatacja, 

 b) obszar i teren górniczy „Wiewiórów I” wyzna-
czony został w koncesji Nr WO.I7512/2/2007 

/2008 z dnia 8.09.2008 r. udzielonej przez Sta-
rostę Powiatu Radomszczańskiego P. Ryszar-
da Izmerta na wydobywanie kruszywa natu-
ralnego ze złoŊa „Wiewiórów I” - koncesja 
waŊna do dnia 31.12.2022 r., 

 c) podczas eksploatacji złoŊa obowiązuje: 
  - wykonywanie uprawnień okreņlonych w 

koncesji, 
  - ochrona ņrodowiska ze szczególnym uwz-

ględnieniem ochrony wód podziemnych 
oraz obiektów budowlanych, 

  - zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, 
 d) w częņci terenu nieobjętego koncesją wymie-

nioną w pkt 3 lit. b, do czasu uzyskania sto-
sownych koncesji umoŊliwiających eksploata-
cję złoŊa, obowiązuje uŊytkowanie terenu na 
dotychczasowych warunkach – uŊytkowanie 
rolne, 

 e) po zakończeniu działalnoņci eksploatacyjnej 
dopuszcza się wykorzystanie wyrobisk eksplo-
atacyjnych dla składowiska materiałów pobu-
dowlanych obojętnych oraz ziemi z wykopów 
z moŊliwoņcią lokalizacji instalacji odzysku, 

 f) obowiązuje rekultywacja terenu pozwalająca 
na odtworzenie naturalnych w danym ņrodo-
wisku form morfologicznych i krajobrazowych, 
np. poprzez zalesienie lub w kierunku rolnym, 

 g) przed przystąpieniem do prac rekultywacyj-
nych przedsiębiorca zobowiązany jest do uzy-
skania decyzji Starosty Powiatowego okreņla-
jącej kierunek i termin wykonania rekultywacji, 
a po zakończeniu pełnego zakresu robot rekul-
tywacyjnych do uzyskania decyzji uznającej 
rekultywację za zakończoną, 

 h) dla terenów obowiązują zasady obsługi komu-
-nikacyjnej ustalone w Rozdziale 2, § 9 pkt 3; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się wy-

łącznie bieŊące remonty. 
 

Rozdział 5 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 25. Okreņla się stawkę procentową wzrostu 

wartoņci nieruchomoņci słuŊącą pobraniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 
717, z 2003 r. z póňniejszymi zmianami): 
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: 
 a) RM – 5%, 
 b) MN – 10%, 
 c) U/Z – 15%, 
 d) P-U – 30%, 
 e) W – 0%, 
 f) ZC – 0%, 
 g) ZL, ZLd – 0%, 
 h) PG – 20%; 
2) terenów dróg, ulic i ciągów oznaczonych na pla-

nie symbolami: 
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 a) KD-Z, KD-L, KD-D, KD-Y, KD - Go – 0%. 

§ 26. Tracą moc ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lgota 
Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/65/2007 Rady 
Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 czerwca 2007 r. 
dotyczące terenów wyodrębnionych na rysunku 
planu w skali 1:2000 i oznaczonych symbolami: 1.23 
RM, 3.3 RM (fragment), 9.6 U/Z (fragment), 10.1 RM, 
10.3 RM oraz wyodrębnionych na rysunku planu w 
skali 1:5000 i oznaczonych symbolem ZLd połoŊo-

nych w granicach obszaru objętego niniejszym pla-
nem, okreņlonych w § 1 ust. 2. 

§ 27. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy w Lgocie Wielkiej: 

Adam Bujacz 
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Załącznik nr 1/1 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 1/2 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 1/3 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2/1 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2/2 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.1/1 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.1/2 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.2 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.3/1 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.3/2 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.4/1 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.4/2 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.5/1 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.5/2 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.6 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.7/1 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.7/2 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3.8 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

GMINY LGOTA WIELKA ZGŁOSZONYCH W CZASIE WYŁOŉENIA PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
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 Przewodniczący Rady 

Gminy w Lgocie Wielkiej: 
Adam Bujacz 

 
 
Załącznik nr 5 
do uchwały nr IV/22/2011 
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LGOTA WIELKA INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŉĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Jako podstawę prawną przyjęto: 

 - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, z póňn. zm.), 

 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z póňn. zm.), 

 - ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego w 
latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 162, poz. 1119, z 
póňn. zm.), 

 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoņciami (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z póňn. zm.), 

 - ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 
póňn. zm.). 

Celem opracowania jest okreņlenie sposobu 
realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapi-
sanych w projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania obszaru objętego planem, które naleŊą do 
zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowa-
nia. 

W celu umoŊliwienia realizacji inwestycji ku-
baturowych na terenach przeznaczonych pod róŊne 
formy zainwestowania jak zabudowa mieszkaniowa 
rezydencjonalna oraz zabudowa rekreacji indywidu-
alnej, konieczna będzie budowa infrastruktury, wy-
magająca nakładów finansowych. 

Finansowanie realizacji zadań zapisanych w 
planie inwestycji infrastruktury technicznej, które 
naleŊą do zadań własnych gminy jest uzaleŊnione od 
zdolnoņci finansowej gminy i będzie okreņlona w 
wieloletnich planach inwestycyjnych, stanowiących 
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załączniki do uchwał budŊetowych w kolejnych okre-
sach czasowych. 

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej 
będących zadaniami własnymi gminy naleŊy: 
 - wydzielenie i wykup terenu pod moderniza-

cję i realizację dróg i ciągów pieszo-jezdnych 
od właņcicieli prywatnych – 22 500 m2, 

 - realizacja lub modernizacja nawierzchni dróg 
i ciągów pieszo-jezdnych – około 98 100 m2, 

 - uzbrojenie terenu w sieć wodociągową. 
Przewiduje się realizację: 

 - około 7 500 m sieci wodociągowej, 
 - uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną. 

Przewiduje się realizację: 
 - około 8 500 m sieci kanalizacji sanitarnej. 

Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej będą realizowane i póňniej eksploatowa-
ne przez odpowiedniego zarządcę sieci (dostawcę 
usług). 

Odrębnym problemem jest zaopatrzenie ob-
szaru w energię elektryczną. Zgodnie z prawem 
energetycznym, realizacja sieci przez zakład energe-
tyczny uzaleŊniona jest od wczeņniej sporządzonych 
planów zaopatrzenia w energię (z trzyletnim wy-
przedzeniem). W sytuacji potrzeb zasilania w energię 
obszaru okreņlonego w projekcie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego zasilanie w 
energię ma być zagwarantowane z istniejących i 
planowanych stacji trafo, a całoņć potrzeb wynikają-
cych z projektowanego zagospodarowania terenu 
zostanie pokryta w drodze budowy sieci ņredniego i 
niskiego napięcia. 

Ņrodki finansowe na cele infrastrukturalne 
realizowane przez gminę będą pochodzić ze ņrod-

ków własnych gminy ustalanych w poszczególnych 
budŊetach gminy na dany rok oraz funduszy Unii 
Europejskiej. 

Zakłada się teŊ, Ŋe częņć wyposaŊenia w nie-
zbędną sieć wodociągową nowych terenów (w ra-
mach działek stanowiących własnoņć prywatną), w 
znacznej częņci realizowana będzie przez przyszłych 
inwestorów i właņcicieli terenów. 

Ňródłem dochodu gminy będzie tak zwana 
renta planistyczna płacona na rzecz gminy, wynika-
jąca ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci naleŊących 
do prywatnych właņcicieli. Gmina uzyska równieŊ 
dochody ze sprzedaŊy działek budowlanych zlokali-
zowanych na obszarze objętym planem. Przewiduje 
się równieŊ znaczny wzrost wpływów z podatków od 
nieruchomoņci na omawianym obszarze. 

MoŊna załoŊyć, Ŋe programy unijne związane 
z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, które zo-
staną wdroŊone w gminie pozwolą na przyspiesze-
nie prac związanych z realizacją zadań inwestycyj-
nych naleŊących do zadań własnych. 

Gmina wykorzysta wszystkie moŊliwoņci dla 
pozyskania funduszy w celu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji infrastruktury technicznej, które na-
leŊą do jej zadań własnych. 

Prognozowane wydatki związane z realizacją 
ww. projektu winny stanowić podstawę do podjęcia 
prac nad ujęciem ich w Wieloletnich Programach 
Inwestycyjnych Gminy Lgota Wielka. 
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UCHWAŁA NR V/40/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

  
 z dnia 2 marca 2011 r. 

 
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Łasku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h, art. 40 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 

620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z 
art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŊach 
gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, 
poz. 1228) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Postanawia się zlikwidować jednostkę 
organizacyjną gminy Łask pod nazwą StraŊ Miejska 
w Łasku z siedzibą w Łasku, ul. Warszawska 14, zwa-
nej dalej „jednostką”. 

2. Termin rozpoczęcia likwidacji wyznacza się 
na dzień wejņcia w Ŋycie niniejszej uchwały. 

3. Termin zakończenia likwidacji ustala się na 
koniec 4-go m-ca od daty wejņcia w Ŋycie uchwały. 

§ 2. Do dnia likwidacji jednostka prowadzi 


