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UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY KSAWERÓW 

  
 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów  
z dnia 20 paŝdziernika 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 378, poz. 3952) 

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

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 
14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z  
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871) oraz w związku z uchwałą Nr XL/278/2009 
Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 stycznia 2009 r. w 
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksa-
werów uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/296/05 Ra-
dy Gminy Ksawerów z dnia 20 paňdziernika 2005 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 378, poz. 3952) Rada 
Gminy Ksawerów uchwala, co nastĉpuje:  

 
Czĉść I 

Przepisy ogólne 
Rozdział 1 

Zakres spraw regulowanych uchwałą  
i objaśnienie użytych w uchwale określeń 

 
§ 1. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego, zwany dalej planem, 
obejmujący obszar okreņlony w załączniku graficz-
nym nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą Nr 
XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 paň-
dziernika 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 378, 
poz. 3952). 

2. Granice obszaru objĉtego planem, o któ-
rym mowa w ust. 1, pokazano na rysunku planu 
sporządzonym w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 

4. Integralną czĉņcią planu są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 niniejszej 

uchwały, wraz z wyrysem ze Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Ksawerów; 

2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu – stanowiące załącznik nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania – stanowiące 
załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Stwierdza siĉ zgodnoņć planu z ustalenia-
mi zmiany Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest podniesienie poziomu warunków Ŋycia 
mieszkańców, poprzez: 
1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokalizacji 

działalnoņci oraz inwestycji umoŊliwiających wie-
lofunkcyjny rozwój gminy z uwzglĉdnieniem za-
sady rozwoju zrównowaŊonego; 

2) realizacjĉ ustaleń mających na celu poprawĉ ładu 
przestrzennego; 

3) realizacjĉ ustaleń dotyczących zasad moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej; 

4) minimalizacjĉ sytuacji kolizyjnych wynikających z 
przeznaczenia terenów na róŊne funkcje. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) działce inwestycyjnej – naleŊy przez to rozumieć 

działkĉ budowlaną lub zespół działek objĉtych 
jednym pozwoleniem na budowĉ; 

2) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granicĉ pomiĉdzy terenami o róŊnym sposobie 
uŊytkowania, zagospodarowania lub róŊnym 
przeznaczeniu podstawowym i róŊnej funkcji, u-
staloną niniejszym planem; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć oznaczoną na rysunku planu liniĉ wy-
znaczającą minimalną odległoņć od linii rozgrani-
czającej, w jakiej moŊna sytuować budynek, z do-
puszczeniem wysuniĉcia przed liniĉ zabudowy na 
głĉbokoņć 1,2 m: schodów zewnĉtrznych, balko-
nów, tarasów, wykuszy, windy dla osób niepeł-
nosprawnych, podjazdów dla wózków; 

4) tymczasowy obiekt budowlany – naleŊy przez to 
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rozmieć obiekt budowlany przeznaczony do cza-
sowego uŊytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałoņci technicznej, przewidziany do przenie-
sienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŊe obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem; 

5) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia i ry-
sunek planu, bĉdące przedmiotem niniejszej u-
chwały, okreņlone w § 1 uchwały; 

6) przepisach szczególnych – naleŊy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych; 

7) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje siĉ za 
dominujące na danym terenie; 

8) przeznaczeniu uzupełniającym – naleŊy przez to 
rozumieć ustalony rodzaj przeznaczenia terenu, 
który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub 
moŊe z nim współistnieć na warunkach okreņlo-
nych w uchwale; 

9) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy przez to 
rozumieć powierzchniĉ terenu biologicznie czyn-
nego w rozumieniu przepisów szczególnych; 

10) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozumieć 
sumĉ powierzchni rzutów wszystkich budynków 
na działce budowlanej, mierzoną po zewnĉtrz-
nym obrysie ņcian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys wystĉpu-
je poza obrys kondygnacji przyziemnej; 

11) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysunek 
wykonany na mapie w skali 1:1000, okreņlony w § 
1 ust. 1 uchwały; 

12) terenie – naleŊy przez to rozumieć czĉņć obszaru 
ograniczoną na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczoną symbolem okreņlającym 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania, ozna-
czoną według zasad okreņlonych w § 5 uchwały; 

13) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałĉ, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

14) wysokoņci budynku – naleŊy przez to rozumieć 
wysokoņć obliczoną według zasad okreņlonych w 
przepisach szczególnych. 

§ 4. 1. W planie ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym: 

 a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 b) gabaryty obiektów, 
 c) procentowy udział powierzchni zabudowy; 
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

5) zasady remontu, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ņci; 

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siĉ opłatĉ, o której mowa w art. 36 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W planie nie ustala siĉ, ze wzglĉdu na nie-
wystĉpowanie: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów i 

obiektów górniczych, a takŊe naraŊonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagroŊonych osu-
waniem siĉ mas ziemnych; 

2) zasad kształtowania przestrzeni publicznych; 
3) terenów rekreacyjno–wypoczynkowych; 
4) zasady lokalizacji urządzeń obrony cywilnej; 
5) obszarów wymagających przekształceń lub rekul-

tywacji. 
§ 5. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 (załącz-

nik nr 1 do uchwały) obowiązuje w zakresie: 
1) granic obszaru objĉtego planem; 
2) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych 
zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
4) przebiegu dróg publicznych i ich klas. 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu mają 
charakter informacyjny. 

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zago-
spodarowania wyznaczonych terenów oznacza siĉ 
na rysunku planu symbolami literowymi według na-
stĉpującej zasady: 
1) początkowe cyfry arabskie okreņlają numery wy-

znaczonych na rysunku planu terenów, dla któ-
rych sformułowano odrĉbne ustalenia; 

2) oznaczenia literowe – wielkie litery – okreņlają 
podstawowe: formy przeznaczenia i zasady zago-
spodarowania terenów okreņlone według ustaleń 
zawartych w § 6. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia  
i zasad zagospodarowania terenów 
 
§ 6. 1. Ustala siĉ nastĉpujące symbole okre-

ņlające w planie podstawowe formy przeznaczenia i 
zagospodarowania terenów: 
1) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wraz z moŊliwoņcią lokalizacji obiektów 
usługowych; 

2) U – tereny zabudowy usługowej wraz z drobną 
wytwórczoņcią i produkcją; 

3) UK – tereny usług sakralnych; 
4) P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów, ma-

gazynów; 
5) R – teren rolny z zakazem zabudowy; 
6) WS – teren zbiornika przeciwpoŊarowego; 
7) KDG – teren drogi publicznej klasy głównej; 
8) KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej; 
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9) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej; 

10) KDW – teren drogi gminnej niepublicznej klasy 
wewnĉtrznej. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego – o ile ustalenia szczegółowe 
nie stanowią inaczej - na całym obszarze objĉtym 
planem, ustala siĉ: 
1) nakaz utrzymania okreņlonego w planie udziału 

powierzchni biologicznie czynnej; 
2) przebieg linii zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-

nu z zastrzeŊeniem, Ŋe nie obowiązuje ona na te-
renach oznaczonych symbolami: 1.P, 2 P, w sto-
sunku do obiektów ochrony i dozoru oraz obsługi 
wjazdów; 

3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów bu-
dowlanych (nie dotyczy obiektów związanych z 
prowadzeniem prac budowlanych oraz zlokalizo-
wanych w strefie ochronnej gazociągu przesyło-
wego); 

4) zakaz stosowania do wykończenia elewacji bu-
dynków takich materiałów jak okładziny z two-
rzyw sztucznych (siding), stłuczka szklana, itp.; 

5) w czĉņci działki przylegającej do drogi publicznej 
zakaz stosowania ogrodzeń o przĉsłach z prefa-
brykowanych elementów betonowych, ogrodzeń 
z tworzyw sztucznych bądň z pełnej blachy lub in-
nych nieharmonizujących z otoczeniem, zalecana 
realizacja ogrodzeń jako płotów ze sztachet dre-
wnianych, ogrodzeń z siatki, ogrodzeń kutych, 
itp.; 

6) moŊliwoņć stosowania w ogrodzeniach pełnej 
podmurówki o wysokoņci maksymalnej liczonej 
od poziomu terenu 0,50 m; 

7) o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej - w 
zakresie sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania – urządzenie i wykorzystanie tere-
nu w sposób dotychczasowy do czasu zagospo-
darowania go zgodnie z niniejszym planem; 

8) w zakresie lokalizacji reklam i elementów identy-
fikacji wizualnej, moŊliwoņć lokalizacji elementów 
informacyjnych dotyczących obiektów usytuowa-
nych na tym samym terenie, w tym: 

 a) elementów wolno stojących o powierzchni 
informacyjnej nie wiĉkszej niŊ 10,00 m2, 

 b) elementów na budynkach pod warunkiem ich 
uwzglĉdnienia w kompozycji całej elewacji 
budynku, o łącznej powierzchni nie wiĉkszej 
niŊ 60% powierzchni elewacji, na której są usy-
tuowane; 

9) parametry działek okreņlone w niniejszym planie 
nie dotyczą działek wydzielanych pod realizacjĉ 
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, 
dróg oraz podziałów powstających w wyniku re-
gulacji stanu prawnego w celu poprawy warun-
ków istniejącego zagospodarowania, a nie wy-
dzielenia nowych działek budowlanych; 

10) obiekty budowlane naleŊy rozbudowywać i pro-
jektować w taki sposób, by forma architektonicz-
na była dostosowana do otaczającej zabudowy z 
wyłączeniem obiektów zdegradowanych; 

11) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ zabudowy w odległoņci 
nie mniejszej niŊ 1,5 m od granicy z sąsiednią 
działką budowlaną lub bezpoņrednio przy granicy 
działek; 

12) zakaz odprowadzania zanieczyszczonych wód i 
ņcieków do wód powierzchniowych i gruntu, z 
wyłączeniem zrzutów w oparciu o uzyskane po-
zwolenia wodno-prawne; 

13) zakaz lokalizowania przedsiĉwziĉć mogących za-
wsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, o-
kreņlonych w przepisach szczególnych, dla któ-
rych sporządzenie raportu oddziaływania na ņro-
dowisko jest obligatoryjne, za wyjątkiem komuni-
kacji i infrastruktury technicznej. 

 
Czĉść II 

Zasady zagospodarowania terenów 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 
terenów, zasad kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenów 
 
§ 8. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 1.MN/U, 2.MN/U. 3.MN/U, 4.MN/U, 
5MN/U, 6MN/U, ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową 
gospodarczą i garaŊową (realizowanej poprzez 
utrzymanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
jej odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebu-
dowy, zmiany sposobu uŊytkowania oraz budo-
wy nowej – zarówno wolnostojącej, bliňniaczej) z 
dopuszczeniem realizacji lokali uŊytkowych w 
budynkach mieszkalnych o powierzchni okreņlo-
nej w przepisach szczególnych; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren zabu-
dowy usługowej wraz z drobną wytwórczoņcią, 
rzemiosłem, handlem, gastronomią, itp.; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
nowej oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy istniejącej realizowanej w ramach 
podstawowego przeznaczenia terenu: 

 a) maksymalną wysokoņć zabudowy wynoszącą 
10,00 m, dla budynków z dachami płaskimi – 
9,00 m do attyki, a dla budynków gospodar-
czych i garaŊowych 5,00 m, 

 b) dachy wielospadowe o kącie nachylenia poła-
ci dachowych do 45 stopni, dla budynków go-
spodarczych i garaŊowych do 45 stopni, zale-
cana symetria połaci dachowych, 

 c) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  
§ 7; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
nowej oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy istniejącej realizowanej w ramach 
uzupełniającego przeznaczenia terenu: 

 a) maksymalną wysokoņć zabudowy wynoszącą 
9,00 m, a dla budynków gospodarczych i ga-
raŊowych 5,00 m, 

 b) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
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do 45 stopni, dla budynków gospodarczych i 
garaŊowych do 45 stopni, zalecana symetria 
połaci dachowych, 

 c) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  
§ 7; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% po-
wierzchni działki inwestycyjnej; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej 40% powierzchni działki inwestycyjnej; 

7) utrzymanie istniejących podziałów, z moŊliwoņcią 
łączenia i podziału nieruchomoņci, przy zachowa-
niu nastĉpującej zasady dla nowotworzonych 
działek: 

 a) minimalną szerokoņć frontu wynoszącą  
20,00 m, 

 b) minimalną powierzchniĉ wynoszącą 1200,00 
m2, 

 c) dostĉp do drogi, za wyjątkiem sytuacji gdy 
słuŊy to powiĉkszeniu działki mającej dostĉp 
do drogi; 

8) obsługĉ komunikacyjną terenów: 
 a) 1.MN/U, 3.MN/U, 4.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U – 

utrzymanie istniejących podłączeń z drogi 
01.KDG/Z oraz z dróg zlokalizowanych poza 
obszarem planu, do których poszczególna nie-
ruchomoņć ma dostĉp, 

 b) 2.MN/U – utrzymanie istniejących podłączeń z 
dróg 01.KDG/Z, 02.KDZ, 03.KDD, 04.KDW oraz 
z dróg zlokalizowanych poza obszarem planu, 
do których poszczególna nieruchomoņć ma 
dostĉp; 

9) moŊliwoņć stosowania ogrodzeń o wysokoņci do 
1,70 m; 

10) utrzymanie istniejących dojazdów słuŊących 
obsłudze nieruchomoņci z moŊliwoņcią ich posze-
rzenia, remontu i zmiany w obrĉbie terenu, bez 
koniecznoņci zmiany niniejszego planu; 

11) dla czĉņci terenów 1.MN/U, 2.MN/U, znajdujących 
siĉ w strefie ochronnej wyznaczonej wzdłuŊ ga-
zociągu – obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń roz-
działu 6; 

12) dla czĉņci terenów 3.MN/U, 5.MN/U, 6.MN/U 
znajdujących siĉ w strefie ochronnej wyznaczonej 
wzdłuŊ linii energetycznych – obowiązek uwzglĉ-
dnienia ustaleń rozdziału 6; 

13) dla czĉņci terenu 1.MN/U, na którym znajduje siĉ 
stanowisko archeologiczne wraz ze strefą – obo-
wiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 4; 

14) obowiązek podłączenia do istniejącego systemu 
infrastruktury technicznej, a w przypadku braku, 
do czasu realizacji na warunkach lokalnych z 
uwzglĉdnieniem przepisów szczególnych; obo-
wiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 6; 

15) zakaz realizacji przedsiĉwziĉć, których oddziały-
wanie moŊe przekraczać granice działki, na której 
są zlokalizowane lub do której inwestor posiada 
tytuł prawny; 

16) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami § 27. 

§ 9. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 1.U, 2.U, 3.U, 4.U, 5.U, 6.U, 7.U, 
8.U, 9.U, 10.U, ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudo-

wy usługowej wraz z drobną wytwórczoņcią i 
produkcją, z zabudową magazynową, gospodar-
czą i garaŊową (realizowany poprzez utrzymanie 
istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią jej odbudo-
wy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz 
budowy nowej); 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
nowej oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy istniejącej realizowanej w ramach 
podstawowego przeznaczenia terenów: 

 a) maksymalną wysokoņć zabudowy wynoszącą 
12,00 m, a dla budynków gospodarczych i ga-
raŊowych 7,00 m, 

 b) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 45 stopni, dla budynków gospodarczych i 
garaŊowych do 45 stopni, zalecana symetria 
połaci dachowych, 

 c) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2 
 § 7; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
nowej oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy istniejącej realizowanej w ramach 
uzupełniającego przeznaczenia terenów: 

 a) maksymalną wysokoņć zabudowy wynoszącą 
10,00 m, dla budynków z dachami płaskimi – 
9,00 m do attyki, a dla budynków gospodar-
czych i garaŊowych 5,00 m, 

 b) dachy wielospadowe o kącie nachylenia poła-
ci dachowych do 45 stopni, dla budynków go-
spodarczych i garaŊowych do 45 stopni, zale-
cana symetria połaci dachowych, 

 c) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  
§ 7; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% po-
wierzchni działki inwestycyjnej; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej 30% powierzchni działki inwestycyjnej; 

7) utrzymanie istniejących podziałów, z moŊliwoņcią 
łączenia i podziału nieruchomoņci, przy zachowa-
niu nastĉpującej zasady dla nowotworzonych 
działek: 

 a) minimalną szerokoņć frontu wynoszącą  
20,00 m, 

 b) minimalną powierzchniĉ wynoszącą 1000 m2, 
 c) dostĉp do drogi, za wyjątkiem sytuacji gdy 

słuŊy to powiĉkszeniu działki mającej dostĉp 
do drogi; 

8) moŊliwoņć stosowania ogrodzeń o wysokoņci do 
1,70 m; 

9) obsługĉ komunikacyjną terenów 1.U, 2.U, 3.U, 
4.U, 5.U, 6.U, 7.U, 8.U, 9.U, 10.U – utrzymanie ist-
niejących podłączeń z drogi 01.KDG/Z; 

10) utrzymanie istniejących dojazdów słuŊących 
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obsłudze nieruchomoņci z moŊliwoņcią ich posze-
rzenia, remontu i zmiany w obrĉbie terenu, bez 
koniecznoņci zmiany niniejszego planu; 

11) dla czĉņci terenu 7.U, 9.U znajdującego siĉ w 
strefie ochronnej wyznaczonej wzdłuŊ linii ener-
getycznej – obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń 
rozdziału 6; 

12) zakaz realizacji przedsiĉwziĉć, których funkcjo-
nowanie moŊe przekraczać granice działki, na któ-
rej są zlokalizowane lub do której inwestor posia-
da tytuł prawny; 

13) obowiązek podłączenia do istniejącego systemu 
infrastruktury technicznej, a w przypadku braku, 
do czasu realizacji na warunkach lokalnych z 
uwzglĉdnieniem przepisów szczególnych; obo-
wiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 6; 

14) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami § 27. 

§ 10. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 1.UK, 2.UK, ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren usług 

sakralnych z zielenią towarzyszącą (realizowany 
poprzez utrzymanie istniejącej zabudowy z moŊ-
liwoņcią jej odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy oraz budowy nowej); 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren zabu-
dowy mieszkaniowej, tj. istniejącej plebanii z 
moŊliwoņcią jej przebudowy, odbudowy, rozbu-
dowy, nadbudowy; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
nowej oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy istniejącej realizowanej w ramach 
podstawowego przeznaczenia terenu: 

 a) dachy o dowolnym kącie nachylenia i kształ-
cie, 

 b) maksymalną wysokoņć zabudowy wynoszącą 
25,00 m, 

 c) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  
§ 7; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
nowej oraz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy istniejącej realizowanej w ramach 
uzupełniającego przeznaczenia terenu: 

 a) dachy wielospadowe o kącie nachylenia poła-
ci dachowych do 45 stopni, dla budynków go-
spodarczych i garaŊowych do 30 stopni, zale-
cana symetria połaci dachowych, 

 b) maksymalną wysokoņć zabudowy wynoszącą 
10,00 m, a dla budynków gospodarczych i ga-
raŊowych 5,00 m, 

 c) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  
§ 7; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% po-
wierzchni działki inwestycyjnej; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej 20% powierzchni działki inwestycyjnej; 

7) utrzymanie istniejących podziałów, z moŊliwoņcią 
łączenia i podziału nieruchomoņci, przy zachowa-
niu nastĉpującej zasady dla nowotworzonych 
działek: 

 a) minimalną szerokoņć frontu wynoszącą  
20,00 m, 

 b) minimalną powierzchniĉ wynoszącą 1000 m2, 
 c) dostĉp do drogi, za wyjątkiem sytuacji gdy 

słuŊy to powiĉkszeniu działki mającej dostĉp 
do drogi; 

8) realizacjĉ inwestycji na całym terenie, jako objĉ-
tym jednym zamierzeniem inwestycyjnym; 

9) stosowanie ogrodzeń o wysokoņci do 1,70 m; 
10) obsługĉ komunikacyjną terenów 1.UK, 2.UK – 

utrzymanie istniejących podłączeń z drogi 
01.KDG/Z; 

11) utrzymanie istniejących dojazdów słuŊących ob-
słudze nieruchomoņci z moŊliwoņcią ich posze-
rzenia, remontu i zmiany w obrĉbie terenu, bez 
koniecznoņci zmiany niniejszego planu; 

12) obowiązek podłączenia do istniejącego systemu 
infrastruktury technicznej, a w przypadku braku, 
do czasu realizacji na warunkach lokalnych z 
uwzglĉdnieniem przepisów szczególnych; obo-
wiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 6; 

13) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami § 27. 

§ 11. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 1.P, 2.P, ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy produkcyjnej, składów, magazynów (realizo-
wany poprzez utrzymanie istniejącej zabudowy z 
moŊliwoņcią jej odbudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy, przebudowy oraz budowy nowej); 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – tereny usług, 
w tym lokalizacji budynków administracyjnych, 
biurowych, komercyjnych oraz obiektów drobnej 
wytwórczoņci; 

3) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i obiek-
tów uŊytecznoņci publicznej; 

4) zakaz realizacji przedsiĉwziĉć, których oddziały-
wanie moŊe przekraczać granice działki, na której 
są zlokalizowane lub do której inwestor posiada 
tytuł prawny; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
nowej oraz odbudowy, nadbudowy, przebudowy 
istniejącej realizowanej w ramach podstawowego 
i uzupełniającego przeznaczenia terenu: 

 a) maksymalną powierzchniĉ zabudowy realizo-
wanej w ramach uzupełniającego przeznacze-
nia terenu nie przekraczającą 50% powierzchni 
zabudowy realizowanej w ramach przeznacze-
nia podstawowego, 

 b) maksymalną wysokoņć zabudowy wynoszącą 
15,00 m, dla budynków z płaskim dachem – 
12,00 m do attyki, a dla budynków gospodar-
czych i garaŊowych – 7,00 m – ustalenia nie 
dotyczą obiektów i urządzeń towarzyszących, 
których wysokoņć wynika bezpoņrednio z 
wymogów technicznych i konstrukcyjnych, np. 
maszty, kominy, dňwigi, silosy itp., jednak nie 
wiĉcej niŊ 20,00 m, 

 c) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 45 stopni, 
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 d) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  

§ 7; 
6) maksymalna powierzchnia zabudowy 90% po-

wierzchni działki inwestycyjnej; 
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-

nej 10% powierzchni działki inwestycyjnej; 
8) stosowanie ogrodzeń o wysokoņci do 1,80 m; 
9) zakaz podziału na działki budowlane; 

10) obsługĉ komunikacyjną terenów: 
 a) 1.P – utrzymanie istniejących podłączeń z dro-

gi 01.KDG/Z, 
 b) 2.P – utrzymanie istniejących podłączeń z dro-

gi 02.KDZ; 
11) dla czĉņci terenu 2.P znajdującego siĉ w strefie 

ochronnej wyznaczonej wzdłuŊ gazociągu – obo-
wiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 6; 

12) utrzymanie istniejących podziałów, z moŊliwoņcią 
łączenia i podziału nieruchomoņci, przy zachowa-
niu nastĉpującej zasady dla nowotworzonych 
działek: 

 a) minimalną szerokoņć frontu wynoszącą  
20,00 m, 

 b) minimalną powierzchniĉ wynoszącą 1200 m2, 
 c) dostĉp do drogi, za wyjątkiem sytuacji gdy 

słuŊy to powiĉkszeniu działki mającej dostĉp 
do drogi; 

13) obowiązek podłączenia do istniejącego systemu 
infrastruktury technicznej, a w przypadku braku, 
do czasu realizacji na warunkach lokalnych z 
uwzglĉdnieniem przepisów szczególnych; obo-
wiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 6; 

14) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami § 27. 

§ 12. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem: 1.R, ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren rolny; 
2) zakaz lokalizowania nowej zabudowy za wyjąt-

kiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej i drogowej; 

3) zakaz rozbudowy, nadbudowy, przebudowy ist-
niejącej zabudowy; 

4) moŊliwoņć utrzymania istniejącej zabudowy, bez 
prawa do jej odbudowy, rozbudowy, nadbudowy 
i przebudowy. 

§ 13. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1.WS, ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zbiornika 

przeciwpoŊarowego; 
2) utrzymanie istniejącego zbiornika przeciwpoŊa-

rowego z moŊliwoņcią przebudowy i rozbudowy 
wynikającej z potrzeb technologicznych, zgodnie 
z przepisami szczególnymi; 

3) zakaz zabudowy; 
4) zakaz wprowadzania do zbiornika ņcieków wy-

magających oczyszczania. 
 

Czĉść III 
Ustalenia dotyczące granic i zasad 

zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegających ochronie 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zagospodarowania  

terenów podlegających ochronie 
 
§ 14. 1. Ustala siĉ ochronĉ na podstawie 

przepisów szczególnych terenów poprzez nastĉpują-
ce stanowisko archeologiczne wraz z jego strefą 
ochronną oznaczone na rysunku planu: 

 
oznaczenie stanowiska 
na rys planu 

miejscowoņć AZP rodzaj  
stanowiska 

kultura chronologia stanowiska nr stan na 
AZP 

1 KSAWERÓW 9 68-51 ņlad  
osadniczy 

? Pradzieje 118 
Nŉ XVI-XVII w. 

 
2. W strefie stanowiska archeologicznego 

przed rozpoczĉciem inwestycji wymagającej prac 
ziemnych oraz nasadzeń leņnych obowiązuje prze-
prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, 
na które naleŊy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawne z zakresu ochrony zabytków. 

3. W strefie ochrony archeologicznej ozna-
czonej na rysunku planu, a obejmującej obszar ist-
niejącego i potencjalnych stanowisk obowiązują na-
stĉpujące zasady zagospodarowania: 
1) przeprowadzanie nadzorów archeologicznych 

przy wszystkich pracach zawiązanych z robotami 
ziemnymi i nasadzeniami leņnymi; 

2) koniecznoņć uzyskania pozwolenia Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków na prowadzenie nad-
zorów archeologicznych w oparciu o obowiązują-
ce przepisy prawne z zakresu ochrony zabytków; 

3) wykonanie badań archeologicznych w przypadku 
ujawnienia nowego stanowiska archeologiczne-

go z koniecznoņcią przerwania prac i udostĉpnie-
nia terenu do badań archeologicznych; 

4) koniecznoņć oznaczenia i zabezpieczenia wszyst-
kich nowoodkrytych stanowisk archeologicznych, 
a nastĉpnie powiadomienia Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków; 

5) moŊliwoņć powiĉkszenia strefy ochrony arche-
ologicznej po odkryciu nowych stanowisk i wpi-
saniu ich do ewidencji zabytków archeologicz-
nych. 

§ 15. 1. Ustala siĉ zachowanie nastĉpujących 
obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabyt-
ków: 
1) budynku mieszkalnego przy ul. Hubala 61 (nr ewi-

dencyjny działki 355/1); 
2) budynku mieszkalnego przy ul. Hubala 63 (nr ewi-

dencyjny działki 354). 
2. Ustala siĉ ochronĉ wpisanych do gminnej 

ewidencji zabytków według poniŊszych zasad: 
1) prace wykonywane w obiekcie lub jego otoczeniu 
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winny być prowadzone w porozumieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków; 

2) sprawowanie opieki nad zabytkiem oraz jego oto-
czeniem, winny umoŊliwiać prowadzenie badań 
architektonicznych i konserwatorskich. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zagospodarowania  
terenów środowiska przyrodniczego 
 
§ 16. 1. Obszar planu nie zawiera terenów 

prawnie chronionych przyrodniczo. 
2. W ramach ochrony ņrodowiska przyrodni-

czego zaleca siĉ zachowanie i ochronĉ istniejących 
grup zieleni znajdujących siĉ na poszczególnych 
nieruchomoņciach. 

3. Dla ochrony przed hałasem – zakaz lokali-
zowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia dzia-
łalnoņci usługowej i produkcyjnej mogącej powo-
dować przekroczenie dopuszczalnej emisji hałasu na 
terenach podlegającej ochronie akustycznej – we-
dług przepisów szczególnych. 

4. Do terenów chronionych akustycznie w ro-
zumieniu przepisów szczególnych zaliczane są tere-
ny „pod zabudowĉ mieszkaniową”, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MN/U oraz tereny, na któ-
rych dopuszcza siĉ lokalizacjĉ funkcji mieszkaniowej 
jako przeznaczenia dopuszczalnego (U, UK). Pozosta-
łe tereny nie są zaliczane do terenów chronionych 
akustycznie. 

 
Czĉść VI 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

Rozdział 6 
Ustalenia dotyczące zasad obsługi  

w zakresie infrastruktury technicznej 
 
§ 17. W zakresie odprowadzania ņcieków sa-

nitarnych, ustala siĉ: 
1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 

do wód powierzchniowych  do gruntu; 
2) budowĉ sieci odprowadzenia ņcieków sanitar-

nych w nawiązaniu do projektowanego zagospo-
darowania; 

3) jako docelowe uznajĉ siĉ podłączenie obiektów 
zaopatrywanych w wodĉ do sieci kanalizacyjnej; 

4) do czasu realizacji kanalizacji gminnej dopuszcza 
siĉ: 

 a) odprowadzenie ņcieków do szczelnych zbior-
ników bezodpływowych pod warunkiem za-
bezpieczenia wywozu nagromadzonych nie-
czystoņci do najbliŊszego punktu zlewnego, 

 b) stosowanie przydomowych oczyszczalni ņcie-
ków; 

5) w przypadku wytworzenia ņcieków technologicz-
nych, obowiązek ich neutralizacji w miejscu ich 
powstania przed wprowadzeniem do kanalizacji i 
odbiornika. 

§ 18. W zakresie odprowadzania wód desz-
czowych, ustala siĉ: 
1) budowĉ systemu odwodnienia w nawiązaniu do 

projektowanego zagospodarowania; 
2) moŊliwoņć powierzchniowego odwodnienia dróg 

do rowów odwadniających, po ich oczyszczeniu 
w separatorach lub innych urządzeniach chronią-
cych przed skaŊeniem substancjami ropopocho-
dnymi; 

3) zagospodarowanie wód opadowych w miejscu 
ich powstania oraz ochronĉ rowów bĉdących od-
biornikiem wód pochodzących z odwodnienia te-
renu; 

4) na terenach zabudowy produkcyjnej, składów, 
magazynów, itp. obowiązuje koniecznoņć oczysz-
czania wód opadowych z terenów utwardzonych. 

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ, ustala 
siĉ: 
1) dostawĉ wody do poszczególnych odbiorców za 

poņrednictwem indywidualnych przyłączy, na 
warunkach okreņlonych przez zarządcĉ sieci; 

2) rozbudowĉ istniejącej sieci wodociągowej w na-
wiązaniu do projektowanego zagospodarowania; 

3) do czasu objĉcia poszczególnych terenów zabu-
dowy siecią wodociągową dopuszcza siĉ moŊli-
woņć zaopatrzenia w lokalnych ňródła wody, np.: 
studnie; 

4) lokalizacje nowych odcinków sieci wodociągo-
wych przy uwzglĉdnieniu wymagań okreņlonych 
w przepisach szczególnych i w porozumieniu z 
zarządcą drogi; 

5) przy budowie sieci wodociągowej koniecznoņć 
uwzglĉdnienia wymogów przeciwpoŊarowych 
szczególnie w zakresie hydrantów zewnĉtrznych; 

6) zakaz wykorzystania istniejących lokalnych otwo-
rów studziennych po okresie ich uŊytkowania ja-
ko zbiorników na odpady lub ņcieki. 

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala 
siĉ: 
1) rozbudowĉ istniejącej sieci gazowej w nawiąza-

niu do projektowanego zagospodarowania; 
2) koncentracjĉ sieci gazowej idącą w parze z inten-

syfikacją działań inwestycyjnych związanych z bu-
dową indywidualnych przyłączy do celów grzew-
czych; 

3) uŊytkowanie gazociągów zgodnie z obowiązują-
cymi warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe okreņlonymi w przepi-
sach szczególnych; 

4) lokalizacjĉ nowoprojektowanych gazociągów w 
liniach rozgraniczających dróg poza pasami jezd-
ni, na podstawie przepisów szczegółowych w uz-
godnieniu z gestorem sieci; 

5) dla gazociągu przesyłowego wysokiego ciņnienia 
o ņrednicy Ø 250 mm - utrzymanie strefy ochron-
nej dla budynków mieszkalnych i niemieszkal-
nych po 15,00 m w odległoņci poziomej z obu 
stron osi gazociągu. 

§ 21. W zakresie ogrzewania, ustala siĉ: 
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1) stosowanie w lokalnych i indywidualnych ňró-

dłach ciepła paliw ekologicznych, takich jak: olej 
opałowy niskosiarkowy, gaz płynny, energia elek-
tryczna, gaz ziemny przewodowy (w miarĉ po-
stĉpu gazyfikacji) oraz wykorzystanie odnawial-
nych ňródeł energii (kolektory słoneczne), oraz 
innych noņników spalanych w urządzeniach o 
wysokim poziomie efektywnoņci i czystoņci emi-
sji; 

2) moŊliwoņć stosowania tradycyjnych kotłów wĉ-
glowych na paliwo stałe, posiadających wymaga-
ne przepisami atesty wzglĉdnie ņwiadectwa do-
puszczenia do stosowania. 

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w energiĉ elek-
tryczną, ustala siĉ: 
1) zachowanie istniejących elementów systemu 

energetycznego: 
 a) sieci ņredniego napiĉcia 15 kV, 
 b) sieci niskiego napiĉcia; 
2) strefĉ oddziaływania wolną od zabudowy zwią-

zanej ze stałym pobytem ludzi dla istniejących li-
nii 15 kV wynoszącą 12,00 m (po 6,00 m w kaŊdą 
stronĉ od osi linii); 

3) koniecznoņć zarezerwowania miejsca w pasach 
dróg lub ulic na prowadzenie sieci energetycznej 
kablowo–napowietrznej; 

4) brak koniecznoņci zmiany planu przy realizacji 
stacji transformatorowych lub linii energetycz-
nych. 

§ 23. W zakresie gospodarki odpadami, usta-
la siĉ: 
1) obowiązek zbiórki odpadów komunalnych stałych 

indywidualnie w miejscach wyznaczonych w ob-

rĉbie kaŊdej nieruchomoņci - zgodnie z gminnym 
programem gospodarki odpadami; 

2) wywóz odpadów w systemie zorganizowanym 
przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze 
na wysypisko odpadów. 

§ 24. W zakresie telekomunikacji, ustala siĉ: 
1) obsługĉ telekomunikacyjną z istniejącej sieci w li-

niach rozgraniczających ulic; 
2) bezpoņrednią obsługĉ abonentów telekomunika-

cyjnych realizowaną za poņrednictwem indywidu-
alnych przyłączy na warunkach okreņlonych przez 
operatora telekomunikacyjnego. 

§ 25. Plan dopuszcza realizacjĉ nieprzewidzia-
nej w nim infrastruktury technicznej na wszystkich 
obszarach w razie wystąpienia takiej potrzeby pod 
warunkiem maksymalnego respektowania funkcji 
danego terenu, przy zastosowaniu przepisów szcze-
gólnych. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące zasad obsługi  
w zakresie komunikacji 

 
§ 26. 1. Wyznacza siĉ tereny komunikacji z 

przeznaczeniem podstawowym na drogi, które na 
rysunku planu w zaleŊnoņci od klas oznaczone są 
symbolami: 
1) KDG – droga publiczna klasy głównej; 
2) KDZ – droga publiczna klasy zbiorczej; 
3) KDD – droga publiczna klasy dojazdowej. 

2. Dla terenów przeznaczonych pod komuni-
kacjĉ oznaczonych na rysunku planu ustala siĉ na-
stĉpujące warunki funkcjonalno-techniczne: 

 

Lp. 

symbol 
odcinka 
drogi ozna-
czony na 
rys planu 

nazwa ulicy 
(zarządca 
drogi) 

klasa 
drogi 

szerokoņć drogi w 
liniach 
rozgraniczających 
(docelowa) 

szerokoņć 
minimalna 

jezdni 
uwagi 

1 01.KDG/Z Ul. Mjr Huba-
la. Droga 
krajowa  
nr 71 

G 25,0 (20,0) 7,00 m Dopuszcza siĉ miejscowe 
zwĉŊenie ze wzglĉdu na 
istniejące zainwestowanie. 
Plan przyjmuje zasadĉ, Ŋe 
do czasu wybudowania 
obwodnicy aglomeracyjnej 
ograniczona bĉdzie iloņć 
podłączeń, jednak po jej 
realizacji moŊliwe bĉdzie 
odstąpienie od tej zasady 
(jak dla drogi zbiorczej), 
zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

2 02.KDZ Ul. Ogrodni-
ków. Droga 
powiatowa 

Z 20,00 m 7,00 m Fragment drogi o szer. 
15,0 m znajduje siĉ poza 
obszarem objĉtym pla-
nem. 

3 03.KDD Droga gmin-
na istniejąca 

D 10,00 m 5,00 m  

4 04.KDW Droga gmin-
na istniejąca 

W 8,00 m 5,00 m  
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3. Dla terenów przeznaczonych na cele ko-

munikacji ustala siĉ nastĉpujące zasady zagospoda-
rowania: 
1) szerokoņć drogi w liniach rozgraniczających zgo-

dnie z ustaleniami zawartymi w § 26 wraz z po-
szerzeniami na skrzyŊowaniach, w sytuacjach 
wynikających z zainwestowania dopuszcza siĉ 
zmniejszoną szerokoņć; 

2) moŊliwoņć lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej w liniach rozgraniczających dróg, 
przy uwzglĉdnieniu wymagań okreņlonych w 
przepisach szczególnych i w porozumieniu z za-
rządcą drogi; 

3) moŊliwoņć realizacji tras pieszych jak i pieszo-
rowerowych o szerokoņci zgodnej z przepisami 
szczególnymi, dokładne lokalizacje tras na etapie 
sporządzania projektu budowlanego; 

4) dopuszcza siĉ moŊliwoņć odstĉpstw od powyŊ-
szych ustaleń uzasadnionych szczegółowymi roz-
wiązaniami technicznymi bądň ze wzglĉdu na ist-
niejące uwarunkowania, takie jak: 

 a) kolizje z istniejącym uzbrojeniem, 
 b) kolizje z istniejącymi obiektami budowlanymi, 
 c) kolizje z zielenią o duŊych walorach przyrodni-

czych, 
 d) w przypadkach nieuregulowanych stanów 

prawnych; 
5) w liniach rozgraniczających istnieje moŊliwoņć 

lokalizacji: 
 a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na 

warunkach okreņlonych w przepisach szcze-
gólnych, 

 b) zieleni izolacyjnej z zachowaniem pól widocz-
noņci okreņlonych w przepisach szczególnych, 

 c) elementów małej architektury: słupy ogłosze-
niowe, ławki, itp. 

§ 27. Przy realizacji nowych inwestycji ustala 
siĉ koniecznoņć zapewnienia miejsc parkingowych 
(w tym garaŊowych i postojowych) na terenie danej 
działki inwestycyjnej w iloņciach minimalnych: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wraz z moŊliwoņcią lokalizacji obiektów 
usługowych: 2 miejsca na jedno mieszkanie bądň 
2 miejsca na 100 m2 powierzchni uŊytkowej obie-
ktu usługowego; 

2) dla terenów usług i zabudowy przemysłowej: 1 
miejsce na 100 m2 powierzchni uŊytkowej obiek-
tu, ale nie mniej niŊ 2 stanowiska na jeden obiekt; 

3) dla terenów usług sakralnych: 15 miejsc na jeden 
obiekt sakralny. 

 
Czĉść V 

Ustalenia końcowe 
 
§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 
1) MN/U ustala siĉ stawkĉ procentową słuŊącą nali-

czeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci w wyniku uchwalenia planu wynoszą-
cej 15%, przy czym nie dotyczy to znajdujących 
siĉ w tych terenach działek posiadających według 
państwowej ewidencji gruntów opis uŊytku roz-
poczynający siĉ od litery „B”; 

2) U, P ustala siĉ stawkĉ procentową słuŊącą nali-
czeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nierucho-
moņci w wyniku uchwalenia planu wynoszącej 
20%, przy czym nie dotyczy to znajdujących siĉ w 
tych terenach działek posiadających według pań-
stwowej ewidencji gruntów opis uŊytku rozpo-
czynający siĉ od litery „B”. 

2. Dla pozostałych terenów – ustala siĉ staw-
kĉ 0%. 

§ 29. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Woje-
wództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Ksawerów: 

mgr inż. Maria Wróbel 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/25/11 
Rady Gminy Ksawerów 
z dnia 31 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/25/11 
Rady Gminy Ksawerów 
z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 
DO UCHWAŁY NR V/25/11 RADY GMINY KSAWERÓW Z DNIA 31 STYCZNIA 2011 R. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Ksawerów z 

dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ksawerów uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/296/05 
Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 paňdziernika  
2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 378, poz. 3952).  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póň-
niejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póňniejszymi 
zmianami) Rada Gminy w Ksawerowie, po zapozna-
niu siĉ z nieuwzglĉdnionymi i czĉņciowo nieuwz-
glĉdnionymi uwagami - podtrzymuje stanowisko 
Wójta Gminy Ksawerów w sprawie rozpatrzenia nie-
uwzglĉdnionych i czĉņciowo nieuwzglĉdnionych u-
wag wniesionych do wykładanego do publicznego 
wglądu planu miejscowego, które przedstawiają siĉ 
nastĉpująco:  
1) Uwaga z wyłoŊenia projektu planu do publiczne-

go wglądu – dotyczy działki o numerze ewiden-

cyjnym 362/1 w Woli Zaradzyńskiej. Treņć uwagi: 
Składający uwagĉ wnosi o przeznaczenie pod za-
budowĉ usługową południowo-wschodniego na-
roŊnika działki. Uzasadnienie: Wnioskowany po-
łudniowo-wschodni naroŊnik działki – nie moŊe 
być przeznaczony pod zabudowĉ usługową ze 
wzglĉdu na zachowanie rezerwy terenu pod przy-
szłą południową obwodnicĉ. W obecnie obowią-
zującym planie zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Ksawerów (Uchwała Nr XXXVI/296/05 
Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 paňdziernika 
2005 r.) zasiĉg terenów pod zainwestowanie jest 
taki sam, jak w studium uwarunkowań gminy 
oraz przedłoŊonym projekcie zmiany planu. Na-
tomiast południowo-wschodni naroŊnik działki 
jest oznaczony symbolem 1.R – jako utrzymanie 
terenu rolnego, na którym moŊliwe jest lokalizo-
wanie obiektów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej i drogowej. Tak wiĉc, zgodnie ze złoŊo-
nym wnioskiem – moŊliwa jest realizacja „… we-
wnĉtrznego układu podjazdów i placów manew-
rowych …” W tym zakresie uwaga jest uwzglĉd-
niona. 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/25/11 
Rady Gminy Ksawerów 
z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 
DO UCHWAŁY NR V/25/11 RADY GMINY KSAWERÓW Z DNIA 31 STYCZNIA 2011 R. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
póňniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňniejszymi zmia-
nami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
249, poz. 2104), Rada Gminy Ksawerów – rozstrzyga, 
co nastĉpuje:  

W oparciu o „Prognozĉ skutków finanso-
wych uchwalania planu miejscowego” ustala siĉ:  
1. Zakres inwestycji:  
1.1. Wykup gruntów pod budowĉ dróg 22 600 zł.  
1.2. Koszty budowy dróg 250 560 zł.  
2. Ňródła finansowania: - budŊet gminy wraz z moŊ-
liwoņcią wykorzystania ņrodków pomocowych i fun-
duszy strukturalnych. 
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