
 

 

UCHWAŁA NR XXII/227/16 

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki 

dla fragmentu obrębu Rąbień, położonego w rejonie ulicy Suchej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1450, 1890), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830  

i 1890) oraz w związku z uchwałą nr LIV/571/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 20 marca 

2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Alek-

sandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Rąbień położonego w rejonie ulicy Suchej, Rada Miejska w Aleksan-

drowie Łódzkim stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki, przyjętego uchwałą L/517/2013 Rady Miejskiej  

w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 r. uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla 

fragmentu obrębu Rąbień położonego w rejonie ulicy Suchej, składającą się z: 

1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały; 

2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000, będący integralnym załącznikiem nr 1 

do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, będącego integralnym 

załącznikiem nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, będącego integralnym załączni-

kiem nr 3 do uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, zostały ustalone w uchwale nr LIV/571/14 Rady Miejskiej  

w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 20 marca 2014 r. i obejmują fragment obrębu Rąbień, który położony jest  

w rejonie ulicy Suchej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Rąbień, położonego w rejonie ulicy Suchej; 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, o ile  

z treści przepisu nie wynika inaczej; 
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3) rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 1:1000, będące 

integralnym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczo-

ną symbolem literowym, dla której określono ustalenia szczegółowe; 

5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowa-

nia, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym, w tym również pomiędzy terenami dróg  

a terenami przeznaczonymi pod zabudowę; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie, określające naj-

mniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica budynku od linii rozgraniczającej drogi lub innego 

obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z wykluczeniem balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku 

oraz elementów wejść do budynku (schodów, podestów, ramp, pochylni dla niepełnosprawnych i zada-

szeń), a także reklam o charakterze informacji komercyjnej (o działalności obiektów i podmiotów zlokali-

zowanych na danej nieruchomości) wystających nie więcej niż 1,3 m poza zewnętrzne lico budynku; 

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które 

przeważa lub będzie przeważać na danej działce budowlanej; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ciągi komunikacyjne, dojścia 

piesze, miejsca gromadzenia odpadów, place manewrowe, zieleń, obiekty, urządzenia i sieć infrastruktury 

technicznej dla potrzeb inwestycji, oraz określone rodzaje przeznaczenia i urządzenia terenu w zakresie 

ustalonym w rozdziale 3 - ustalenia szczegółowe; 

9) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich 

kondygnacji nadziemnych budynków, obliczoną w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych, w stanie wy-

kończonym; 

10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej lub terenu, 

na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana, lub nie eksploatowana powierzchniowo, nie stano-

wiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, nieutwardzoną, pokrytą trwałą roślinnością lub użytkowaną 

rolniczo; 

11) strefie zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć strefy zadrzewień liściastych i iglastych, wyznaczone 

w planie miejscowym, które powinny w naturalny sposób oddzielać funkcje terenów, poprzez nasadzenia 

zieleni wysokiej i zieleni niskiej, przy czym stosunek zieleni wysokiej do zieleni niskiej powinien wynosić 

odpowiednio 70 do 30; 

12) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć różnorodne nośniki reklamowe w postaci, np.: transpa-

rentów, plansz, banerów, masztów z flagami reklamowymi, tablic reklamowych lub stojaków reklamowych 

oraz znaki informacyjno-plastyczne (nie związane z miejskim lub ogólnokrajowym systemem informacyj-

nym), bezpośrednio lub pośrednio związane z podłożem, służące wizualnemu przekazowi informacji; 

13) kolorze jaskrawym - należy przez to rozumieć kolor o intensywnej barwie, mocny, ostry, wyrazisty, zde-

cydowanie wyróżniający się w porównaniu z kolorystyką obiektów w sąsiedztwie. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. 1. Dla całego obszaru objętego uchwałą ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie uzupełniające terenów; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy  

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 
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b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej, 

c) gabaryty obiektów, w tym maksymalną wysokość zabudowy, 

d) minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopa-

trzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji, 

e) linie zabudowy; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 

8) szczególne warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowa-

ny uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego; 

11) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

2. Ustalenia planu określone są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

3. Nie ustala się: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia po-

wodzą oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 

2) zakazu zabudowy; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

4) granic obszarów objętych scaleniem i podziałem nieruchomości; 

5) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej i wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-

blicznych; 

6) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia, przedstawione graficznie na rysunku planu, są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granica obszaru objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) strefa oddziaływania od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV; 

5) strefa zieleni izolacyjnej; 

6) działki, które bez połączenia z działkami sąsiednimi nie mogą stanowić działek budowlanych; 

7) obiekty i tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych - tereny zmeliorowane; 

8) przeznaczenie terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny. 

§ 5. Wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania przestrzenne-

go wyznaczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla których ustala się na-

stępujące podstawowe przeznaczenie terenu: 

1) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem P; 

2) teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu 

symbolem UP; 

3) teren drogi głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG; 
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4) teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD. 

§ 6.  Oznaczenia literowe przedstawione na rysunku planu określają przeznaczenie podstawowe terenu. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – usługi, zabudowa administracyjno-biurowa, budynki towarzy-

szące dla zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym (portiernia, budka ochroniarza), 

budynki gospodarcze, garaże, obiekty, urządzenia i sieć infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) nakazuje się realizację strefy zieleni izolacyjnej o szerokości, co najmniej 10 m, w miejscach wskazanych 

na rysunku planu; 

2) realizację pomieszczeń gospodarczych i garaży jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawo-

wej, dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako samodzielnych obiektów budowla-

nych; 

3) realizację pomieszczeń administracyjno-biurowych, jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji pod-

stawowej, dobudowanych do bryły budynku o przeznaczeniu podstawowym, dopuszcza się realizację bu-

dynków administracyjno-biurowych jako samodzielnych obiektów budowlanych; 

4) realizację budynków towarzyszących dla zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym 

jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej, dobudowanych do bryły budynku o przezna-

czeniu podstawowym, dopuszcza się realizację budynków towarzyszących dla zapewnienia ochrony obiek-

tów o przeznaczeniu podstawowym jako samodzielnych obiektów budowlanych; 

5) realizację pomieszczeń usługowych jako wbudowanych w bryłę budynku o przeznaczeniu podstawowym 

lub dobudowanych do bryły budynku o przeznaczeniu podstawowym, dopuszcza się realizację budynków 

usługowych jako wolno stojących; 

6) lokalizację zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku planu; 

7) dopuszcza się lokalizację budynków, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 między linią rozgraniczającą dróg, 

a nieprzekraczalną linią zabudowy, z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu ustawy o drogach pu-

blicznych i ustawy prawo budowlane; 

8) w zakresie lokalizacji reklam: 

a) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych na drzewach i połaciach dachowych, 

b) zakazuje się lokalizowania na budynkach nośników reklamowych o powierzchni większej niż 20 m2  

i wystających poza obrys budynku więcej niż 1 m, w ramach każdej działki budowlanej, 

c) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych o treści innej niż prowadzona działalność gospodar-

cza na działce budowlanej, 

d) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych wystających poza teren działki budowlanej, 

e) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych na ogrodzeniach, 

f) ustala się możliwość lokalizacji masztów z nośnikami reklamowymi o maksymalnej wysokości do 20 m; 

9) dopuszcza się możliwość podziału terenów, przy spełnieniu warunków: 

a) dopuszcza się dokonywanie podziału działki, którego celem jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości 

lub regulacja istniejących granic działek; warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie para-

metrów działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elemen-

tów zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie, 

b) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe lub równoległe do co najmniej jed-

nej granicy działki dzielonej, 
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c) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej po podziale 2000 m2, 

d) ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej na co najmniej 25 m, 

e) nowo wydzielone działki budowlane muszą mieć obsługę komunikacyjną z wyznaczonej w planie miej-

scowym drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD, 

f) nowo wydzielone działki powstałe w wyniku podziału działki o nr ewid. 483/1 muszą mieć obsługę ko-

munikacyjną z działki drogowej o nr ewid. 329/2; 

10) w zakresie scalania i podziału nieruchomości ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki: 

a) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 2000 m2, 

b) minimalną szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej na 25 m, 

c) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe albo równoległe do jednej z granic 

działki sąsiedniej nie objętej procedurą scalania i podziału. 

3. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

1) obszar objęty ustaleniami planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 401 

Niecka Łódzka; 

2) dla części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P, na którym, zgodnie z rysunkiem planu, wy-

stępują urządzenia melioracyjne, ustala się: 

a) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym drenażem, poprzez jego przebudowę lub li-

kwidację, zapewniając jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych, 

b) po zmianie sposobu użytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do właściwego za-

rządcy rowów, melioracji i urządzeń wodnych o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegó-

łowych powierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

c) dopuszcza się, w przypadku braku kolizji z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem działki 

budowlanej, odstąpienie od przebudowy lub likwidacji urządzeń melioracyjnych. 

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określo-

nych na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem: 

a) inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, 

b) prowadzonej na działce działalności, na dzień uchwalenia planu, z zakresu instalacji do wyrobu substan-

cji przy zastosowaniu procesów chemicznych służących do wytwarzania  podstawowych produktów lub 

półproduktów chemii organicznej i nieorganicznej; 

2) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu; 

3) zakazuje się lokalizowania w terenie obiektów i urządzeń mogących powodować przekroczenie dopusz-

czalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności do-

tyczące emisji hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchnio-

wych i podziemnych; z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej; 

4) nakazuje się zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieru-

chomości oraz drogi przed spływem wód opadowych, w tym zakazuje się podwyższania terenu, poprzez 

nawiezienie gruntu, gruzu i tym podobne, powodującego spływ wód opadowych i roztopowych na działki 

sąsiednie. 

5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, polegające na jej przebudowie i remoncie z uwzględnie-

niem zasad i warunków kształtowania zabudowy określonych w § 7 ust. 5 pkt 3, z zachowaniem wyzna-

czonych nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
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2) dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków z uwzględnieniem zasad i warunków kształ-

towania zabudowy określonych w § 7 ust. 5 pkt 3, z zachowaniem wyznaczonych nieprzekraczalnych linii 

zabudowy; 

3) ustala się następujące zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) wysokość budynków produkcyjnych, składów i magazynów nie więcej niż dwie kondygnacje nadziem-

ne, wysokość budynków nie więcej niż 12 m; w budynkach produkcyjnych dopuszcza się realizację 

obiektów wieżowych i części, które muszą być wyższe ze względu na technologię produkcji – o wysoko-

ści nie więcej niż 25 m, dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 

b) wysokość budynków administracyjno-biurowych nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, wysokość 

budynków nie więcej niż 9 m, dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 

c) wysokość budynków usługowych nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, wysokość budynków nie 

więcej niż 9 m, dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 

d) wysokość budynków gospodarczych i garaży oraz budynków towarzyszących dla zapewnienia ochrony 

obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, wysokość bu-

dynków nie więcej niż 6 m, 

e) zakazuje się stosowanie jaskrawych kolorów w elewacjach budynków, z wyjątkiem kolorów zgodnych 

ze standardami kolorystycznymi przyjętymi w znakach firmowych inwestora, 

f) stosowanie w budynkach dachów jednospadowych, dwuspadowych, dopuszcza się dachy wielospadowe; 

ustala się kąt nachylenia odpowiadających sobie połaci do 45º, dopuszcza się stosowanie dachów powło-

kowych; 

4) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej na nie więcej niż 50% powierzchni tej działki; 

5) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odnie-

sieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,05; 

6) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odnie-

sieniu do działki budowlanej wynoszącą 1,0; 

7) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 20% powierzchni 

działki budowlanej; 

8) ustala się obsługę komunikacyjną istniejących działek budowlanych z dróg: 

a) dla działki o nr ewid. 483/1 z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG, poprzez działkę dro-

gową o nr ewid. 329/2, 

b) z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD. 

6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu: 

1) ustala się strefę oddziaływania od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV; 

2) w zakresie zagospodarowania w strefie oddziaływania o szerokości po 5 m na stronę od osi istniejącej linii 

elektroenergetycznej 15 kV: 

a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, 

b) zakaz nasadzeń zielenią wysoką; 

3) ustalenia § 7 ust. 6 pkt 2 przestają obowiązywać po likwidacji lub skablowaniu linii 15 kV. 

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – zabudowa administracyjno-biurowa, budynki towarzyszące 

dla zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym (portiernia, budka ochroniarza), obiekty 

handlowe, w tym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, budynki gospodarcze, garaże, drogi we-

wnętrzne; obiekty, urządzenia i sieć infrastruktury technicznej. 
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2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) nakazuje się realizację strefy zieleni izolacyjnej o szerokości, co najmniej 10 m, w miejscu wskazanym na 

rysunku planu; 

2) ustala się realizację pomieszczeń gospodarczych i garaży jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji 

podstawowej, dobudowanych do bryły budynku o przeznaczeniu podstawowym, dopuszcza się realizację 

budynków gospodarczych i garaży jako samodzielnych obiektów budowlanych; 

3) ustala się realizację pomieszczeń administracyjno-biurowych, jako wbudowanych w bryłę budynku o funk-

cji podstawowej, dobudowanych do bryły budynku o przeznaczeniu podstawowym, dopuszcza się realiza-

cję budynków administracyjno-biurowych jako samodzielnych obiektów budowlanych; 

4) ustala się realizację budynków towarzyszących dla zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu pod-

stawowym jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej, dobudowanych do bryły budynku 

o przeznaczeniu podstawowym, dopuszcza się realizację budynków towarzyszących dla zapewnienia 

ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym jako samodzielnych obiektów budowlanych; 

5) ustala się lokalizację zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na ry-

sunku planu; 

6) w zakresie lokalizacji reklam: 

a) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych na drzewach i połaciach dachowych, 

b) zakazuje się lokalizowania na budynkach nośników reklamowych o powierzchni większej niż 6 m2 i wy-

stających poza obrys budynku więcej niż 1 m, w ramach każdej działki budowlanej, 

c) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych o treści innej niż prowadzona działalność gospodar-

cza na działce budowlanej, 

d) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych wystających poza teren działki budowlanej, 

e) zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych na ogrodzeniach, 

f) ustala się możliwość lokalizacji masztów z nośnikami reklamowymi o maksymalnej wysokości do 10 m; 

7) dopuszcza się możliwość podziału terenów, przy spełnieniu warunków: 

a) dopuszcza się dokonywanie podziału działki, którego celem jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości 

lub regulacja istniejących granic działek; warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie para-

metrów działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elemen-

tów zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie, 

b) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe lub równoległe do co najmniej jed-

nej granicy działki dzielonej, 

c) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej po podziale 2000 m2, 

d) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej co najmniej 25 m, 

e) nowo wydzielone działki budowlane muszą mieć obsługę komunikacyjną z wyznaczonej w planie miej-

scowym drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD lub z dróg wewnętrznych, powiązanych  

z drogą KDD; 

8) ustalenia pkt 7 nie dotyczą w przypadku wydzielenia działki pod drogi wewnętrzne; 

9) działki o nr ewid. 349/1, 350/1 i 351/1 nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości; na 

ww. działkach dopuszcza się realizację zabudowy zgodnej z przeznaczeniem określonym w niniejszej 

uchwale pod warunkiem połączenia ich z działkami sąsiednimi, w celu uzyskania parametrów działki bu-

dowlanej i dostępu do drogi publicznej; 

10) w zakresie scalania i podziału nieruchomości ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki: 

a) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 2000 m2, 

b) minimalną szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej na 25 m, 
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c) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe albo równoległe do jednej z granic 

działki sąsiedniej nie objętej procedurą scalania i podziału. 

3. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

1) obszar objęty ustaleniami planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 401 

Niecka Łódzka; 

2) na części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP, na którym występują urządzenia meliora-

cyjne: 

a) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym drenażem, poprzez jego przebudowę lub li-

kwidację, zapewniając jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych, 

b) po zmianie sposobu użytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do właściwego za-

rządcy rowów, melioracji i urządzeń wodnych o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegó-

łowych powierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

c) dopuszcza się w przypadku braku kolizji z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem działki 

budowlanej odstąpienie od przebudowy lub likwidacji urządzeń melioracyjnych. 

4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określo-

nych na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu pu-

blicznego z zakresu infrastruktury technicznej; 

2) zakazuje się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu; 

3) zakazuje się lokalizowania w terenie obiektów i urządzeń mogących powodować przekroczenie dopusz-

czalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności do-

tyczące emisji hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchnio-

wych i podziemnych; z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej; 

4) nakazuje się zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieru-

chomości oraz drogi przed spływem wód opadowych, w tym zakazuje się podwyższania terenu, poprzez 

nawiezienie gruntu, gruzu i tym podobne, powodujące spływ wód opadowych i roztopowych na działki są-

siednie. 

5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, polegające na przebudowie i remoncie z uwzględnieniem 

zasad i warunków kształtowania zabudowy określonych w § 8 ust. 5 pkt 3, z zachowaniem wyznaczonych 

nieprzekraczalnych linii zabudowy; dla zachowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków 

przebudowywanych plan dopuszcza stosowanie innego kąta spadku połaci dachowych, w tym stosowanie 

dachów płaskich, jeżeli takie występują w przebudowywanym budynku; 

2) dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków z uwzględnieniem zasad i warunków kształ-

towania zabudowy określonych w § 8 ust. 5 pkt 3, z zachowaniem wyznaczonych nieprzekraczalnych linii 

zabudowy; 

3) ustala się zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) ustala się wysokość budynków usługowych nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, wysokość bu-

dynków nie więcej niż 10 m, dopuszcza się lokalizację jednej kondygnacji podziemnej, 

b) ustala się wysokość budynków produkcyjnych, składów i magazynów nie więcej niż dwie kondygnacje 

nadziemne, wysokość budynków nie więcej niż 12 m, w budynkach produkcyjnych dopuszcza się reali-

zację obiektów wieżowych i części, które muszą być wyższe ze względu na technologię produkcji –  

o wysokości nie więcej niż 25 m, dopuszcza się lokalizację jednej kondygnacji podziemnej, 

c) ustala się wysokość budynków handlowych nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, wysokość bu-

dynków nie więcej niż 10 m, dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 
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d) ustala się wysokość budynków administracyjno-biurowych nie więcej niż dwie kondygnacje, wysokość 

budynków nie więcej niż 9 m, dopuszcza się lokalizację jednej kondygnacji podziemnej, 

e) ustala się wysokość budynków gospodarczych i garaży oraz budynków towarzyszących dla zapewnienia 

ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, wyso-

kość budynków nie więcej niż 6 m, 

f) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w elewacjach budynków, z wyjątkiem kolorów zgodnych ze stan-

dardami kolorystycznymi przyjętymi w znakach firmowych inwestora, 

g) nakazuje się stosowanie w budynkach dachów jednospadowych, dwuspadowych, dopuszcza się dachy 

wielospadowe; ustala się kąt nachylenia odpowiadających sobie połaci do 45º, dopuszcza się stosowanie 

dachów powłokowych; 

4) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej  na nie więcej niż 50% powierzchni tej działki; 

5) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odnie-

sieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,2; 

6) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odnie-

sieniu do działki budowlanej wynoszącą 1,0; 

7) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 20% powierzchni 

działki budowlanej; 

8) ustala się obsługę komunikacyjną istniejących działek budowlanych z dróg: 

a) z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD, 

b) z dróg wewnętrznych powiązanych z drogą oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD. 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi komunikacyjnej 

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady adaptacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych w obsza-

rze obowiązywania ustaleń planu poprzez: 

1) system dróg publicznych, obsługujących komunikacyjnie obszar planu, składający się z dróg o następują-

cych klasach technicznych: 

a) KDG – teren drogi głównej, 

b) KDD – teren drogi dojazdowej; 

2) dla terenów dróg publicznych ustala się: 

a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG - klasę drogi „G” – główną, w granicach obszaru 

objętego planem miejscowym wyznacza się zachodnią linię rozgraniczającą drogi głównej, zgodnie z ry-

sunkiem planu, wyznacza się część drogi o szerokości w liniach rozgraniczających w zakresie 11 m – 12 m, 

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD - klasę drogi „D” – dojazdową, w granicach pla-

nu miejscowego wyznacza się część drogi o szerokości zmiennej od 5 m do 20 m – zgodnie z rysunkiem 

planu. 

2. Dopuszcza się dodatkowe pasy ruchu, w ramach realizacji skrętów, poszerzeń ulicy lub zjazdów na nie-

ruchomości. 

3. Dopuszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej 

niż 10 m, które na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP, mogą być powiązane tylko z wyzna-

czoną w planie drogą oznaczoną symbolem KDD. 

4. Ustala się zachowanie istniejącej działki drogowej o nr ewid. 329/2, posiadającej zjazd z drogi oznaczo-

nej w planie symbolem KDG, jako obsługę komunikacyjną istniejącej działki o nr ewid. 483/1 oraz nowo wy-

dzielonych działek, powstałych w wyniku podziału działki 483/1. 

§ 10. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 
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1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gruntu, do rowów melioracyj-

nych; 

2) obowiązek podczyszczania wód opadowych i roztopowych pochodzących z utwardzonych terenów dróg 

przed odprowadzeniem przykanalikiem lub ściekiem podchodnikowym do rowu przydrożnego. 

§ 11. 1. W zakresie wyposażenia terenów w miejsca do parkowania dla samochodów ustala się: 

1) dla obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową – co najmniej 1 miejsce do parkowania na  

1 lokal usługowy, realizowane w granicach działki budowlanej; 

2) dla obsługi terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów co najmniej 40 miejsc do parkowania 

na 100 zatrudnionych, realizowane w granicach działki budowlanej. 

2. W zakresie wyposażenia terenów w miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych  

w kartę parkingową ustala się: 

1) dla obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową minimum 1 miejsce przeznaczone na parko-

wanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na 1 lokal usługowy, realizowane w granicach działki 

budowlanej; 

2) dla obsługi terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów minimum 2 miejsca przeznaczone na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na 40 zatrudnionych, realizowane w granicach 

działki budowlanej. 

3. Ustala się obowiązek zagospodarowania i urządzenia powierzchni terenu przestrzeni ogólnodostępnych 

w sposób umożliwiający bezkolizyjne poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym. 

Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną 

§ 12. Ustala się zaopatrzenie terenów w media techniczne poprzez istniejący, rozbudowywany i projekto-

wany system uzbrojenia. 

§ 13. W zakresie  zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) obowiązek zaopatrzenia terenu w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, w oparciu o sieć istniejącą i pro-

jektowaną rozbudowę sieci wodociągowej stosownie do potrzeb lokalnych; 

2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć, reali-

zowanych na podstawie przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego i prawa budowlanego. 

§ 14.  W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

1) obowiązek odprowadzania ścieków w systemie kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowaną sieć kanaliza-

cyjną; 

2) obowiązek podczyszczania wytwarzanych ścieków przemysłowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi określającymi warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i precyzującymi 

obowiązki dostawców ścieków przemysłowych; 

3) obowiązek podłączenia wszystkich działek budowlanych do sieci kanalizacyjnej, po jej zrealizowaniu; 

4) do czasu wyposażenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do ate-

stowanych, szczelnych zbiorników bezodpływowych z obowiązkiem okresowego wywozu zgromadzonych 

nieczystości do punktu zlewnego. 

§ 15. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji deszczo-

wej lub na teren działki budowlanej powierzchniowo lub w systemie mieszanym: do gruntu lub do zbiorni-

ka na wody opadowe lub do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i powierzchniowo do gruntu na te-

ren działki budowlanej lub do zbiornika na wody opadowe; dopuszcza się inne rozwiązania zgodne z prze-

pisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego; 
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2) obowiązek kształtowania powierzchni działek budowlanych w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny  

i ulice przed spływem powierzchniowym wód opadowych i roztopowych na teren poza granicami działki 

budowlanej; 

3) obowiązek instalowania separatorów substancji ropopochodnych na odpływach wód opadowych i roztopo-

wych ze szczelnie utwardzonych placów postojowych i manewrowych, parkingów. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się: 

1) jako podstawowe źródła energii elektrycznej istniejącą i rozbudowywaną sieć napowietrzno-kablową; 

2) dopuszcza się przebudowę istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia  

15 kV, które kolidują z projektowanym zainwestowaniem; przebudowa sieci zgodnie z przepisami odręb-

nymi z zakresu prawa energetycznego; 

3) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych SN/nn poza liniami rozgraniczającymi ulic na wydzielo-

nych działkach budowlanych o powierzchni nie większej niż 100 m2 z bezpośrednim dostępem do dróg pu-

blicznych; 

4) w celu wyznaczenia działek dla stacji transformatorowych SN/nn nie obowiązują ustalenia dotyczące pa-

rametrów nowo wydzielanych działek, sformułowane w ustaleniach szczegółowych z zakresu podziałów 

nieruchomości dla poszczególnych terenów. 

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zaopatrzenie w gaz do celów gospodarczych  

i grzewczych z istniejącej i rozbudowywanej sieci - na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i cieplej wody użytkowej ustala się: 

1) do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej nakazuje się stosowanie indywidualnych źródeł ciepła  

z zastosowaniem kotłów lub instalacji z certyfikatami bezpieczeństwa ekologicznego; 

2) dopuszcza się pozyskiwanie energii oraz ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł energii. 

§ 19. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się: 

1) bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy; 

2) możliwość zapewnienia łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych. 

§ 20. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala: 

1) obowiązek gromadzenia i selekcji odpadów na działkach budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej gminy. 

Rozdział 6 

Ustalenia końcowe 

§ 21. Wysokość stawki procentowej, powstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu, służącej naliczaniu 

opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się w wysokości 30%. 

§ 22. W granicach objętych niniejszym planem przestają obowiązywać ustalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki, przyjętego uchwałą nr XXVII/242/04 Rady Miej-

skiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2004 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego dnia 17 marca 2005 r. Nr 76, poz. 759. 

§ 23.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 w Aleksandrowie Łódzkim 

Małgorzata Grabarczyk 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXII/227/16 

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 

z dnia 31 marca 2016 r. 

RYSUNEK PLANU 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXII/227/16 

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 

z dnia 31 marca 2016 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM O SPOSOBIE  

ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG, ZGŁOSZONYCH W CZASIE WYŁOŻENIA  

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU, ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI DLA FRAGMENTU OBRĘBU RĄBIEŃ  

POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY SUCHEJ 

Wobec niewniesienia uwag, do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Rąbień położonego w rejonie ulicy Suchej, podczas jego 

wyłożenia do publicznego wglądu, jak też w terminie obligatoryjnym, Rada Miejska w Aleksandrowie Łódz-

kim nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 

1777, 1830 i 1890). 

 

 

Załącznik nr 3  

do uchwały nr XXII/227/16 

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 

z dnia 31 marca 2016 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

 ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym ((Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) Rada Miejska w Aleksandro-

wie Łódzkim, po uprawomocnieniu się  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Rąbień położonego w rejonie ulicy Suchej, przewiduje następujący 

sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu 

zbiorowych potrzeb mieszkańców: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających dróg ogólnodostępnych, w tym 

wybudowanie dróg wraz z ich uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami tech-

nicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska (drogi gminne); 

2) inwestycja realizowana samodzielnie zlokalizowana w lub poza liniami rozgraniczającymi drogi. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja dróg 

ogólnodostępnych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję oraz budowa sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym min.: ustawą prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochro-

nie środowiska; 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 1805



2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 

techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą  

w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach Prawa Energetycznego; 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wymienionych w § 2 będzie 

przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

ujętych w niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podlega przepisom aktualnej 

ustawy o finansach publicznych, przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta i gminy uchwala się w uchwale budżetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym 

załącznik do uchwały budżetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumień  

z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie aktualnie 

obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

ze środków własnych przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w oparciu o ustalone przez Radę Miejską wie-

loletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych lub przez budżet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie aktu-

alnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Energetyczne. 
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