
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/190/15 

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki 

dla fragmentu obrębu A-6 przyległego do projektowanej obwodnicy miasta oznaczonej symbolem 01KG 

oraz granicy z obrębem wiejskim Wola Grzymkowa 

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), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777) oraz w związku 

z uchwałą nr VI/67/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystą-

pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla frag-

mentu obrębu A-6 przyległego do projektowanej obwodnicy miasta oznaczonej symbolem 01KG oraz granicy 

z obrębem wiejskim Wola Grzymkowa, Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim stwierdzając, że niniejszy 

plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Alek-

sandrów Łódzki, przyjętego uchwałą L/517/2013 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopa-

da 2013 r. uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów 

Łódzki dla fragmentu obrębu A-6 przyległego do projektowanej obwodnicy miasta oznaczonej symbolem 

01KG oraz granicy z obrębem wiejskim Wola Grzymkowa, składającą się z: 

1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały; 

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

do uchwały; 

3) 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 2 do uchwały. 

2. Nie załącza się rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, po-

nieważ nie wpłynęły uwagi do planu. 

3. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, zostały ustalone w uchwale nr VI/67/15 Rady Miejskiej w Alek-

sandrowie Łódzkim z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-6 przyległego do projektowanej 

obwodnicy miasta oznaczonej symbolem 01KG oraz granicy z obrębem wiejskim Wola Grzymkowa, zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 221



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

Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-6 przyległego do projektowanej obwodnicy miasta 

oznaczonej symbolem 01KG oraz granicy z obrębem wiejskim Wola Grzymkowa; 

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

z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 1: 1000, będą-

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

przeważa lub będzie przeważać na danej działce budowlanej; 

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

piesze, miejsca gromadzenia odpadów, place manewrowe, parkingi, zieleń, elementy małej architektury 

oraz inne - w zakresie obiektów użytkowych związanych z przeznaczeniem terenu oraz określone rodzaje 

przeznaczenia i urządzenia terenu w zakresie ustalonym w Rozdziale 3 - ustalenia szczegółowe; 

8) 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 zadaszeń) 

a także reklam o charakterze informacji komercyjnej (o działalności obiektów i podmiotów zlokalizowa-

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

9) powierzchni zabudowy działki budowlanej - należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków poło-

żonych w obrębie działki budowlanej liczoną jako rzut pionowy po obrysie zewnętrznym ścian budynków 

w stosunku do powierzchnię tej działki budowlanej; 

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

kondygnacji nadziemnych budynków, obliczonych w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych w stanie 

wykończonym; do powierzchni całkowitej zabudowy nie wlicza się elementów drugorzędnych takich jak: 

balkony, loggie, tarasy, podesty, rampy, pochylnie i inne; 

11) maksymalnej wysokości budynku - należy przez to rozumieć największy nieprzekraczalny wymiar piono-

wy budynku mierzony od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku, do najwyżej położonej gór-

nej powierzchni przekrycia dachu; 

12) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej z na-

wierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tara-

sów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m² oraz wodę powierzchniową na tej 

działce budowlanej lub terenie; 

13) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek po-

wierzchni biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

14) froncie działki - należy przez to rozumieć bok działki stanowiący bezpośrednią granicę z drogą publiczną; 

15) strefie zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć strefę zadrzewień liściastych i iglastych, wyznaczoną 

w planie, która powinna w naturalny sposób oddzielać funkcje terenów o kolizyjnym przeznaczeniu, po-

przez nasadzenia zieleni wysokiej i zieleni średniowysokiej, przy czym stosunek zieleni wysokiej do zieleni 

średniowysokiej powinien wynosić odpowiednio 70 do 30; 

16) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć różnorodne nośniki reklamowe w postaci np.: transparen-

tów, plansz, banerów, masztów z flagami reklamowymi, tablic reklamowych lub stojaków reklamowych 
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oraz znaki informacyjno-plastyczne (nie związane z miejskim lub ogólnokrajowym systemem informacyj-

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

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

dowanie 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, 

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

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany 

uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego; 

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

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

3. Nie ustala się: 

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu za-

budowy; 

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

wodzą oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

4) granic obszarów objętych scaleniem i podziałem nieruchomości; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

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

§ 4. 1. Następujące oznaczenia, przedstawione graficzne 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; 
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4) strefy zieleni izolacyjnej; 

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

6) 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 zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem 1P; 

2) teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem 

2PU; 

3) teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem 3ZL; 

4) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD; 2KDD; 3KDD. 

§ 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 1P, w zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – budynki usługowe, budynki administracyjno-biurowe, budyn-

ki towarzyszące dla zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym, takie jak portiernia lub 

budka ochroniarza, budynki gospodarcze, garaże, drogi wewnętrzne, obiekty, urządzenia i sieci infrastruk-

tury technicznej. 

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

1) lokalizowanie zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku 

plan, z zastrzeżeniem ustaleń § 7 ust. 2 pkt 4 i pkt 8; 

2) w przypadku realizowania ogrodzeń frontowych w granicy z przestrzenią dróg publicznych wyznaczonych 

w planie, ustala się obowiązek ich lokalizacji w linii rozgraniczającej tych dróg, przy czym wysokość tego 

ogrodzenie nie może przekraczać 2,5 m; 

3) nakaz realizacji stref zieleni izolacyjnej, w miejscach wskazanych na rysunku planu; 

4) nakaz realizacji stref zieleni izolacyjnej w postaci nasadzeń zielenią wysoką i średniowysoką w pasach 

o szerokości 15 m lub zmiennej, zgodnie z oznaczeniem przedstawionym na rysunku planu - strefa zieleni 

izolacyjnej; dopuszcza się miejscowe zawężenia strefy zieleni, maksymalnie do 15% całkowitej po-

wierzchni tej strefy w terenie P, w celu lokalizacji obiektów budowlanych, głównie infrastruktury technicz-

nej, tj. innych niż budynki produkcyjne, magazyny budynki usługowe i administracyjno-biurowe; 

5) 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; 

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

stawowej, dobudowanych do bryły budynku o funkcji podstawowej, dopuszcza się realizację budynków 

administracyjno-biurowych jako samodzielnych obiektów budowlanych; 

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

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

podstawowej, dopuszcza się realizację budynków towarzyszących dla zapewnienia ochrony obiektów 

o przeznaczeniu podstawowym jako samodzielnych obiektów budowlanych; 
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8) dopuszcza się lokalizację budynków, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 7 między linią rozgraniczającą dróg, 

a nieprzekraczalną linią zabudowy, w strefie zieleni izolacyjnej, z zachowaniem przepisów odrębnych 

z zakresu ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo budowlane; 

9) realizację pomieszczeń usługowych jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej lub dobu-

dowanych do bryły budynku o funkcji podstawowej, dopuszcza się realizację budynków usługowych jako 

samodzielnych obiektów budowlanych; 

10) w zakresie lokalizacji reklam: 

a) zakaz lokalizowania nośników reklamowych na drzewach i połaciach dachowych, 

b) zakaz lokalizowania na budynkach nośników reklamowych o powierzchni większej niż 20 m2 i wystają-

cych poza obrys budynku, w ramach każdej działki budowlanej, 

c) zakaz lokalizowania nośników reklamowych o treści innej niż prowadzona działalność gospodarcza na 

działce budowlanej, 

d) zakaz lokalizowania nośników reklamowych wystających poza teren działki budowlanej, 

e) zakaz lokalizowania nośników reklamowych na ogrodzeniach, 

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

11) 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) minimalną powierzchnię działki budowlanej po podziale 5000 m2, 

d) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej co najmniej 50 m, 

e) nowo wydzielone działki budowlane muszą mieć obsługę komunikacyjną z wyznaczonych w planie 

miejscowym dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDD i 3KDD lub dróg wewnętrznych ist-

niejących lub wydzielonych w projekcie podziału terenu, 

f) możliwość wydzielania dróg wewnętrznych, powiązanych z drogami publicznymi, o minimalnej szero-

kości 10 m; 

12) działki o nr ewid. 16/17; 16/8; 16/24 i 16/23 nie mogą być zabudowane jako odrębne nieruchomości (sa-

modzielne działki budowlane); na w/w działkach dopuszcza się realizację zabudowy zgodne z przeznacze-

niem określonym w niniejszej uchwale pod warunkiem połączenia tych działek z działkami sąsiednimi 

w celu uzyskania parametrów działki budowlanej i dostępu do drogi publicznej; 

13) dla budynków lub obiektów budowlanych istniejących lub ich części, położonych pomiędzy nieprzekra-

czalną linią zabudowy i linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-

spodarowania dopuszcza się możliwość remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy z uwzględnieniem 

zasad zagospodarowania określonych dla terenu P, w tym ustaleń dla stref zieleni izolacyjnej zawartych 

w § 7 ust. 2 pkt 4. 

3. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 5000 m2; 

2) minimalną szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej na 50 m; 

3) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe albo równoległe do linii rozgraniczają-

cej drogi oznaczonej symbolem 3KDD. 

4. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 
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1) obszar objęty ustaleniami planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 

Niecka Łódzka; 

2) w przypadku lokalizacji w granicach terenu obiektów budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej 

o wysokości równej lub wyższej niż 50,0 m należy, zgodnie z przepisami odrębnymi, przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, zgłaszać odpowiednim służbom ruchu lotniczego. 

5. 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 oraz kontynuacji prowadzonej na terenie produkcji kosmety-

ków wraz z możliwością jej dalszego rozwoju; 

2) zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi a w szczególności stwarza-

jących zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych - zakładów o zwiększonym ryzyku lub 

zakładów o dużym ryzyku; 

3) zakazuje się wprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych do 

ziemi i wód podziemnych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami; 

4) 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; 

5) 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; 

6) dopuszcza się realizację zbiorników infiltracyjno-odparowujących; 

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

działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych; 

8) nakazuje się ogrzewanie pomieszczeń gazem, olejem niskosiarkowym lub innymi paliwami zapewniający-

mi wysoki stopień czystości emisji spalin, w tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z przepisami od-

rębnymi z zakresu ochrony środowiska; dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii wykorzystu-

jących energię słońca lub wody geotermalne a także inne do ogrzewania pomieszczeń oraz produkcję ener-

gii elektrycznej i ciepłej wody na potrzeby własne, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki 

oraz ochrony środowiska; 

9) nakazuje się realizację stref zieleni izolacyjnej z możliwością wykorzystania istniejących na terenie P za-

drzewień i zakrzewień. 

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

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości rozbudowy i nadbudowy budyn-

ków; w przypadku odtworzenia, nadbudowy, rozbudowy lub częściowej nadbudowy budynków istnieją-

cych w dniu wejścia w życie niniejszego planu miejscowego, dopuszcza się zachowanie istniejącej: wyso-

kości i liczby kondygnacji budynków, kształtu dachu i kąta spadku połaci a w przypadku częściowej rozbu-

dowy i nadbudowy zastosowanie spadku połaci dachowych i kąta ich nachylenia jak w dachach istnieją-

cych; 

2) ustala się zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalną wysokość budynków produkcyjnych, składowych i magazynów - 15 m i nie więcej niż dwie 

kondygnacje nadziemne; w budynkach produkcyjnych i magazynowo-składowych dopuszcza się realiza-

cję obiektów wieżowych i części budynku, które muszą być wyższe ze względu na technologię produkcji 

lub składowania – o wysokości nie więcej niż 20 m, dopuszcza się realizację jednej kondygnacji pod-

ziemnej, 
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b) ustalenie § 7 ust. 6 pkt 2 lit. a nie dotyczą wysokości obiektów wieżowych realizowanych jako inwesty-

cje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej (takie jak maszty telefonii komórkowej lub in-

ne); wysokość tych obiektów będzie ustalona w dostosowaniu do przyjętych rozwiązań i potrzeb, 

c) maksymalną wysokość budynków usługowych i administracyjno-biurowych - 9 m i nie więcej niż dwie 

kondygnacje nadziemne, dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 

d) maksymalną wysokość budynków gospodarczych, garaży, a także obiektów infrastruktury technicznej 

oraz budynków towarzyszących dla zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym - 8 m 

i nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, 

e) zakaz stosowanie jaskrawych kolorów w elewacjach budynków, z wyjątkiem kolorów zgodnych ze stan-

dardami kolorystycznymi przyjętymi w znakach firmowych inwertora, 

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

dla których kąt nachylenia odpowiadających sobie połaci nie będzie większy niż 45º; stosowanie w bu-

dynkach dachów jednospadowych, dwuspadowych, dopuszcza się dachy wielospadowe, dla których kąt 

nachylenia odpowiadających sobie połaci nie będzie większy niż 45º; dopuszcza się stosowanie dachów 

powłokowych; 

3) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych nie więcej niż 60% 

powierzchni tej działki; 

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

sieniu do powierzchni działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych wynoszącą 0,05; 

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

sieniu do działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych wynoszącą 1,2. 

7. W zakresie obsługi komunikacji oraz wskaźników dotyczących miejsc postojowych: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych, bezpośrednio z dróg publicznych wyznaczonych 

na rysunku planu lub z dróg wewnętrznych istniejącej lub wyznaczonych w projekcie podziału działki, po-

wiązanych z drogami publicznymi; 

2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejącej zabudowy na zasadach dotychczasowych, tj. poprzez 

działkę drogową nr 16/40 (poza granicami planu) powiązaną z istniejącą drogą publiczną lub docelowo 

z obwodnicą miasta; 

3) dla obsługi zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej nakazuje się realizację miejsc do parkowania 

dla samochodów osobowych, realizowanych w granicach tej działki w liczbie: 

a) dla obsługi działalności usługowej – minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 po-

wierzchni całkowitej lokalu usługowego oraz minimum 1 miejsce postojowe przeznaczone do parkowa-

nia pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każdy lokal usługowy, 

b) dla obsługi działalności produkcyjnej – minimum 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych pracowników 

oraz minimum 1 miejsce postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę par-

kingową na każdy budynek produkcyjny, 

c) dla obsługi działalności magazynowej i składowej – minimum 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych 

pracowników oraz minimum 1 miejsce postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową na każdy budynek magazynowy; 

4) w przypadku realizacji na działce budowlanej zabudowy usługowej i produkcyjnej lub magazynowo-

składowej, miejsca postojowe należy zapewnić oddzielnie dla każdego przeznaczenia. 

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2PU, w zakresie przeznaczenia ustala się: 

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

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – budynki administracyjno-biurowe; budynki towarzyszące dla 

zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym takich jak portiernia, budka ochroniarza; 

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

1) lokalizowanie zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, wyznaczonych na rysunku 

planu z zastrzeżeniem ustaleń § 8 ust. 2 pkt 4 i pkt 8; 

2) w przypadku realizowania ogrodzeń frontowych w granicy z przestrzenią dróg publicznych wyznaczonych 

w planie, ustala się obowiązek ich lokalizacji w linii rozgraniczającej tych dróg, przy czym wysokość tego 

ogrodzenie nie może przekraczać 1,8 m; 

3) nakaz realizacji stref zieleni izolacyjnej, w miejscach wskazanych na rysunku planu; 

4) nakaz realizacji stref zieleni izolacyjnej w postaci nasadzeń zielenią wysoką i średniowysoką, w pasach 

o szerokości 15 m, zgodnie z oznaczeniem przedstawionym na rysunku planu - strefa zieleni izolacyjnej; 

dopuszcza się miejscowe zawężenia strefy zieleni, maksymalnie do 15% całkowitej powierzchni tej strefy 

w terenie PU, w celu lokalizacji obiektów budowlanych, głównie infrastruktury technicznej, tj. innych niż 

budynki produkcyjne, magazyny budynki usługowe i administracyjno-biurowe; 

5) 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; 

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

stawowej, dobudowanych do bryły budynku o funkcji podstawowej, dopuszcza się realizację budynków 

administracyjno-biurowych jako samodzielnych obiektów budowlanych; 

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

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

podstawowej, dopuszcza się realizację budynków towarzyszących dla zapewnienia ochrony obiektów 

o przeznaczeniu podstawowym jako samodzielnych obiektów budowlanych; 

8) dopuszcza się lokalizację budynków, o których mowa w § 8, ust. 2 pkt 7 między linią rozgraniczającą dróg, 

a nieprzekraczalną linią zabudowy, w strefie zieleni izolacyjnej, z zachowaniem przepisów odrębnych 

z zakresu ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo budowlane; 

9) realizację pomieszczeń usługowych jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji produkcyjnej lub maga-

zynowo-składowej lub dobudowanych do bryły budynku o funkcji produkcyjnej lub magazynowo-

składowej, dopuszcza się realizację budynków usługowych jako samodzielnych obiektów budowlanych; 

10) w zakresie lokalizacji reklam: 

a) zakaz lokalizowania nośników reklamowych na drzewach i połaciach dachowych, 

b) zakaz lokalizowania na budynkach nośników reklamowych o powierzchni większej niż 12 m2 i wystają-

cych poza obrys budynku, w ramach każdej działki budowlanej, 

c) zakaz lokalizowania nośników reklamowych o treści innej niż prowadzona działalność gospodarcza na 

działce budowlanej, 

d) zakaz lokalizowania nośników reklamowych wystających poza teren działki budowlanej, 

e) zakaz lokalizowania nośników reklamowych na ogrodzeniach, 

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

11) 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, 
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d) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej co najmniej 20 m, 

e) nowo wydzielone działki budowlane muszą mieć obsługę komunikacyjną z wyznaczonych w planie 

miejscowym dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDD i 2KDD. 

3. Szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie ustala się gdyż nie ma takiej po-

trzeby. 

4. 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) w przypadku lokalizacji w granicach terenu obiektów budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej 

o wysokości równej lub wyższej niż 50,0 m należy, zgodnie z przepisami odrębnymi, przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, zgłaszać do odpowiednim służbom ruchu lotniczego. 

5. 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) zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi a w szczególności stwarza-

jących zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych - zakładów o zwiększonym ryzyku lub 

zakładów o dużym ryzyku; 

3) zakazuje się wprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych do 

ziemi i wód podziemnych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami; 

4) 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; 

5) 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; 

6) dopuszcza się realizację zbiorników infiltracyjno-odparowujących; 

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

działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych; 

8) nakazuje się ogrzewanie pomieszczeń gazem, olejem niskosiarkowym lub innymi paliwami zapewniający-

mi wysoki stopień czystości emisji spalin, w tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z przepisami od-

rębnymi z zakresu ochrony środowiska; dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii wykorzystu-

jących energię słońca lub wody geotermalne a także inne do ogrzewania pomieszczeń oraz produkcję ener-

gii elektrycznej i ciepłej wody na potrzeby własne, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki 

oraz ochrony środowiska; 

9) nakazuje się realizację stref zieleni izolacyjnej z możliwością wykorzystania istniejących na terenach PU 

zadrzewień i zakrzewień. 

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

1) ustala się zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalną wysokość budynków produkcyjnych, składowych i magazynów - 15 m i nie więcej niż dwie 

kondygnacje nadziemne; w budynkach produkcyjnych i magazynowo składowych - dopuszcza się reali-

zację obiektów wieżowych i części budynku, które muszą być wyższe ze względu na technologię pro-

dukcji lub składowania – o wysokości nie więcej niż 20 m, dopuszcza się realizację jednej kondygnacji 

podziemnej, 
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b) ustalenie § 8 ust. 6 pkt 1 lit. a nie dotyczą wysokości obiektów wieżowych realizowanych jako inwesty-

cje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej (takie jak maszty telefonii komórkowej lub in-

ne); wysokość tych obiektów będzie ustalona w dostosowaniu do przyjętych rozwiązań i potrzeb, 

c) maksymalną wysokość budynków usługowych i administracyjno-biurowych - 9 m i nie więcej niż dwie 

kondygnacje nadziemne; dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 

d) wysokość budynków gospodarczych, garaży a także obiektów infrastruktury technicznej oraz budynków 

towarzyszących dla zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym - 8 m i nie więcej niż 

jedna kondygnacja nadziemna, 

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

dardami kolorystycznymi przyjętymi w znakach firmowych inwertora, 

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

dla których kąt nachylenia odpowiadających sobie połaci nie będzie większy niż 45º; dopuszcza się sto-

sowanie dachów powłokowych; 

2) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych nie więcej niż 60% 

powierzchni tej działki; 

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

sieniu do powierzchni działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych wynoszącą 0,05; 

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

sieniu do działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych wynoszącą 1,2. 

7. W zakresie obsługi komunikacji oraz wskaźników dotyczących miejsc postojowych: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych, bezpośrednio z dróg publicznych wyznaczonych 

na rysunku planu; 

2) dla obsługi zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej nakazuje się realizację miejsc do parkowania 

dla samochodów osobowych, realizowanych w granicach tej działki w liczbie: 

a) dla obsługi działalności usługowej – minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 po-

wierzchni całkowitej lokalu usługowego oraz minimum 1 miejsce postojowe przeznaczone do parkowa-

nia pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każdy lokal usługowy, 

b) dla obsługi działalności produkcyjnej – minimum 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych pracowników 

oraz minimum 1 miejsce postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę par-

kingową na każdy budynek produkcyjny, 

c) dla obsługi działalności magazynowej i składowej – minimum 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych 

pracowników oraz minimum 1 miejsce postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową na każdy budynek magazynowy; 

3) w przypadku realizacji na działce budowlanej zabudowy usługowej i produkcyjnej lub magazynowo-

składowej, miejsca postojowe należy zapewnić oddzielnie dla każdego przeznaczenia. 

§ 9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3ZL. 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny leśne; 

2) ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych innych niż dopuszczono w przepisach odrębnych o lasach; 

3) gospodarka leśna powinna być prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi komunikacyjnej 

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

szarze obowiązywania ustaleń planu: 
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1) obsługę terenów przeznaczonych pod zabudowę poprzez system dróg publicznych, w skład których wcho-

dzą drogi publiczne oznaczone symbolami od 1KDD do 3KDD z przeznaczeniem terenu pod drogi dojaz-

dowej; 

2) dla terenów przestrzeni dróg publicznych ustala się: 

a) dla drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD klasę drogi „D” – dojazdowa, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 12 m oraz w drugiej części w granicach działki drogowej przeznaczonej pod 

tę drogę, zgodnie z rysunkiem planu; przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwupasowy, 

b) dla drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD klasę drogi „D” – dojazdowa, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwupa-

sowy; dopuszcza się wykonanie miejsc postojowych dla samochodów w liniach rozgraniczających drogi, 

w tym stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - w liczbie określonej na 

podstawie przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych, 

c) dla drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD klasę drogi „D” – dojazdowa, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 15 m, zgodnie z rysunkiem planu; przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwupa-

sowy; dopuszcza się wykonanie miejsc postojowych dla samochodów w liniach rozgraniczających drogi, 

w tym stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - w liczbie określonej na 

podstawie przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych. 

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

ruchomości. 

3. Dopuszcza się wyznaczenie na terenie 1P dróg wewnętrznych o szerokości, w liniach rozgraniczających, 

nie mniejszej niż 10 m. 

Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną 

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

wany system uzbrojenia. 

§ 12. Ustala się obowiązek zaopatrzenia terenu w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, w oparciu o sieć 

istniejącą i projektowaną rozbudowę sieci wodociągowej stosownie do potrzeb lokalnych. 

§ 13. W zakresie odprowadzenie ścieków ustala się: 

1) obowiązek odprowadzania ścieków przemysłowych w systemie kanalizacji sanitarnej, poprzez sieć kanali-

zacyjną; 

2) obowiązek podczyszczania wytwarzanych ścieków przemysłowych na terenie zakładu produkcyjnego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi określającymi warunki wprowadzania ścieków do urzą-

dzeń kanalizacyjnych i precyzującymi obowiązki dostawców ścieków przemysłowych. 

§ 14. Ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

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 ziemi lub do 

zbiornika na wody opadowe z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego; dopuszcza się inne rozwiązania 

zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego; 

2) kształtowanie 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, manewrowych i parkingów. 

§ 15. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) jako podstawowe źródła energii elektrycznej istniejącą i rozbudowywaną sieć napowietrzno-kablową; 
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2) 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; 

3) w celu wyznaczenia działek dla stacji transformatorowych SN/nn nie obowiązują minimalne wielkości 

działki budowlanej oraz ustalenia określające prostopadłość i równoległość nowych granic podziału działki, 

przyjęte w ustaleniach szczegółowych dla terenów w zakresie podziału nieruchomości. 

§ 16. 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. 

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i cieplej wody użytkowej nakazuje się stoso-

wanie indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem kotłów lub instalacji z certyfikatami bezpieczeństwa 

ekologicznego, dopuszcza się pozyskiwanie energii oraz ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł energii 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

§ 18. Ustala się obsługę telekomunikacyjną: 

1) bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy; 

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

§ 19. W zakresie gospodarki odpadami nakazuje się: 

1) gromadzenie i selekcję odpadów na działce budowlanej w urządzeniach przystosowanych do ich groma-

dzenia oraz odbiór i usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami; 

2) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych należy je magazynować w wydzielonych miejscach 

oraz zapewnić odbiór zgodnie z zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami. 

Rozdział 6 

Ustalenia końcowe 

§ 20. Wartość stawki procentowej, powstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu służącej naliczaniu 

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

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

spodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki położonego w obrębie A-6 na południe od projekto-

wanej trasy Gt, przyjętego uchwałą nr XXVI/267/01 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 lute-

go 2001 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2001 r. Nr 34, poz. 344. 

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

§ 23. 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 XVIII/190/15 

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XVIII/190/15 

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 

z dnia 17 grudnia 2015 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 przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim, po 

uprawomocnieniu się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów 

Łódzki dla fragmentu obrębu A-6 przyległego do projektowanej obwodnicy miasta oznaczonej symbolem 

01KG oraz granicy z obrębem wiejskim Wola Grzymkowa, przewiduje następujący sposób realizacji oraz za-

sady 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; 

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 miasta i gminy lub na podstawie po-

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

alnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo energetyczne. 
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