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5) nazwę banku i numer rachunku bankowego 

klubu; 
6) rodzaj i cel zadania; 
7) kosztorys i opis realizacji zadania; 
8) wysokoņć wnioskowanej dotacji; 
9) podpisy osób umocowanych do działania w 

imieniu.  
§ 7. Wójt rozpatruje wnioski o udzielenie 

dotacji w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku 
i przyznaje dotację w trybie indywidualnych roz-
strzygnięć, od których nie przysługuje tryb od-
woławczy.  

§ 8. Klub sportowy, któremu została przy-
znana dotacja, zobowiązuje się do wykonania za-
dania w zakresie i na zasadach okreņlonych w 
umowie.  

§ 9. 1. Umowę sporządza się w formie pi-
semnej, na czas realizacji zadania lub na czas okre-
ņlony, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.  

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powin-
na zawierać w szczególnoņci:  
1) oznaczenie stron; 
2) okreņlenie czasu, na jaki zostaje zawarta; 
3) zakres rzeczowy realizowanego zadania (cel 

udzielenia dotacji); 
4) okreņlenie wysokoņci dotacji, jaka została przy-

znana oraz termin i tryb jej płatnoņci; 
5) okreņlenie sposobu i terminów rozliczenia 

udzielonej dotacji; 
6) okreņlenie sankcji i terminu zwrotu dotacji z ty-

tułu nienależytego wykonania umowy lub wy-
korzystania dotacji na inne cele niż okreņlone w 

umowie; 
7) zobowiązanie klubu sportowego do poddania 

się kontroli w zakresie objętym umową; 
8) okreņlenie warunków wypowiedzenia umowy. 

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwoņć 
zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz 
warunków realizacji zadania, w formie aneksu do 
umowy.  

§ 11. 1. Dotację na realizację zadania prze-
kazuje się na rachunek bankowy klubu, na wa-
runkach okreņlonych w umowie.  

2. Nie wykorzystane ņrodki finansowe na-
leży zwrócić na wskazany w umowie rachunek.  

§ 12. 1. Klub sportowy, który otrzymał do-
tacje jest zobowiązany do sporządzenia sprawoz-
dania z wykonania zadania okreņlonego w umo-
wie, w terminie 30 dni po upływie terminu, na 
który umowa została zawarta lub zrealizowaniu 
kolejnego etapu zadania.  

2. Okresem sprawozdawczym jest rok bud-
żetowy.  

§ 13. W przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowoņci w sposobie wykorzystania dotacji, wstrzy-
muje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a 
dotychczas przekazywana kwota podlega zwrotowi 
wraz z odsetkami jak dla zaległoņci podatkowych, 
od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowa-
nemu.  

§ 14. Umowa może być rozwiązana ze sku-
tkiem natychmiastowym, w przypadku nietermi-
nowego lub nienależytego jej wykonania.  
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UCHWAŁA NR XXVII/280/08 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 
 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w miejscowości Ostrów pomiędzy drogami gminnymi  

(dz. nr 97, 218/2, 219) i działkami nr 106/1, 106/2, 110 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111), art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237), w związku z uchwałą Nr XXXII/447/06 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po-
łożonego w miejscowoņci Ostrów pomiędzy dro-
gami gminnymi (dz. nr 97, 218/2, 219) i działkami nr 
106/1, 106/2, 110 Rada Miejska w Łasku uchwala, co 
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następuje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w miejscowoņci Ostrów, pomiędzy dro-
gami gminnymi (dz. nr 97, 218/2, 219) i działkami 
nr 106/1, 106/2 i 110, zwany dalej „planem”. 

2. Granica obszaru objętego planem, prze-
biega: 
1) od północy – drogą gminną, dz. nr ewid. 97; 
2) od wschodu – działkami nr ewid. 106/2, 106/1, 

110; 
3) od południa – drogą gminną dz. nr ewid. 218/2; 
4) od zachodu – drogą gminną dz. nr ewid. 219. 

3. Integralnymi częņciami uchwały, są: 
1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załą-

cznik Nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu miejscowego planu, wniesionych pod-
czas wyłożenia do publicznego wglądu, stano-
wiące załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury te-
chnicznej, które należą do zadań własnych Gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania, stanowiące 
załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Pojęcia i definicje użyte w planie, a 
niezdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi prze-
pisami prawa. 

2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uch-

wałę Rady Miejskiej w Łasku; 
2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, będący 
przedmiotem uchwały; 

3) rysunku planu – rozumie się przez to opraco-
wanie graficzne planu, sporządzone na aktual-
nej mapie sytuacyjno–wysokoņciowej w skali 1 
: 1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

4) obszarze – rozumie się przez to obszar objęty 
planem w granicach okreņlonych w § 1 ust. 2 
uchwały; 

5) terenie – rozumie się przez to teren o okreņ-
lonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 
symbolami cyfrowymi i literowymi, z których 
cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a litery 
przeznaczenie terenu; 

6) przepisach szczególnych – rozumie się przez to 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

7) działce budowlanej – rozumie się przez to 
działkę składającą się z jednej lub więcej dzia-
łek gruntu, wyznaczoną na rysunku planu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządze-

nia infrastruktury technicznej spełniają wymo-
gi realizacji obiektów budowlanych, wynikają-
ce z przepisów szczególnych; 

8) wtórnym podziale działki budowlanej – rozu-
mie się przez to podział geodezyjny działki bu-
dowlanej, w wyniku którego każda z nowopo-
wstałych działek będzie spełniała warunki dzia-
łki budowlanej; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to wyznaczoną na rysunku planu linię, 
wzdłuż której można usytuować frontową ņcia-
nę budynku, z zakazem jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej drogi lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów zago-
spodarowania terenu. Zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych, takich jak: bal-
kon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego oraz schodów i tara-
sów, jeņli przekraczają ww. linię o nie więcej 
niż 1,5 m; 

10) nieprzekraczalnej tylnej linii zabudowy dla bu-
dynków usługowych – rozumie się przez to 
wyznaczoną na rysunku planu linię, wzdłuż 
której można usytuować ņcianę budynku usłu-
gowego, z zakazem jej przekraczania w kierun-
ku linii rozgraniczającej tereny o różnym spo-
sobie zagospodarowania. Zakaz ten nie doty-
czy elementów architektonicznych, takich jak: 
balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, ru-
ra spustowa, podokienniki oraz innych detali 
wystroju architektonicznego oraz schodów i ta-
rasów, jeņli przekraczają ww. linię o nie więcej 
niż 1,5 m; 

11) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się 
przez to okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które dominuje na danym terenie; 

12) przeznaczeniu uzupełniającym – rozumie się 
przez to przeznaczenie, inne niż podstawowe, 
które jest dopuszczone na danym terenie ce-
lem uzupełnienia lub wzbogacenia przeznacze-
nia podstawowego; 

13) elewacji frontowej - rozumie się przez to ele-
wację budynku równoległą do drogi, z której 
odbywa się główny wjazd lub wejņcie na dział-
kę; 

14) adaptacji budynków – rozumie się przez to 
przeznaczenie budynków do zachowania, z moż-
liwoņcią ich remontu, modernizacji lub przebu-
dowy; 

15) modernizacji budynków – rozumie się przez to 
przekształcenia w ramach istniejącej struktury, 
celem poprawy warunków użytkowania; 

16) rozbudowie budynków – rozumie się przez to 
przekształcenia powiększające jego powierzch-
nię i kubaturę; 

17) przebudowie budynków – rozumie się przez to 
przekształcenia zmieniające zarówno wnętrze, 
jak i bryłę budynku bez możliwoņci powiększe-
nia powierzchni zabudowy; 

18) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to
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powierzchnię terenu działki zajętą przez rzuty 
poziome wszystkich budynków w ich obrysie 
zewnętrznym; 

19) wysokoņci okapu budynku – rozumie się przez 
to wysokoņć okapu głównej bryły budynku, 
mierzonej od spodu okapu do poziomu terenu 
przed głównym wejņciem do budynku; 

20) wysokoņci budynku – rozumie się przez to wy-
sokoņć budynku mierzoną od poziomu terenu 
przed głównym wejņciem do najwyższej kra-
wędzi kalenicy; 

21) dachu budynku – rozumie się przez to zasadni-
czą bryłę dachu bez uwzględnienia lukarn, za-
daszeń, wejņć, itp. 

3. Pojęcia niezdefiniowane, należy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi. 

§ 3. 1. W planie ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego; 
2) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego; 
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu; 
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie przepisów szczególnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoņci; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

9) strefy ograniczeń od terenów zamkniętych; 
10) zasady modernizacji i budowy układu komuni-

kacyjnego; 
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej; 
12) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

13) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

14) stawki procentowe, stanowiące podstawę us-
talenia jednorazowej opłaty od wzrostu war-
toņci nieruchomoņci. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu:  
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i sposobie zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) nieprzekraczalna tylna linia zabudowy dla bu-

dynków usługowych; 

5) projektowane podziały działek; 
6) przeznaczenie terenów; 
7) projektowane ņcieżki rowerowe; 
8) granice powierzchni ograniczających wysokoņć 

zabudowy do 235 m n.p.m. - dla lotniska woj-
skowego. 

3. Następujące oznaczenia na rysunku pla-
nu, mają charakter informacyjny: 
1) zalecane podziały działek. 
 

Rozdział II 
Zasady ochrony i kształtowania 

 ładu przestrzennego 
 

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem, okreņ-
la się elementy zagospodarowania przestrzenne-
go, wymagające: 
1) ukształtowania nowej zabudowy mieszkanio-

wej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej oraz 
towarzyszącej im zabudowy gospodarczej i ga-
rażowej - na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
1MN/U; 

2) uporządkowania i uzupełnienia zabudowy oraz 
uzupełnienia funkcji – na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 5MN, 6MN. 

2. Obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń 
z prefabrykatów żelbetonowych i betonowych od 
strony dróg publicznych. Zaleca się stosowanie 
ogrodzeń o wysokoņci do 180 cm na podmurówce 
o wysokoņci do 70 cm, ze słupami ceglanymi lub 
stalowymi z ażurowym (minimum 40% przeņwitu) 
wypełnieniem drewnianym lub metalowym. 

3. Zakaz lokalizowania na całym obszarze, 
planu elektrowni wiatrowych i stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 
 

Rozdział III 
Zasady ochrony ņrodowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

§ 5. Na całym obszarze w granicach planu, 
ustala się zasady i warunki: 
1) uciążliwoņć prowadzonej działalnoņci gospo-

darczej nie może wykraczać poza granice dział-
ki, do której inwestor ma tytuł prawny; 

2) obiekty służące prowadzeniu działalnoņci usłu-
gowej za wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury 
technicznej, nie mogą stanowić przedsięwzięć 
zaliczanych do mogących zawsze znacząco od-
działywać na ņrodowisko oraz przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko, jeżeli obowiązek przeprowa-
dzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
ņrodowisko został zatwierdzony zgodnie z prze-
pisami szczególnymi; 

3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej, wytwór-
czej i składowej mogącej powodować przekro-
czenia dopuszczalnych norm emisji hałasu na 
terenach podlegających ochronie akustycznej,
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zgodnie z poniższą klasyfikacją: 

 a) dla terenów okreņlonych w planie jako te-
reny oznaczone symbolami: MN, MN/U, przy-
jęto klasyfikację jak dla terenów przeznaczo-
nych na cele mieszkaniowo-usługowe, 

 b) dla terenów okreņlonych w planie jako te-
reny oznaczone symbolem US/ZP, przyjęto 
klasyfikację jak dla terenów przeznaczonych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

 c) pozostałe tereny nie są klasyfikowane aku-
stycznie, tj. nie podlegają ochronie aku-
stycznej; 

4) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o powie-
rzchni handlowej powyżej 400 m2; 

5) dla obiektów mieszczących jednoczeņnie fun-
kcje mieszkalne i usługowe, obowiązek zasto-
sowania rozwiązań budowlanych zapewniają-
cych ochronę pomieszczeń mieszkalnych przed 
uciążliwoņciami wynikającymi z prowadzonej 
działalnoņci gospodarczej. 

§ 6. W zakresie ochrony przyrody i krajo-
brazu, plan ustala: 
1) ochronę istniejącego Obszaru Chronionego Kraj-

obrazu „Ņrodkowej Grabi”, zgodnie z zasadami 
zawartymi w przepisach szczególnych w spra-
wie utworzenia OChK; 

2) ochronę projektowanego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu „Tuszyńsko-Dłutowsko-Grabiań-
skiego”, zgodnie z zasadami zawartymi w prze-
pisach szczególnych w sprawie utworzenia 
OChK. 

§ 7. W zakresie ochrony lasów, plan ustala: 
1) zakaz lokalizowania na terenach oznaczonych 

na rysunku planu symbolem 1ZL obiektów ku-
baturowych, za wyjątkiem związanych z gos-
podarką leņną oraz za wyjątkiem urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

2) ochronę i pielęgnację drzewostanu i siedlisk 
leņnych oraz prowadzenie gospodarki leņnej, 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 8. W zakresie ochrony wód podziemnych, 
plan ustala: 
1) obowiązek zaopatrzenia w wodę, w ramach 

gminnych urządzeń sieciowych; 
2) obowiązek odprowadzania ņcieków sanitarnych 

do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej rea-
lizacji dopuszcza się budowę szczelnych bezod-
pływowych zbiorników na nieczystoņci, jako 
rozwiązanie tymczasowe; 

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych i oczy-
szczonych ņcieków do wód i gruntu; 

4) realizację programu oczyszczania ņcieków desz-
czowych z powierzchni utwardzonych, tj. dróg i 
ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi; 

5) obowiązek wstępnego oczyszczania ņcieków de-
szczowych w miejscu ich powstania z utwar-
dzonych powierzchni oraz z terenów, na któ-
rych będzie prowadzona działalnoņć stwarzają-
ca zagrożenie dla wód podziemnych, przed od-
prowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej, 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) dla terenów zabudowy mieszkaniowej, z wyłą-
czeniem zabudowy usługowej, stwarzającej za-
grożenie dla wód podziemnych, ustala się do-
tychczasowy sposób odprowadzania wód desz-
czowych po terenach własnych działek, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. Warunkiem jest za-
pewnienie, z zastrzeżeniem ustaleń szczegól-
nych, min 35% powierzchni działki jako terenu 
biologicznie czynnego. Stosowne rozwiązania 
muszą zabezpieczyć tereny sąsiednie przed za-
lewaniem. 

§ 9. W zakresie ochrony powietrza, plan 
ustala: 
1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 

prowadzenia działalnoņci usługowo-gospodar-
czej, mogącej powodować emisję zanieczy-
szczeń o charakterze odorowym; 

2) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci gospodarczej, mogą-
cej powodować przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń; 

3) zakaz realizacji lokalnych źródeł ciepła o emisji 
spalin przekraczającej dopuszczalne normy; 

4) obowiązek stosowania niskoemisyjnych źródeł 
ciepła oraz ekologicznych noņników energii do 
ogrzewania pomieszczeń. 

§ 10. W zakresie gospodarki odpadami, plan 
ustala obowiązek rozwiązania prowadzenia go-
spodarki odpadami komunalnymi i innymi odpa-
dami w systemie zorganizowanym, obowiązującym 
na obszarze gminy, z segregacją odpadów u źródeł 
ich powstawania, przy uwzględnieniu obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów szczególnych. 

§ 11. W zakresie kształtowania krajobrazu i 
ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, 
plan ustala zakaz budowy nowych stacji bazowych 
telefonii komórkowej na całym obszarze w grani-
cach planu. 
 

Rozdział IV 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 12. Na obszarze objętym planem, ustala 

się strefę obserwacji archeologicznej. Warunkiem 
przystąpienia do prac inwestycyjnych, jest: 
1) wykonanie badań archeologicznych w odpo-

wiedniej formie nadzoru lub stacjonarnych ba-
dań ratowniczych, w przypadku prowadzenia 
inwestycji liniowych oraz inwestycji, w których 
zachodzi koniecznoņć wykonania wykopów sze-
rokopłaszczyznowych (od 100 m2 wzwyż); 

2) powiadomienie przez inwestora Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w 
Sieradzu o terminie przystąpienia do prac ziem-
nych na 7 dni przed ich rozpoczęciem, celem 
ustalenia rejonu lokalizacji stanowisk archeolo-
gicznych i ewentualnego zakresu badań ratow-
niczych i prac dokumentacyjnych; 

3) w przypadku odkrycia substancji zabytkowej, 
zapewnienie przez inwestora nadzoru archeolo-
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gicznego w trakcie realizacji prac ziemnych, z 
możliwoņcią przeprowadzenia badań ratow-
niczych; 

4) jeņli w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych zostanie odnaleziony przedmiot, 
co do którego istnieje przypuszczenie, że jest 
on zabytkiem, inwestor zobowiązany jest: 

 a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

 b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych ņrod-
ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

 c) zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, a jeņli nie jest to możliwe, 
Burmistrza Łasku. 

 
Rozdział V 

Wymagania wynikające z potrzeb  
kształtowania przestrzeni publicznych 

 
§ 13. 1. Na obszarze objętym planem wy-

znacza się obszar przestrzeni publicznej – teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1US/ZP. 

2. Od strony przestrzeni publicznej obo-
wiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z prefabry-
katów żelbetonowych i betonowych. Zaleca się 
stosowanie ogrodzeń o wysokoņci do 180 cm na 
podmurówce o wysokoņci do 70 cm, ze słupami 
ceglanymi lub stalowymi z ażurowym (minimum 
40% przeņwitu) wypełnieniem drewnianym lub 
metalowym. 
 

Rozdział VI 
Parametry i wskaźniki kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 

§ 14. Na obszarze objętym planem, wy-
znacza się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy okreņlone na 

rysunku planu; 
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej jako 

minimalny wymagany do zapewnienia, w od-
niesieniu do okreņlonych w planie terenów, 
który został zapisany w Rozdziale XIII niniejszej 
uchwały; 

3) parametry, wskaźniki oraz zasady kształtowania 
zabudowy zostały okreņlone odrębnie dla po-
szczególnych kategorii przeznaczenia terenów 
wyznaczonych planem, zapisane w Rozdziale 
XIII niniejszej uchwały. 

 
Rozdział VII 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, 

 ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, 
w tym terenów górniczych, a także  

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi  
i osuwania się mas ziemnych 

 
§ 15. Na obszarze objętym planem nie wy-

stępują tereny i obszary górnicze, a także narażone 
na niebezpieczeństwo powodzi, nie występują obiek-

ty podlegające ochronie na podstawie przepisów 
szczególnych oraz nie występują zjawiska związa-
ne z osuwaniem mas ziemnych. Z uwagi na po-
wyższe, niniejszy plan nie zawiera ustaleń w tym 
zakresie. 
 

Rozdział VIII 
Szczegółowe zasady i warunki scalenia  

i podziału nieruchomoņci 
 

 § 16. 1. Na obszarze objętym planem, nie 
ustala się zasad i warunków scalenia. 

2. Na obszarze objętym planem, ustala się 
następujące zasady podziałów wtórnych na działki 
budowlane: 
1) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN – 

działki nie mniejsze niż 1700 m2; 
2) dla terenu oznaczonego symbolem 5MN – 

działki nie mniejsze niż 700 m2; 
3) dla terenu oznaczonego symbolem 6MN – 

działki nie mniejsze niż 800 m2, 
z zaleceniem wykonania podziału wg rysunku planu. 

3. Na obszarze objętym planem, ustala się 
następujące zasady podziałów wtórnych na działki 
budowlane, z obowiązkiem wykonania podziału 
wg rysunku planu: 
1) dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 

2MN, 3MN – podział zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/U – 
podział zgodnie z rysunkiem planu, dopuszcza 
się podział działki na powiększenie działki są-
siedniej o nr ewid. 106/2; 

3) dopuszcza się przesunięcia projektowanych linii 
podziału w granicach 1 m. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1US/ZP, 1ZL, ustala się zakaz 
podziałów wtórnych. 

5. Dopuszcza się łączenie co najwyżej 
dwóch działek w jedną nieruchomoņć. 

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 5MN, 6MN, dopuszcza się po-
działy wtórne na powiększenie nieruchomoņci i 
regulację granic nieruchomoņci. 
 

Rozdział IX 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów  

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
 w tym zakaz zabudowy 

 
 § 17. Dla terenu oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem 1ZL, ustala się zakaz zabu-
dowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospo-
darką leņną oraz urządzeń infrastruktury technicz-
nej. 
 

Rozdział X 
Strefy ograniczeń od terenów zamkniętych 

 
§ 18. Na obszarze objętym planem, ustala 

się: 
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1) powierzchnie ograniczające wysokoņć zabudo-

wy dla lotnisk państwowych (wojskowych) do 
235 m n.p.m. (zgodnie z rysunkiem planu i 
przepisami szczególnymi) oraz do 340 m n.p.m. 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 
Rozdział XI 

Zasady modernizacji i budowy 
układu komunikacyjnego 

 
§ 19. Na obszarze objętym planem wyzna-

cza się tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 1KDZ, 1KDL, 1KDD, 
2KDD, 3KDD, 1KDx, dla których okreņla się: 
1) przeznaczenie podstawowe: prawidłowe fun-

kcjonowanie układu komunikacyjnego i bez-
poņrednia obsługa przyległych terenów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, 
oņwietleniowej, wodociągowej, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, gazowej i teleinfor-
matycznej; 

3) budowę ņcieżek rowerowych na terenach oz-
naczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 
1KDL, 1KDD. 

§ 20. 1. W zakresie podstawowego układu 
komunikacyjnego służącego lokalnym celom pu-
blicznym, ustala się przebieg następujących dróg 
(ulic) służących obsłudze terenów zabudowy: 
1) teren przeznaczony na powiększenie pasa dro-

gowego istniejącej drogi gminnej dz. nr ewid. 
218/2 - oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDZ, dla którego: 

 a) ustala się szerokoņć poszerzenia w liniach 
rozgraniczających – 13,0 m, 

 b) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastru-
ktury technicznej, na warunkach okreņlonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych z 
zarządcą drogi, 

c) dopuszcza się lokalizowanie chodnika, 
d) dopuszcza się budowę ņcieżki rowerowej; 

2) teren przeznaczony na powiększenie pasa dro-
gowego istniejącej drogi gminnej dz. nr ewid. 
97 - oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDL, dla którego: 

 a) ustala się szerokoņć poszerzenia w liniach 
rozgraniczających – 1,0 – 2,0 m w zależnoņci 
od istniejących uwarunkowań, 

 b) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastru-
ktury technicznej, na warunkach okreņlonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych z 
zarządcą drogi, 

 c) dopuszcza się lokalizowanie chodnika, 
 d) dopuszcza się budowę ņcieżki rowerowej; 
3) projektowana droga gminna, dojazdowa, ozna-

czona na rysunku planu symbolem 1KDD, dla 
której: 

 a) ustala się szerokoņć w liniach rozgra-
niczających – 10,0 - 12,0 m, zgodnie z rysun-
kiem planu, 

 b) ustala się szerokoņć jezdni – minimum 5,0 m, 

 c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej, na warunkach okreņlonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych z 
zarządcą drogi, 

 d) dopuszcza się budowę chodnika po obu 
stronach drogi, 

 e) dopuszcza się budowę ņcieżki rowerowej; 
4) projektowana droga gminna, dojazdowa, ozna-

czona na rysunku planu symbolem 2KDD, dla 
której: 

 a) ustala się szerokoņć w liniach rozgranicza-
jących – 10,0 m, 

 b) ustala się szerokoņć jezdni – minimum 5,0 m, 
 c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastru-

ktury technicznej, na warunkach okreņlonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych z 
zarządcą drogi, 

 d) dopuszcza się budowę chodnika po obu 
stronach drogi; 

5) projektowana droga gminna, dojazdowa, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 3KDD, dla 
której: 

 a) ustala się szerokoņć w liniach rozgranicza-
jących – 10,0 m, 

 b) ustala się szerokoņć jezdni – minimum 5,0 m, 
 c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastru-

ktury technicznej, na warunkach okreņlonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych z 
zarządcą drogi, 

 d) dopuszcza się budowę chodnika po obu 
stronach drogi; 

6) projektowany ciąg pieszo-jezdny, gminny, oz-
naczony na rysunku planu symbolem 1KDx, dla 
którego: 

 a) ustala się szerokoņć w liniach rozgranicza-
jących – 8,0 m, 

 b) ustala się szerokoņć jezdni – minimum 5,0 m, 
 c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastru-

ktury technicznej, na warunkach okreņlonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych z 
zarządcą drogi, 

 d) dopuszcza się budowę chodnika po obu 
stronach drogi. 

2. Plan ustala na skrzyżowaniach dróg (ulic), 
stosowanie narożnych ņcięć linii rozgraniczających 
o wielkoņci zależnie od klas krzyżujących się dróg 
(ulic), zgodnie z warunkami technicznymi, jednak 
nie mniejsze niż 5,0 m x 5,0 m. W obrębie trój-
kątnego poszerzenia pasa drogowego obowiązuje 
zachowanie pola widocznoņci.  

3. Na terenach dróg (ulic), o których mowa 
w planie, w obrębie linii rozgraniczających, plan 
zakazuje lokalizacji nowych budynków i urządzeń 
nie związanych z gospodarką drogową lub potrze-
bami obsługi ruchu. Dopuszcza się lokalizację zie-
leni, urządzeń komunikacyjnych związanych z ob-
sługą ruchu, pasów postojowych, parkingów, 
urządzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją 
tras oraz urządzeń infrastruktury technicznej, pod 
warunkiem nienaruszania wymagań okreņlonych 
w przepisach szczególnych dotyczących dróg pu-
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licznych oraz uzyskania zgody zarządcy drogi. 

4. Plan ustala nieprzekraczalne linie za-
budowy dla poszczególnych klas dróg (ulic), zgo-
dnie z rysunkiem planu. O ile ustalenia szczegóło-
we dla poszczególnych jednostek planistycznych 
nie stanowią inaczej i nie jest oznaczony na rysun-
ku planu wymiar linii zabudowy, ustala się nie-
przekraczalne linie zabudowy na terenach prze-
znaczonych do zainwestowania dla poszczegól-
nych klas dróg: 
1) Z, L, D - 6 m od projektowanej linii rozgranicza-

jącej. 
 

Rozdział XII 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy infrastruktury technicznej 
 

§ 21. 1. Na obszarze objętym planem, us-
tala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
urządzeń zaopatrzenia w wodę: 
1) ustala się, że na terenach oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: 5MN, 6MN, zaopa-
trywanie w wodę odbywać się będzie z istni-
ejącego i projektowanego wodociągu, zgodnie 
z przepisami szczególnymi;  

2) ustala się, że na terenie oznaczonym na rysun-
ku planu symbolem 1MN/U, zaopatrywanie w 
wodę odbywać się będzie z istniejącego lub 
projektowanego wodociągu, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

3) ustala się, że na terenach oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 1US/ZP, zaopatrywanie w wodę odbywać 
się będzie z projektowanej sieci wodociągowej. 

2. Ustala się, że dla całego obszaru ob-
jętego planem, dla celów bytowo-gospodarczych i 
przeciwpożarowych, źródłem zasilania w wodę bę-
dzie gminna sieć wodociągowa (istniejąca i projek-
towana). Nowe odcinki sieci wodociągowej zosta-
ną zaprojektowane w korytarzach dróg wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi na podstawie 
projektu technicznego, na warunkach okreņlonych 
przez zarządcę drogi. W przypadku braku technicz-
nych warunków prowadzenia sieci w korytarzach 
dróg, dopuszcza się lokalizowanie sieci wodocią-
gowej w strefie pomiędzy liniami rozgraniczający-
mi dróg, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.  

3. Przy projektowaniu nowych i moderni-
zacji sieci istniejących, należy uwzględniać wyma-
gania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę, zgodnie z przepisami szczególnymi. Do-
tyczy to w szczególnoņci zapewnienia odpowied-
nich iloņci i wydajnoņci hydrantów dla celów prze-
ciwpożarowych.  

§ 22. 1. Na obszarze objętym planem, us-
tala się zasady budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. Ustala się zakaz odprowadzania ņcieków 
do wód i gruntu. 

3. Ustala się, że ņcieki sanitarne ze wszy-
stkich terenów będą odprowadzane docelowo do 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Ustala 

się, że sieć kanalizacji sanitarnej zostanie zaprojek-
towana w korytarzach dróg wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, zgodnie z projektem technicz-
nym na warunkach okreņlonych przez zarządcę 
drogi. W przypadku braku technicznych warunków 
prowadzenia sieci w korytarzach dróg, dopuszcza 
się lokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w 
strefie pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg, a 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

4. Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej, 
dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bez-
odpływowych tylko jako rozwiązanie tymczasowe. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem 1NO, ustala się lokalizację prze-
pompowni ņcieków. 

§ 23. 1. Na obszarze objętym planem, usta-
la się zasady budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

2. Ustala się, że wody opadowe z terenu 
objętego planem będą odprowadzane do kana-
lizacji deszczowej. Ustala się, że sieć kanalizacji 
deszczowej zostanie zaprojektowana w koryta-
rzach dróg wyznaczonych liniami rozgranicza-
jącymi na podstawie projektu technicznego, na 
warunkach okreņlonych przez zarządcę drogi. W 
przypadku braku technicznych warunków prowa-
dzenia sieci w korytarzach dróg, dopuszcza się 
lokalizowanie sieci kanalizacji deszczowej w strefie 
pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg, a nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy. 

3. Ustala się, że do czasu budowy kanaliza-
cji deszczowej, wody opadowe będą odprowadza-
ne powierzchniowo, po terenie własnym inwesto-
ra, z uwzględnieniem wykonania we własnym 
zakresie zabezpieczeń terenów sąsiednich przed 
zalewaniem. 

4. Obowiązuje oczyszczenie wód opado-
wych z dróg (ulic) przed odprowadzeniem ich do 
ņrodowiska, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

5. Obowiązek wstępnego oczyszczania ņcie-
ków deszczowych w miejscu ich powstania z ut-
wardzonych powierzchni oraz z terenów, na któ-
rych będzie prowadzona działalnoņć stwarzająca 
zagrożenie dla wód podziemnych, przed odpro-
wadzeniem ich do kanalizacji deszczowej, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 24. 1. Na obszarze objętym planem, us-
tala się zasady zaopatrzenia w energię elektryczną. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 1MN/U, 1US/ZP, ustala się zaopatrzenie w 
energię elektryczną z istniejących i projekto-
wanych linii energetycznych. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem 1EE, ustala się lokalizację stacji tran-
sformatorowej. 

4. Dopuszcza się lokalizację nowych stacji 
transformatorowych - poza liniami rozgranicza-
jącymi dróg (ulic), na wydzielonych działkach, z 
możliwoņcią dojazdu do drogi publicznej. 

5. Lokalizacja stacji transformatorowych 
wynikająca z potrzeb funkcji podstawowych, nie 
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wymaga zmiany ustaleń planu. 

§ 25. 1. Na obszarze objętym planem, usta-
la się zasady w zakresie gospodarki odpadami. 

2. Obowiązek rozwiązania gospodarki od-
padami komunalnymi i innymi odpadami w sy-
stemie zorganizowanym, obowiązującym na ob-
szarze Gminy, z segregacją odpadów u źródeł ich 
powstawania, przy uwzględnieniu obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów szczególnych. 

3. Obowiązuje zakaz magazynowania i skła-
dowania odpadów w miejscach do tego nie wyz-
naczonych. 

§ 26. 1. Na obszarze objętym planem, us-
tala się zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło. 

2. Zaopatrzenie w ciepło będzie realizo-
wane z indywidualnych źródeł ciepła, z zaleceniem 
stosowania technologii i paliw ekologicznych. Za-
leca się stopniowe odstępowanie od stosowania 
jako surowca, ciał stałych na bazie węgla. 

3. Obowiązuje zakaz stosowania paliw po-
wodujących emisję spalin przekraczających dopu-
szczalne normy.  

§ 27. 1. Na obszarze objętym planem, us-
tala się zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz. 

2. Zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie 
po rozbudowie sieci gazociągowej, na podstawie 
projektu technicznego. 

3. Ustala się, że sieć gazowa zostanie za-
projektowana w korytarzach dróg wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi, na warunkach okreņlo-
nych przez zarządcę drogi. W przypadku braku 
technicznych warunków prowadzenia sieci w kory-
tarzach dróg, dopuszcza się lokalizowanie sieci Ga-
zowej w strefie pomiędzy liniami rozgraniczający-
mi dróg, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.  

§ 28. 1. Na obszarze objętym planem, usta-
la się zasady w zakresie wyposażenia w ņrodki 
łącznoņci. 

2. Ustala się, że zaopatrzenie w łącza te-
leinformatyczne odbywać się będzie z istniejącej i 
projektowanej sieci prowadzonej w liniach rozgra-
niczających dróg (ulic), na warunkach okreņlonych 
przez zarządcę drogi. W przypadku braku technicz-
nych warunków prowadzenia sieci w korytarzach 
dróg, dopuszcza się lokalizowanie sieci teleinfor-
matycznej w strefie pomiędzy liniami rozgranicza-
jącymi dróg, a nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy. 
 

Rozdział XIII 
Przeznaczenie terenów oraz linie  

rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
 lub różnych zasadach zagospodarowania 

 
§ 29. Dla całego obszaru objętego planem, 

ustala się obowiązek rozwiązywania potrzeb par-
kingowych wynikających ze sposobu użytkowania 
działki lub zespołu działek w granicach objętych in-
westycją, z uwzględnieniem następujących wskaź-
ników: 
1) w terenach o funkcji mieszkaniowo-usługowej: 

 a) dla obiektów handlowych - jedno stano-
wisko na każde rozpoczęte 20 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

 b) dla obiektów gastronomii - jedno stanowis-
ko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

 c) dla pozostałych obiektów usługowych - trzy 
stanowiska na każdy obiekt, a ponadto dwa 
stanowiska na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej, 

 d) z wyłączeniem terenu znajdującego się w li-
niach rozgraniczających dróg; 

2) w terenach o funkcji mieszkaniowej: 
 a) maksymalnie 2 stanowiska w garażach. 

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1MN/U – tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, ustala się przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w zabudowie wolno-
stojącej; 

2) przeznaczenie uzupełniające:  
 a) usługi i drobna wytwórczoņć, których uciąż-

liwoņć nie przekracza granic nieruchomoņci, 
do której inwestor posiada tytuł prawny,  

 b) zabudowa gospodarcza i garażowa; 
3) przeznaczenie służące działaniom polegającym 

na realizacji nowych budynków, zgodnie z ry-
sunkiem planu, z niezbędnymi do ich fun-
kcjonowania budynkami z pomieszczeniami te-
chnicznymi i gospodarczymi, garażami oraz te-
renami zieleni, dojņciami, dojazdami, miejsca-
mi postojowymi i urządzeniami infrastruktury 
technicznej, obiektami małej architektury; 

4) wyklucza się prowadzenie działalnoņci gospo-
darczej (usługowej, produkcyjnej, przetwórczej, 
składowej) zarówno w budynkach jak i poza 
nimi jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
został zatwierdzony zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1MN/U, ustala się warunki za-
budowy i zasady zagospodarowania terenu: 
1) budowa nowych budynków mieszkalnych, mie-

szkaniowo-usługowych i usługowych jest moż-
liwa po spełnieniu warunków: 

 a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy i nieprzekraczalnej tylnej linii zabu-
dowy dla budynków usługowych, zgodnie z 
rysunkiem planu,  

 b) wysokoņć zabudowy – nie więcej niż dwie 
kondygnacje naziemne przy czym druga 
kondygnacja jako poddasze użytkowe, do-
puszcza się wykonanie piwnic pod warun-
kiem, że poziom parteru budynku nie będzie 
wyższy niż 1,0 m ponad otaczający teren, 

 c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
300 – 450, 

 d) wysokoņć budynku – nie większa niż 10,0 m,  
 e) wysokoņć okapu – w przedziale 3,0 m – 4,0 m, 
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 f) szerokoņć elewacji frontowej budynków 

mieszkalnych – od 8,0 m do 14,0 m,  
 g) szerokoņć elewacji frontowej budynków mie-

szkaniowo-usługowych i usługowych od 
strony drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDZ – do 20,0 m, 

 h) szerokoņć elewacji frontowej budynków 
mieszkaniowo-usługowych i usługowych od 
strony drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDD - do 40,0 m; 

2) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa po spełnieniu warunków: 

a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabudowy 
oraz nieprzekraczalnej tylnej linii zabudowy dla 
budynków usługowych, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 
gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego/usługowego, 

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków gos-
podarczych w granicy działki, 

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-spa-
dowe o symetrycznym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci, w przedziale 15° – 35°, 

e) iloņć kondygnacji – jedna kondygnacja, 
f) wysokoņć budynku – nie większa niż 6,0 m, 
g) wysokoņć okapu – 2,5 - 3,5 m, 
h) maksymalna powierzchnia zabudowy gos-

podarczej i garażowej – 65 m2, 
i) budynek gospodarczy/garażowy nie może być 

usytuowany bliżej linii rozgraniczającej drogi, z 
której odbywa się komunikacja na działkę, niż 
budynek mieszkalny i usługowy; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 25%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
35% powierzchni działki; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej 
(dz. ewid. nr 218/2), poprzez teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1KDZ oraz z drogi 
1KDD; 

6) zasady podziału nieruchomoņci zgodne z § 16, 
ust. 3, pkt 2, 3 niniejszej uchwały. 

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN – tereny za-
budowy mieszkaniowej, ustala się przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnosto-
jącej; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) usługi i drobna wytwórczoņć, których ucią-

żliwoņć nie przekracza granic nieruchomo-
ņci, do której inwestor posiada tytuł prawny 
wykonywane w budynkach mieszkalnych 
lub gospodarczych, 

 b) zabudowa gospodarcza i garażowa; 
3) przeznaczenie służące działaniom polegającym 

na realizacji nowych budynków mieszkalnych, z 
niezbędnymi do ich funkcjonowania budynka-
mi z pomieszczeniami technicznymi i gospo-
darczymi, garażami oraz terenami zieleni, doj-

ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi, 
urządzeniami infrastruktury technicznej, obiek-
tami małej architektury; 

4) wyklucza się prowadzenie działalnoņci gospo-
darczej (usługowej, produkcyjnej, przetwórczej, 
składowej) zarówno w budynkach jak i poza 
nimi, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
został zatwierdzony zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, ustala się 
warunki zabudowy i zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) budowa nowych budynków mieszkalnych jest 

możliwa, po spełnieniu warunków: 
 a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
 b) iloņć kondygnacji – nie więcej niż dwie kon-

dygnacje naziemne, przy czym druga kondy-
gnacja jako poddasze użytkowe, dopuszcza 
się wykonanie piwnic pod warunkiem, że 
poziom parteru budynku nie będzie wyższy 
niż 0,6 m ponad otaczający teren, 

 c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
300 – 450, 

 d) wysokoņć budynku – nie większa niż 9,0 m, 
 e) wysokoņć okapu – w przedziale 3,0 m – 4,0 m, 
 f) szerokoņć elewacji frontowej – w przedziale 

od 8,0 m do 14,0 m, w przypadku łącznej lo-
kalizacji w parterze budynku mieszkalnego 
programu usługowego lub garażu, możli-
woņć zwiększenia do 16,0 m; 

2) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków: 

 a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

 b) iloņć kondygnacji – jedna kondygnacja, 
 c) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego, 

 d) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki, 

 e) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
150 – 350, 

 f) wysokoņć budynku – nie większa niż 6,0 m, 
 g) wysokoņć okapu – 2,5 m z tolerancją 0,5 m, 
 h) maksymalna powierzchnia zabudowy go-

spodarczej i garażowej – 60 m2, 
 i) budynek gospodarczy/garażowy nie może 

być usytuowany bliżej linii rozgraniczającej 
drogi, z której odbywa się komunikacja na 
działkę, niż budynek mieszkalny i usługowy; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 25%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
50% powierzchni działki; 
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5) powierzchnia zajmowana przez funkcję usłu-

gową nie może być większa niż powierzchnia 
zajmowana przez funkcję mieszkaniową; 

6) obsługa komunikacyjna terenu z dróg: 1KDD, 
2KDD; 

7) zasady podziału nieruchomoņci, zgodne z § 16, 
ust. 3, pkt 1, 3 niniejszej uchwały. 

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 4MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej, ustala się przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnosto-
jącej; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) usługi i drobna wytwórczoņć, których ucią-

żliwoņć nie przekracza granic nieruchomo-
ņci, do której inwestor posiada tytuł prawny 
wykonywane w budynkach mieszkalnych 
lub gospodarczych, 

 b) zabudowa gospodarcza i garażowa; 
3) przeznaczenie służące działaniom polegającym 

na realizacji nowych budynków mieszkalnych, z 
niezbędnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami z pomieszczeniami technicznymi i gospo-
darczymi, garażami oraz terenami zieleni, doj-
ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi, 
urządzeniami infrastruktury technicznej, obiek-
tami małej architektury; 

4) wyklucza się prowadzenie działalnoņci gos-
podarczej (usługowej, produkcyjnej, przetwór-
czej, składowej) zarówno w budynkach jak i po-
za nimi, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oce-
ny oddziaływania przedsięwzięcia na ņrodowi-
sko został zatwierdzony zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 4MN, ustala się warunki zabudowy i 
zasady zagospodarowania terenu: 
1) budowa nowych budynków mieszkalnych jest 

możliwa, po spełnieniu warunków: 
 a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy zgodnie z rysunkiem planu, 
 b) iloņć kondygnacji – nie więcej niż dwie kon-

dygnacje naziemne, przy czym druga kon-
dygnacja jako poddasze użytkowe, do-
puszcza się wykonanie piwnic pod warun-
kiem, że poziom parteru budynku nie będzie 
wyższy niż 0,6 m ponad otaczający teren, 

 c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
300 – 450, 

 d) wysokoņć budynku – nie większa niż 9,0 m, 
 e) wysokoņć okapu – w przedziale 3,0 m – 4,0 m, 
 f) szerokoņć elewacji frontowej – w przedziale 

od 8,0 m do 14,0 m, w przypadku łącznej lo-
kalizacji w parterze budynku mieszkalnego 
programu usługowego lub garażu, możli-
woņć zwiększenia do 18,0 m; 

2) budowa nowych budynków gospodarczych i 

garażowych możliwa, po spełnieniu warunków: 
 a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
 b) iloņć kondygnacji – jedna kondygnacja, 
 c) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego, 

 d) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki, 

 e) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
150 – 350, 

 f) wysokoņć budynku – nie większa niż 6,0 m, 
 g) wysokoņć okapu – 2,5 m z tolerancją 0,5 m, 
 h) maksymalna powierzchnia zabudowy go-

spodarczej i garażowej – 60 m2, 
 i) budynek gospodarczy/garażowy nie może 

być usytuowany bliżej linii rozgraniczającej 
drogi, z której odbywa się komunikacja na 
działkę, niż budynek mieszkalny i usługowy; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
20%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
60% powierzchni działki; 

5) obsługa komunikacyjna terenu z dróg: 1KDD, 
2KDD, 3KDD; 

6) zasady podziału nieruchomoņci zgodne z § 16, 
ust. 2, pkt 1 niniejszej uchwały. 

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 5MN, 6MN – tereny za-
budowy mieszkaniowej, ustala się przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w zabudowie wolno-
stojącej z adaptacją budynków istniejących; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) usługi i drobna wytwórczoņć, których ucią-

żliwoņć nie przekracza granic nierucho-
moņci, do której inwestor posiada tytuł 
prawny, wykonywane w budynkach miesz-
kalnych lub gospodarczych, 

 b) zabudowa gospodarcza i garażowa; 
3) przeznaczenie służące działaniom polegającym 

na adaptacji budynków istniejących, zgodnie z 
rysunkiem planu, ich rozbudowie, przebudowie 
oraz realizacji nowych budynków mieszkalnych 
z niezbędnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami z pomieszczeniami technicznymi i gospo-
darczymi, garażami oraz terenami zieleni, doj-
ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
urządzeniami infrastruktury technicznej, obiek-
tami małej architektury; 

4) wyklucza się prowadzenie działalnoņci gospo-
darczej (usługowej, produkcyjnej, przetwórczej, 
składowej) zarówno w budynkach jak i poza 
nimi, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
został zatwierdzony zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 
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2. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 5MN, 6MN ustala się warunki 
zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją; 
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, ada-

ptacja budynków istniejących, musi spełniać 
warunki: 

 a) funkcja budynków musi być zgodna z fun-
kcją obowiązującą w planie lub funkcją ad-
aptowaną,  

 b) wysokoņć budynków, wysokoņć okapu, sze-
rokoņć elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać pa-
rametrom jak dla budynków nowoprojekto-
wanych, w istniejących budynkach dopusz-
cza się adaptację parametrów przekraczają-
cych wskaźniki jak dla budynków nowopro-
jektowanych bez możliwoņci ich zwiększe-
nia, 

 c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie do-
tyczy istniejących budynków; 

3) budowa nowych budynków mieszkalnych jest 
możliwa, po spełnieniu warunków: 

 a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

 b) iloņć kondygnacji – nie więcej niż dwie kon-
dygnacje naziemne, przy czym druga kon-
dygnacja jako poddasze użytkowe, do-
puszcza się wykonanie piwnic pod warun-
kiem, że poziom parteru budynku nie będzie 
wyższy niż 0,6 m ponad otaczający teren, 

 c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
300 – 450, 

 d) wysokoņć budynku – nie większa niż 9,0 m, 
 e) wysokoņć okapu – w przedziale 3,0 m – 4,0 m, 
 f) szerokoņć elewacji frontowej – od 8,0 m do 

14,0 m, w przypadku łącznej lokalizacji w 
parterze budynku mieszkalnego programu 
usługowego lub garażu możliwoņć zwię-
kszenia do 16,0 m; 

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków: 

 a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu, 

 b) iloņć kondygnacji – jedna kondygnacja, 
 c) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego, 

 d) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki, 

 e) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
150 – 350, 

 f) wysokoņć budynku – nie większa niż 6,0 m, 
 g) wysokoņć okapu – 2,5 m z tolerancją 0,5 m, 

 h) maksymalna powierzchnia zabudowy go-
spodarczej i garażowej – 65 m2, 

 i) budynek gospodarczy/garażowy nie może 
być usytuowany bliżej linii rozgraniczającej 
drogi, z której odbywa się komunikacja na 
działkę niż budynek mieszkalny; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
30%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
40% powierzchni działki budowlanej; 

7) obsługa komunikacyjna terenu: bezpoņrednio z 
dróg oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1KDL, 1KDD, 3KDD, 1KDx oraz zgodnie 
z istniejącym zagospodarowaniem przestrzen-
nym, poprzez działki nr ewid. 99/10 i 100/4; 

8) zasady podziału nieruchomoņci zgodne z § 16, 
ust. 2, pkt 2 i 3 oraz ust. 6 niniejszej uchwały. 

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1ZL – tereny lasów, ustala 
się przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów prze-

widziane do zachowania bez zmiany funkcji; 
2) przeznaczenie uzupełniające: prowadzenie nie-

zbędnych sieciowych urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1ZL, ustala się warunki zabudowy i 
zasady zagospodarowania terenu: 
1) ustala się zakaz zabudowy nie związanej z po-

trzebami gospodarki leņnej oraz urządzeń infra-
struktury technicznej; 

2) obsługa komunikacyjna terenu, z dróg: 1KDD, 
3KDD; 

3) zasady podziału nieruchomoņci, zgodne z § 16, 
ust. 4 niniejszej uchwały. 

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1US/ZP – tereny spor-
towo-rekreacyjne z zielenią parkową, ustala się 
przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny sportowo-

rekreacyjne z zielenią parkową. 
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1US/ZP, ustala się warunki za-
budowy i zasady zagospodarowania terenu: 
1) zakaz zabudowy innej niż związana z potrze-

bami przeznaczenia podstawowego; 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do 

terenu oznaczonego symbolem - 10%; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 

35%; 
4) dachy budynków dwuspadowe lub wielospa-

dowe o symetrycznym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci, w przedziale 150 – 350; 

5) wysokoņć budynku – jedna kondygnacja użyt-
kowa, maksymalnie 7,0 m do kalenicy; 

6) wysokoņć okapu – w przedziale 3,0 m – 4,0 m; 
7) szerokoņć elewacji frontowej – od 8,0 m do 14,0 

m; 
8) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 2KDD; 
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9) zasady podziału nieruchomoņci, zgodne z § 16, 

ust. 4 niniejszej uchwały. 
§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem 1EE – teren infrastruktury te-
chnicznej - stacji transformatorowej, ustala się 
przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren stacji trans-

formatorowej. 
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1EE, ustala się warunki zabudowy i 
zasady zagospodarowania terenu: 
1) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 

kV przewidziana do budowy, na warunkach ok-
reņlonych w przepisach szczególnych i uzgod-
nionych z właņciwym zakładem energetycznym; 

2) po zakończeniu realizacji inwestycji związanej z 
budową sieci energetycznej, w przypadku nie 
wykorzystania terenu 1EE pod planowaną in-
westycję, dopuszcza się przeznaczenie tego te-
renu na powiększenie terenów przyległych. O 
zakończeniu inwestycji decyduje zarządca sieci; 

3) dla potrzeb lokalizacji wnętrzowej stacji tran-
sformatorowej 15/0,4 kV należy wydzielić dział-
kę o wymiarach 6 m x 6 m z bezpoņrednim do-
jazdem do drogi publicznej. 

§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1NO – teren infrastruktury 
technicznej – przepompownia ņcieków, ustala się 
przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren przepom-

powni ņcieków. 
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1NO, ustala się warunki zabudowy i 
zasady zagospodarowania terenu: 
1) projektowana przepompownia ņcieków prze-

widziana do budowy, na warunkach okreņlo-
nych w przepisach szczególnych; 

2) po zakończeniu realizacji inwestycji związanej z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej, w przypad-
ku nie wykorzystania terenu 1NO pod plano-
waną inwestycję, dopuszcza się przeznaczenie 
tego terenu na powiększenie terenów przyle-
głych. O zakończeniu inwestycji decyduje za-
rządca sieci. 

§ 38. Przebieg linii rozgraniczających tere-
ny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, okreņla się na rysunku planu. 
 

Rozdział XIV 
Sposób i termin tymczasowego  
zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenów 
 

§ 39. Do czasu zagospodarowania terenu 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, w szcze-
gólnoņci do czasu wytyczenia nowych dróg i do-
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej, usta-
la się dotychczasowy sposób użytkowania. 
 

Rozdział XV 
Stawki procentowe, stanowiące podstawę  

ustalenia jednorazowej opłaty  
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci 

 
§ 40. Dla terenów wyznaczonych w planie, 

z tytułu wzrostu wartoņci działek, ustala się stawkę 
dla naliczania opłat związanych ze zmianą planu 
miejscowego, w wysokoņci: 
1) 30% dla terenów oznaczonych w planie symbo-

lami: 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN; 
2) dla pozostałych terenów stawki procentowej 

nie ustala się 
z wyłączeniem działek stanowiących własnoņć ko-
munalną. 

Rozdział XVI 
Przepisy końcowe 

 
§ 41. 1. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Łasku. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Łódzkiego. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoņci poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku, a także 
poprzez zamieszczenie jej treņci na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łasku: 

Robert Bartosik 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/280/08 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

 
z dnia 17 grudnia 2008 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRYWANIA UWAG DO PROJEKTU  

MIEJSCOWEGO PLANU WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 

Podczas wyłożenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego w miejscowoņci Ostrów, po-
między drogami gminnymi (dz. nr 97, 218/2, 219) i 
działkami nr 106/1, 106/2 i 110 do publicznego 
wglądu w okresie od dnia 1 sierpnia 2008 r. do 
dnia 22 sierpnia 2008 r. z możliwoņcią wnoszenia 
uwag do dnia 5 wrzeņnia 2008 r. - żadnych uwag 
nie wniesiono.  

 W tej sytuacji na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237) Rada Miejska w Łasku nie podejmuje 
rozstrzygnięcia w tym zakresie.  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXVII/280/08 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 
 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 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 zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) Rada 
Miejska w Łasku stwierdza, że w związku z uchwa-
leniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowoņci Ostrów, pomiędzy 
drogami gminnymi (dz. 97, 218/2, 219) i dz. Nr 
106/1, 106/2, 110, będzie możliwa realizacja nastę-
pujących inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań własnych Gminy, 
związanych z przygotowaniem terenu do zabudo-
wy: 
1) wykup gruntów pod budowę nowych dróg i 

ciągu pieszo-jezdnego, o powierzchni około 

14.200 m2; 
2) budowa sieci wodociągowej o długoņci około 

1625 mb; 
3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długoņci 

około 2025 mb oraz budowa jednej przepom-
powni; 

4) budowa kanalizacji deszczowej o długoņci oko-
ło 2025 mb; 

5) budowa nowych dróg i ciągu pieszo-jezdnego o 
długoņci około 1790 mb; 

6) urządzenie terenów sportowo-rekreacyjnych i 
terenów zieleni o powierzchni 1790 m2. 

Powyższe zadania zostaną umieszczone w wielo-
letnim planie inwestycyjnym oraz w zadaniach 
rzeczowych budżetu Miasta na kolejne lata. 
Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w 
oparciu o budżet miasta z wykorzystaniem ņrod-
ków zewnętrznych. 
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