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1437 
 

UCHWAŁA NR XX/123/09 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE 
 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 
29 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 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2009 r. Nr 
52, poz. 420) w nawiązaniu do uchwały Nr 
XXXIII/184/06 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z 
dnia 28 sierpnia 2006 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Lipce Reymon-
towskie, fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka, 

Rada Gminy Lipce Reymontowskie uchwala, co 
następuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w 
zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lipce Reymontowskie, 
fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka, uwagi nie 
wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Lipce Reymontowskie, frag-
ment obszaru wsi Wola Drzewiecka z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Lipce Reymontow-
skie. 

§ 3. 1. Ustalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lip-
ce Reymontowskie fragment obszaru wsi Wola 
Drzewiecka zawarte są w treņci niniejszej uchwały 
oraz na rysunku - integralnej częņci zmiany miej-
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scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, będącym załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru 
objętego zmianą miejscowego planu jest okreņlo-
ny na rysunku zmiany miejscowego planu. 

3. Obowiązujący zakres rysunku zmiany 
miejscowego planu obejmuje: 

a) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i 
symbolem przeznaczenia terenu, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, które są granicą obszaru objętego 
zmianą planu miejscowego, 

c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania terenu, 

d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii roz-
graniczających tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu, 

e) linie podziału wewnętrznego terenów - zasa-
da podziału na działki budowlane, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
g) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabu-

dowy, 
h) zwymiarowanie linii zabudowy, linii rozgra-

niczających tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania w 
metrach, 

i) granice obszarów występowania stanowisk 
archeologicznych, 

j) granice obszarów ochrony stanowisk arche-
ologicznych. 

4. Zmianą miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala się stawkę procen-
tową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 0%. 

§ 4. 1. Pojęcia i okreņlenia użyte w zmianie 
miejscowego planu, a nie zdefiniowane w niniej-
szym paragrafie, należy rozumieć zgodnie z ogól-
nie obowiązującymi przepisami prawa wg stanu 
na dzień podjęcia uchwały. 

2. Ilekroć w zmianie miejscowego planu 
jest mowa o: 
1) „obszarze zmiany planu” – należy przez to ro-

zumieć nieruchomoņci lub ich częņci położone 
w granicach niniejszej zmiany planu; 

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem zmiany 
planu” – należy przez to rozumieć te zewnętrz-
ne linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania, przy których wykreņlono symbol granicy 
obszaru objętego rysunkiem zmiany planu, 
okreņlony w legendzie rysunku zmiany planu; 

3) „przeznaczeniu” – należy przez to rozumieć 
okreņlone dla poszczególnych terenów (ozna-
czonych w tekņcie miejscowego planu oraz na 
rysunku miejscowego planu symbolami cyfro-
wymi), zespoły uprawnień i zobowiązań do po-
dejmowania działań w przestrzeni, służących 
realizacji okreņlonych celów, wyodrębnione wg 

zasad i sposobów korzystania z nieruchomoņci, 
oznaczone w tekņcie miejscowego planu i na 
rysunku miejscowego planu symbolami litero-
wymi; 

4) „dopuszczeniu” – należy przez to rozumieć 
uprawnienia do realizacji obiektów budowla-
nych lub form zagospodarowania wskazanych 
w zasadach i warunkach zagospodarowania te-
renu, które wykraczają poza ustalone w definicji 
przeznaczenia terenu okreņlonej w ust. 3 niniej-
szego paragrafu; 

5) „działce budowlanej” – należy przez to rozu-
mieć nieruchomoņć gruntową lub działkę grun-
tu, której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej są zgodne z pozosta-
łymi ustaleniami niniejszego miejscowego pla-
nu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepi-
sów i aktów prawa miejscowego; 

6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linię, w której może być 
umieszczona ņciana budynku bez jej przekra-
czania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub 
innych wskazanych rysunkiem planu elemen-
tów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie 
dotyczy elementów architektonicznych takich 
jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zada-
szenie wejņcia, rynna, rura spustowa, pod-
okienniki oraz innych detali wystroju architek-
tonicznego, których wysunięcie poza ņcianę 
budynku nie przekracza odległoņci 1,3 m, chy-
ba, że jest to linia zabudowy ustalona od na-
powietrznej linii elektroenergetycznej; 

7) „linii podziału wewnętrznego terenów o róż-
nym przeznaczeniu lub zasadach zagospoda-
rowania” – należy przez to rozumieć linię okre-
ņloną rysunkiem zmiany planu okreņlającą za-
sadę podziału na działki budowlane; 

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” – należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-
styczny (liczbę niemianowaną) ustalony zmianą 
planu dla poszczególnego terenu lub działki bu-
dowlanej, uzyskany z podzielenia sumy po-
wierzchni gruntu rodzimego pokrytego roņlin-
noņcią oraz wodami powierzchniowymi na tere-
nie lub działce budowlanej, a także 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niż 10 m2, urządzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu za-
pewniającym im naturalną wegetację, do po-
wierzchni całego terenu lub działki budowlanej; 

9) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu 
– należy przez to rozumieć stan zagospodaro-
wania oraz stan granic prawnych terenu na 
dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu; 

10) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach – na-
leży przez to rozumieć dopuszczalnoņć wyko-
nywania na istniejących obiektach budowla-
nych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
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odbudowy i remontów, a na istniejących 
obiektach przyrodniczych wykonywania zabie-
gów pielęgnacyjnych i odtworzeniowych; 

11) „polu widocznoņci” – należy przez to rozumieć 
powierzchnię w obrębie skrzyżowania ulic po-
za jezdniami, wolną od przeszkód wyższych niż 
0,75 m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, 
tablice, parkujące pojazdy, itp; 

12) „kioskach” – należy przez to rozumieć obiekty 
budowlane przeznaczone do tymczasowego 
użytkowania nietrwale związane z gruntem, 
spełniające następujące warunki: 

a) powierzchnia zabudowy do 12 m2, 
b) maksymalna wysokoņć nad poziomem tere-

nu do 4 m, 
c) minimalna powierzchnia szklenia: 40% po-

wierzchni ņcian, 
d) maksymalne nachylenie dachu: 30% z zaka-

zem krycia dachów czarną papą; 
13) „zabudowie wolnostojącej” – należy przez to 

rozumieć takie usytuowanie budynków, w któ-
rym każdy z budynków jest odległy od granicy 
działki budowlanej minimum 3 m; 

14) „przepisach szczególnych” – należy przez to 
rozumieć zawarte w ustawach i rozporządze-
niach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenu wynikające z 
uchwał właņciwych organów. 

3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego 
jest mowa o przeznaczeniu: 
1) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej”, oznaczonym symbolem „MN”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie służące działa-
niom ograniczonym do zachowania istniejących 
oraz realizowania projektowanych budynków 
mieszkalnych, jednorodzinnych z niezbędnymi 
do ich funkcjonowania budynkami o pomiesz-
czeniach technicznych i gospodarczych, gara-
żami oraz powierzchniami biologicznie czynny-
mi, dojņciami, dojazdami, miejscami postojo-
wymi i obiektami infrastruktury technicznej; 

2) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami”, oznaczonym symbolem 
„MNu” – należy przez to rozumieć przeznacze-
nie ograniczone do zachowania istniejących 
oraz realizowania: 
a) projektowanych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 
b) projektowanych budynków o funkcjach: ad-

ministracji, kultury, oņwiaty, służby zdrowia 
(z wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i 
socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), ob-
sługi finansowej, handlu (z wyłączeniem 
obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 200 m2), gastronomii, poczty i 
telekomunikacji, usług (z wyłączeniem stacji 
paliw) i usług komunalnych (z wyłączeniem 
zakładów pogrzebowych), wyłącznie jako 
budynków towarzyszących istniejącemu lub 
projektowanemu budynkowi mieszkalnemu 
lub jako lokalu w budynku mieszkalnym, z 

niezbędnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami o pomieszczeniach technicznych i go-
spodarczych, garażami oraz terenami zieleni, 
dojņciami, dojazdami, miejscami postojo-
wymi i obiektami infrastruktury technicznej; 

3) „tereny rolnicze”, oznaczonym symbolem „R” 
– należy przez to rozumieć przeznaczenie ogra-
niczone do gospodarowania rolniczego na nie-
których gruntach rolnych w tym: na gruntach 
ornych i pod sadami, na trwałych użytkach zie-
lonych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z 
drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, za-
drzewieniami, obiektami melioracji wodnych, 
przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi; 

4) „tereny rolnicze - łąki i pastwiska”, oznaczonym 
symbolem „RZ” – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie ograniczone do gospodarowania 
rolniczego na trwałych użytkach zielonych; 

5) „lasy”, oznaczonym symbolem „ZL” – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do gospodarowania leņnego na gruntach le-
ņnych, obejmujących: lasy, porolne grunty do 
zalesienia z liniami podziału przestrzennego la-
su i urządzeniami melioracji wodnej oraz drogi 
leņne, parkingi leņne, leņne obiekty rekreacyjne 
i zabudowę leņną; 

6) „tereny wód powierzchniowych - sztuczny 
zbiornik wodny”, oznaczonym symbolem 
„WSz” – należy przez to rozumieć przeznacze-
nie ograniczone do utrzymania istniejących 
oraz realizacji projektowanych sztucznych 
zbiorników wodnych w tym: czaszy zbiornika, 
grobli, zapory czołowej, budowli wpustowej do 
zbiornika, budowli przelewowo-upustowej, ro-
wów odwadniających, kanałów odprowadzają-
cych, dróg technologicznych, urządzeń infra-
struktury technicznej obsługującej zbiornik i 
ochraniającej wody zbiornika oraz urządzeń i 
zieleni nadbrzeżnych; 

7) „tereny wód powierzchniowych - rzeki”, ozna-
czonym symbolem „WSr” – należy przez to ro-
zumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizacji projektowa-
nych wód ņródlądowych w rzekach, w grani-
cach linii brzegu; 

8) „tereny dróg publicznych - droga (ulica) dojaz-
dowa”, oznaczonym symbolem „KD-D” – nale-
ży przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do zachowania istniejących oraz realizacji pro-
jektowanych dróg (ulic) o klasie dojazdowa, o 
pasie drogowym okreņlonym liniami rozgrani-
czającymi. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki 
kształtowania zagospodarowania na 

wyodrębnionych terenach 
 

§ 5. Na obszarze objętym zmianą miejsco-
wego planu ustala się zasady zabudowy: 
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1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o: 
a) punkty identyfikacyjne okreņlone na rysunku 

zmiany planu, 
b) trwałe naniesienia lub granice własnoņci - ja-

ko linie (punkty) pokrywające się z tymi ele-
mentami rysunku zmiany planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub zasa-
dach zagospodarowania należy identyfikować 
w oparciu o miary graficzne z rysunku zmiany 
planu; 

3) linie zabudowy - okreņlono na rysunku zmiany 
planu punktami identyfikacyjnymi lub zwymia-
rowaniem; 

4) dopuszczalne jest zachowanie, ale bez prawa 
odbudowy i rozbudowy, istniejących budynków 
lub częņci budynków, gdy nie spełniają warun-
ków ustaleń dotyczących linii zabudowy (wy-
kraczają poza linię zabudowy w stronę linii roz-
graniczającej drogi), okreņlonych na rysunku 
zmiany planu, przepis nie dotyczy tych frag-
mentów budynków, które spełniają warunek li-
nii zabudowy); 

5) w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz re-
alizacji tymczasowych obiektów budowlanych 
chyba, że ustalenia zawarte w przepisach roz-
działu 2 niniejszej uchwały stanowią inaczej; 

6) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych: 
a) w terenach o przeznaczeniu tereny usługowe 

minimum: 
- dla obiektów handlowych - jedno stanowi-

sko na każde rozpoczęte 20 m2 powierzchni 
użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowi-
sko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowi-
sko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych - 
dwa stanowiska na każdy obiekt a ponadto 
jedno stanowisko na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

b) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego 
budynku mieszkalnego maksimum - 4 sta-
nowiska w garażach; 

7) w terenach, na których przeznaczenie umożli-
wia realizację budynków z wyłączeniem budyn-
ków mieszkalnych, dla których ustalono waru-
nek zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, 
dopuszczalne jest usytuowanie budynków bez-
poņrednio przy granicy sąsiedniej działki bu-
dowlanej lub w odległoņci 1,5 m od granicy z 

sąsiednią działką budowlaną przy zachowaniu 
przepisów dotyczących dostępu do pomiesz-
czeń naturalnego oņwietlenia, zapewnienia w 
pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, za-
chowania bezpieczeństwa pożarowego oraz 
przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu; 

8) w pasach drogowych ulic okreņlonych zmianą 
planu dopuszcza się za zgodą i na warunkach 
właņciwego zarządcy drogi, realizację sieci in-
frastruktury technicznej obsługującej pas dro-
gowy oraz przylegające tereny budowlane, w 
tym: 

- linie elektroenergetyczne 15 kV kablowe, 
- linie elektroenergetyczne niskiego napięcia, 
- sieci wodociągowe, kanalizacji deszczowej, 

kanalizacji sanitarnej i gazowe, 
- sieci telekomunikacyjne kablowe; 

9) w terenach okreņlonych planem, obowiązuje 
zakaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powyżej 
1,8 m; 

10) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
ulic i terenu zbiornika wodnego: 

a) z prefabrykatów betonowych, 
b) o wypełnieniu powierzchni powyżej 50%; 

11) pokazane na rysunku planu linie podziału we-
wnętrznego jako zasada podziału, obowiązują 
w zakresie kierunku przebiegu granic nowego 
podziału oraz usytuowania działek w stosunku 
do ulic; 

12) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału 
nieruchomoņci bez ograniczeń zawartych w 
niniejszej zmianie planu w sytuacji, gdy nowa 
granica działki geodezyjnej pokrywa się z linią 
rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

13) w obszarach objętych zmianą planu nie wy-
znacza się granic obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieru-
chomoņci a w związku z tym nie okreņla się 
szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoņci. 

§ 6. 1. W obszarze wsi Wola Drzewiecka, 
wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania okreņlone na 
rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi 
oraz oznaczone symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.21.KD-D: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 
b) chodnik jednostronny po wschodniej stronie 

pasa drogowego, 
c) zatoki postojowe zamiennie z pasami zieleni 

po zachodniej stronie pasa drogowego, 
d) w programie uzbrojenia jako minimum, do-

puszczalna realizacja sieci: telekomunikacyj-
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nej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, wodociągowej i elektroenergetycznej 
na warunkach właņciwego zarządcy drogi, 

e) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) 
położony jest w obszarze ochrony stanowisk 
archeologicznych, prace ziemne wymagają 
sprawowania nadzoru archeologicznego. 

3. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.22.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
- budynki mieszkalne o wysokoņci do trzech 

kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do  
10,5 m licząc od poziomu terenu okreņlone-
go mapą do najwyższego punktu przekry-
cia, 

- budynki usługowe o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do  
9,5 m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

- wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do  
6 m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

- połacie dachowe budynków mieszkalnych o 
nachyleniu symetrycznym względem kale-
nicy, od 10% do 100%, 

- połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu od 5% do 100%, 

- wielkoņć powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 40%, 

b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń zgodnych z 
przeznaczeniem terenu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

- udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnej, co najmniej 40% działki budowla-
nej, 

- obowiązuje zakaz realizacji obiektów usłu-
gowych, w których działalnoņć jest zaliczo-
na do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w ņrodowisku jak 

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) 
położony jest w obszarze ochrony stano-
wisk archeologicznych, prace ziemne wy-
magają sprawowania nadzoru archeolo-
gicznego na warunkach okreņlonych w 
przepisach szczególnych, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
- dostępnoņć komunikacyjną do działek bu-

dowlanych zapewniają ulice przylegające 
do terenu, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działki budowlanej, 

e) zasady obsługi systemami infrastruktury 
technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego lub pro-
jektowanego wodociągu, do czasu realizacji 
sieci zaopatrzenie w wodę z lokalnego uję-
cia, 

- odprowadzenie ņcieków bytowych do ko-
munalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- do czasu budowy takiej sieci ņcieki mogą 
być odprowadzane do przydomowych 
oczyszczalni ņcieków (z zachowaniem wy-
magań okreņlonych przepisami szczegól-
nymi) lub szczelnych zbiorników na nieczy-
stoņci ciekłe, sytuowanych w obrębie działki 
budowlanej, a następnie wywożone na 
zlewnię oczyszczalni ņcieków w Lipcach 
Reymontowskich, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

- usuwanie odpadów na zasadach okreņlo-
nych w obowiązujących przepisach - w 
oparciu o niezbędne urządzenia służące 
gromadzeniu odpadów w celu ich przygo-
towania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania, 

f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenu, 

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, do-
puszcza się realizację noņników reklam: 

- płaskich przylegających do ņciany, 
- o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku, 
h) zasady podziału nieruchomoņci: 

- wielkoņć działki budowlanej od 500 do 2500 
m2, przy zachowaniu szerokoņci frontów 
działek minimum 20 m, 

- wydzielane fragmenty gruntu, nie spełnia-
jące powyższego warunku mogą stanowić 
wyłącznie częņci uzupełniające innych nie-
ruchomoņci w celu utworzenia działki bu-
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dowlanej. 
4. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.23.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
- budynki mieszkalne o wysokoņci do trzech 

kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do  
10,5 m licząc od poziomu terenu okreņlone-
go mapą do najwyższego punktu przekry-
cia, 

- budynki usługowe o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 9,5 
m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

- wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 
m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

- połacie dachowe budynków mieszkalnych o 
nachyleniu symetrycznym względem kale-
nicy, od 10% do 100%, 

- połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu od 5% do 100%, 

- wielkoņć powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 40%, 

b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń zgodnych z 
przeznaczeniem terenu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

- udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnej, co najmniej 30% działki budowla-
nej, 

- obowiązuje zakaz realizacji obiektów usłu-
gowych, w których działalnoņć jest zaliczo-
na do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w ņrodowisku jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) 
położony jest w obszarze występowania i 

ochrony stanowisk archeologicznych, prace 
ziemne w obszarze ochrony wymagają 
sprawowania nadzoru archeologicznego, a 
w obszarze stanowiska archeologicznego 
wymagają przeprowadzenia wyprzedzają-
cych, ratowniczych badań wykopalisko-
wych, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
- dostępnoņć komunikacyjną do działek bu-

dowlanych zapewnia ulica przylegająca do 
terenu, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działki budowlanej, 

e) zasady obsługi systemami infrastruktury 
technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu, 

- odprowadzenie ņcieków bytowych do ko-
munalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- do czasu budowy takiej sieci ņcieki mogą 
być odprowadzane do przydomowych 
oczyszczalni ņcieków (z zachowaniem wy-
magań okreņlonych przepisami szczegól-
nymi) lub szczelnych zbiorników na nieczy-
stoņci ciekłe, sytuowanych w obrębie działki 
budowlanej, a następnie wywożone na 
zlewnię oczyszczalni ņcieków w Lipcach 
Reymontowskich, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do rowu, do ziemi lub powierzchnio-
wo przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

- usuwanie odpadów na zasadach okreņlo-
nych w obowiązujących przepisach porząd-
kowych - w oparciu o niezbędne urządzenia 
służące gromadzeniu odpadów w celu ich 
przygotowania do transportu do miejsc od-
zysku lub unieszkodliwiania, 

f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenu, 

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, do-
puszcza się realizację noņników reklam: 

- płaskich przylegających do ņciany, 
- o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku, 
h) zasady podziału nieruchomoņci: 

- wielkoņć działki budowlanej od 500 do 2500 
m2, przy zachowaniu szerokoņci frontów 
działek minimum 20 m, 

- wydzielane fragmenty gruntu, nie spełnia-
jące powyższego warunku mogą stanowić 
wyłącznie częņci uzupełniające innych nie-
ruchomoņci w celu utworzenia działki bu-
dowlanej. 
5. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
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7.24.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
- budynki mieszkalne o wysokoņci do trzech 

kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 10,5 
m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

- budynki usługowe o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 9,5 
m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

- wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 
m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

- połacie dachowe budynków mieszkalnych o 
nachyleniu symetrycznym względem kale-
nicy, od 10% do 100%, 

- połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu od 5% do 100%, 

- wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 40%, 

b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń zgodnych z 
przeznaczeniem terenu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

- udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnej, co najmniej 40% działki budowla-
nej, 

- obowiązuje zakaz realizacji obiektów usłu-
gowych, w których działalnoņć jest zaliczo-
na do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w ņrodowisku jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- teren położony jest w obszarze ochrony 
stanowisk archeologicznych, prace ziemne 
wymagają sprawowania nadzoru archeolo-
gicznego na warunkach okreņlonych w 
przepisach szczególnych, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępnoņć komunikacyjną do działek bu-
dowlanych zapewniają ulice przylegające 
do terenu, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działki budowlanej, 

e) zasady obsługi systemami infrastruktury 
technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego lub pro-
jektowanego wodociągu, do czasu realizacji 
sieci zaopatrzenie w wodę z lokalnego uję-
cia, 

- odprowadzenie ņcieków bytowych do ko-
munalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- do czasu budowy takiej sieci ņcieki mogą 
być odprowadzane do przydomowych 
oczyszczalni ņcieków (z zachowaniem wy-
magań okreņlonych przepisami szczegól-
nymi) lub szczelnych zbiorników na nieczy-
stoņci ciekłe, sytuowanych w obrębie działki 
budowlanej, a następnie wywożone na 
zlewnię oczyszczalni ņcieków w Lipcach 
Reymontowskich, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

- usuwanie odpadów na zasadach okreņlo-
nych w obowiązujących przepisach - w 
oparciu o niezbędne urządzenia służące 
gromadzeniu odpadów w celu ich przygo-
towania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania, 

f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenu, 

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, do-
puszcza się realizację noņników reklam: 

- płaskich przylegających do ņciany, 
- o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku, 
h) zasady podziału nieruchomoņci: 

- wielkoņć działki budowlanej od 500 do 2500 
m2, przy zachowaniu szerokoņci frontów 
działek minimum 20 m, 

- wydzielane fragmenty gruntu, nie spełnia-
jące powyższego warunku mogą stanowić 
wyłącznie częņci uzupełniające innych nie-
ruchomoņci w celu utworzenia działki bu-
dowlanej. 
6. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.25.WSr: 
1) przeznaczenie – tereny wód powierzchniowych 

w rzekach; 
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) odcinek koryta rz. Uchanki, 
b) obowiązuje utrzymanie obudowy biologicz-
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nej i krętoņci biegu rzeki. 

7. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.26.ZL: 
1) przeznaczenie: lasy; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 
b) dopuszcza się realizację sieci podziemnej in-

frastruktury technicznej przy zachowaniu 
przepisów szczególnych, 

c) do czasu zalesienia użytków rolnych, do-
puszcza się ich użytkowanie rolnicze, 

d) szerokoņć dojazdów gospodarczych mini-
mum 5 m. 

8. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.27.ZL: 
1) przeznaczenie: lasy; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 
b) dopuszcza się realizację sieci podziemnej in-

frastruktury technicznej przy zachowaniu 
przepisów szczególnych, 

c) do czasu zalesienia użytków rolnych, do-
puszcza się ich użytkowanie rolnicze, 

d) szerokoņć dojazdów gospodarczych mini-
mum 5 m, 

e) istniejąca napowietrzna linia elektroenerge-
tyczna 15 kV do zachowania lub przebudowy 
na kablową. 

9. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.28.R: 
1) przeznaczenie: tereny rolnicze; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz realizacji budynków, 
b) dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, 
c) szerokoņć dojazdów gospodarczych mini-

mum 5 m, 
d) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) 

położony jest w obszarze występowania i 
ochrony stanowisk archeologicznych, prace 
ziemne w obszarze ochrony wymagają spra-
wowania nadzoru archeologicznego, a w ob-
szarze stanowiska archeologicznego wyma-
gają przeprowadzenia wyprzedzających ra-
towniczych badań wykopaliskowych. 

10. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.29.RZ: 
1) przeznaczenie: tereny rolnicze - łąki i pastwiska; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zakaz realizacji budynków, 
b) dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, 

c) dopuszcza się zalesianie pastwisk klasy V i 
niższych, 

d) istniejące zadrzewienia i użytki leņne do za-
chowania, 

e) szerokoņć dojazdów gospodarczych mini-
mum 5 m, 

f) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) 
położony jest w obszarze występowania i 
ochrony stanowisk archeologicznych, prace 
ziemne w obszarze ochrony wymagają spra-
wowania nadzoru archeologicznego, a w ob-
szarze stanowiska archeologicznego wyma-
gają przeprowadzenia wyprzedzających ra-
towniczych badań wykopaliskowych. 

11. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.30.WSz: 
1) przeznaczenie – tereny wód powierzchniowych 

– sztuczny zbiornik wodny; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) teren realizacji celu publicznego, 
b) tereny nadbrzeżne zbiornika wodnego z za-

porą czołową oraz czasza zbiornika ochrony 
przeciwpowodziowej opartego o retencję 
wód rzeki Uchanki, 

c) zbiornik wodny o wysokoņci piętrzenia do  
5 m i pojemnoņci do 0,5 mln m3, 

d) zakaz eksploatacji wód zbiornika na cele inne 
niż nawadniania gruntów rolnych lub le-
ņnych, 

e) zakaz wprowadzania do zbiornika wód zali-
czonych do zanieczyszczonych, 

f) zakaz realizacji budynków, 
g) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się 

realizację: 
- na koronie grobli i zapory, jezdni ņcieżki 

pieszo-rowerowej dwukierunkowej, 
- ņcieżek spacerowych i rowerowych, 
- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

obsługującej zbiornik i ochraniającej wody 
zbiornika, 

- zieleni nadbrzeżnej w formie trwałego użyt-
ku zielonego lub piaszczystego stoku, 

- nadwodnych urządzeń i obiektów służących 
do obsługi sprzętu pływającego wykorzy-
stywanego dla celów rekreacji sportów 
wodnych oraz uprawiania sportów wędkar-
skich, 

h) zakaz realizacji ogrodzeń, 
i) odległoņć drzew od linii brzegu maksymal-

nego poziomu wód - co najmniej 6 m, 
j) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) 

położony jest w obszarze ochrony stanowisk 
archeologicznych, prace ziemne wymagają 
sprawowania nadzoru archeologicznego. 

12. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
7.31.MN: 
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1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, 
- budynek mieszkalny o wysokoņci do dwóch 

kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 9,5 
m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

- wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 
m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

- połacie dachowe budynków mieszkalnych o 
nachyleniu symetrycznym względem kale-
nicy, od 10% do 100%, 

- połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu od 5% do 100%, 

- wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 40%, 

b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń zgodnych z 
przeznaczeniem terenu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

- udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnej, co najmniej 30% działki budowla-
nej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w ņrodowisku jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) 
położony jest w obszarze ochrony stano-
wisk archeologicznych, prace ziemne wy-
magają sprawowania nadzoru archeolo-
gicznego na warunkach okreņlonych w 
przepisach szczególnych, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
- dostępnoņć komunikacyjną do działki bu-

dowlanej zapewnia ulica przylegająca do te-
renu, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działki budowlanej, 

e) zasady obsługi systemami infrastruktury 
technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu, 

- odprowadzenie ņcieków bytowych do ko-
munalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- do czasu budowy takiej sieci ņcieki mogą 
być odprowadzane do szczelnych zbiorni-
ków na nieczystoņci ciekłe, sytuowanych w 
obrębie działki budowlanej, a następnie 
wywożone na zlewnię oczyszczalni ņcieków 
w Lipcach Reymontowskich, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi przy zachowaniu przepisów 
szczególnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

- usuwanie odpadów na zasadach okreņlo-
nych w obowiązujących przepisach - w 
oparciu o niezbędne urządzenia służące 
gromadzeniu odpadów w celu ich przygo-
towania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania, 

f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenu, 

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

 
§ 7. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, 

zapisanych w zmianie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Lipce Rey-
montowskie, fragment obszaru wsi Wola Drze-
wiecka inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania wg treņci załączni-
ka Nr 2 do uchwały. 

§ 8. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
XVIII/172/98 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z 
dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany planu 
przestrzennego zagospodarowania Gminy w Lip-
cach Reymontowskich (Dz. Urz. Woj. Skierniewic-
kiego Nr 14, poz. 127) w zakresie obszaru objętego 
niniejszą zmianą miejscowego planu, obejmujące-
go: 
1) teren oznaczony symbolem: 7.15.MRj; 
2) fragmenty terenów oznaczonych symbolami: 

7.09.RL,R,MR, 7.11.MRj, 7.12.MRj, 7.13.MRj. 
§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady 
 Gminy Lipce Reymontowskie: 

Danuta Łaska
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XX/123/09 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE 

 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU MIEJSCOWEGO, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ 
 DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
1. W związku z uchwaleniem planu miej-

scowego zostaną wyznaczone tereny pod zabu-
dowę mieszkaniowo-usługową oraz pod zbiornik 
wodny. W konsekwencji wywołane zostaną do 
realizacji zadania inwestycyjne związane z przysto-
sowaniem terenu do zabudowy. Tereny te ustale-
niami zmiany planu miejscowego dotychczas 
obowiązującego były przeznaczone w większoņci 
również pod zabudowę oraz pod tereny rolne. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) za-
spokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 
do zadań własnych gminy. W szczególnoņci zada-
nia własne obejmują sprawy związane z problema-
tyką gospodarki przestrzennej, a w tym między 
innymi: 

- ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-
moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanali-

zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz, 

- zieleni gminnej i zadrzewień. 

Do zadań związanych z przystosowaniem 
terenu do zabudowy i rozwoju terenów rolniczej 
sfery produkcyjnej okreņlonych zmianą miejsco-
wego planu należą: 

- wykup gruntów pod budowę nowych dróg 
na łączną powierzchnię - 0,44 ha, 

- wykup gruntów pod budowę zbiornika 
wodnego - 6,06 ha, 

- budowa nawierzchni jezdni w ulicach o po-
wierzchni - 825 m2, 

- budowa nawierzchni chodników o po-
wierzchni – 330 m2, 

- budowa oņwietlenia ulic na długoņci - 220 
m, 

- budowa sieci wodociągowej o długoņci – 
220 m. 
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone 

w programach rozwoju poszczególnych elemen-
tów zagospodarowania a następnie w zadaniach 
rzeczowych budżetu gminy na kolejne lata.  

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
będzie o budżet gminy z wykorzystaniem funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
Polsce. Poszczególne tytuły inwestycyjne będą 
promowane do uwzględnienia w Regionalnym 
Programie Operacyjnym i Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/244/2009 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 
 

z dnia 4 marca 2009 r. 
 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom 
wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zadania objętego dotacją 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 
176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 
169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 
1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 
560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 
984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 


