
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 53 -2073- Poz. 530, 531 

 
530 

 
UCHWAŁA NR XXXIX/315/09 RADY MIASTA ŁĘCZYCA 

 
z dnia 5 lutego 2009 r.  

 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/125/07 Rady Miasta Łęczyca 
z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty 
od posiadania psów, zwolnień oraz zasady ustalania, poboru i terminy płatności 

opłaty od posiadania psów 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 
18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 
2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada 
Miasta Łęczyca uchwala, co następuje: 
 § 1. W uchwale Nr XVII/125/07 Rady Miasta 
Łęczyca z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 
okreņlenia wysokoņci rocznej stawki opłaty od 
posiadania psów, zwolnień oraz zasady ustalania, 

poboru i terminy płatnoņci opłaty od posiadania 
psów § 4 pkt 1 otrzymuje treņć: 

„§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania 
psów w drodze inkasa oraz okreņla się inkasen-
tów: 
- Pana Andrzeja Tyszkiewicza, zam. Łęczyca, ul. 
Belwederska 33 m. 1, 
- Pana Cezarego Galanta, zam. Dąbie 35, gm. 
Łęczyca.”. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Łęczyca. 
 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 
 
 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Łęczyca: 

Danuta Domińczak
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UCHWAŁA NR XXIV/234/09 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

 
z dnia 30 stycznia 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu Miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich 
 

 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, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz 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 i 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) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/132/07 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2007 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu Miasta Opoczna położonego w re-
jonie ulicy Powstańców Wielkopolskich po stwier-
dzeniu zgodnoņci ze Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Opoczno, Rada Miejska w Opocznie uchwala, co 
następuje: 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu Miasta 
Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców  
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Wielkopolskich, zwany dalej „planem”, w grani-
cach okreņlonych na załączniku graficznym do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w przepisach uchwały jest mo-
wa o: 
1) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-

mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, a także ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć, 
częņć graficzną planu w postaci rysunku w skali 
1:1.000; 

3) terenie – należy przez to rozumieć teren funk-
cjonalny lub teren komunikacji, dla którego 
obowiązują ustalenia planu, wyznaczony li-
niami rozgraniczającymi oraz okreņlony sym-
bolem terenu zgodnie z rysunkiem planu; 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcję, która zajmuje nie mniej niż 
70% powierzchni działki budowlanej bądź zlo-
kalizowanych na działce budynków; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć funkcję, która zajmuje nie więcej niż 
30% powierzchni działki budowlanej bądź zlo-
kalizowanych na działce budynków; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku pla-
nu, ograniczającą obszar, w granicach którego 
można swobodnie lokalizować budynki (nad-
ziemne i podziemne częņci obiektów kubatu-
rowych) lecz bez prawa przekroczenia tej linii; 

7) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
w której należy usytuować ņcianę frontową 
budynku głównego, spełniającą dla pozosta-
łych budynków  funkcję nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

8) obiekcie obsługi technicznej gminy – należy 
przez to rozumieć wszelkie zagospodarowanie, 
zabudowę oraz urządzenia służące do odpro-
wadzania ņcieków, dostarczania wody, ciepła, 
energii elektrycznej, gazu, umożliwiające wy-
mianę informacji oraz inne obiekty techniczne 
niezbędne do prawidłowego zaspokajania po-
trzeb mieszkańców; 

9) usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-
zumieć usługi, które nie są zaliczane do przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
działywać na ņrodowisko i wymagających spo-
rządzenia raportu oddziaływania przedsięwzię-
cia na ņrodowisko, lub dla których obowiązek 
sporządzenia raportu może być wymagany, na 
podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem 
obiektów obsługi technicznej gminy oraz obiek-
tów służących realizacji celów publicznych; 

10) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć wielkoņć powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki lub te-
renu; 

11) wysokoņci zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wymiar mierzony od poziomu terenu przy 
budynku od strony zjazdu z drogi publicznej do 
górnej krawędzi ņciany zewnętrznej lub attyki 
dla budynków o dachach płaskich lub do naj-
wyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub 
najwyższego punktu zbiegu połaci dachowych 
dla budynków o dachach spadzistych. 

§ 3. Uchwała składa się z następujących, 
integralnych częņci: 
1) tekstu planu, stanowiącego treņć uchwały; 
2) rysunku planu, stanowiącego załącznik graficz-

ny Nr 1; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowiącego załącznik Nr 2; 
4) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiącego załącznik Nr 3. 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie 
terenów objętych planem: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej wolnostojącej i bliźniaczej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MN; 

2) tereny zabudowy usług nieuciążliwych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem U; 

3) teren zabudowy usług nieuciążliwych i obiek-
tów produkcyjnych, składów i magazynów, 
oznaczony na rysunku planu symbolem U/P; 

4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZP; 

5) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZI; 

6)  tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDZ, KDL, KDD; 

7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW; 

8) tereny komunikacji pieszo-rowerowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KX; 

9) tereny infrastruktury technicznej elektroenerge-
tycznej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem E; 

10) teren infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem K. 

§ 5. Rysunek planu obowiązuje w zakresie 
ustaleń: 
1) granic obszaru objętego planem; 
2) linii rozgraniczających tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
4) obowiązującej linii zabudowy; 
5) układu najdłuższej kalenicy budynku mieszkal-

nego; 
6) granicy strefy technicznej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej WN 110 kV; 
7) granicy strefy technicznej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej SN 15 kV; 
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8) wymiarowania; 
9) symboli okreņlających przeznaczenie terenów 

oznaczonych odpowiednio symbolem litero-
wym i numerem wyróżniającym je spoņród in-
nych terenów. 

§ 6. Rysunek planu zawiera oznaczenia in-
formacyjne, nie będące ustaleniem planu, okreņla-
jące: 
1) podział wewnętrzny; 
2) przykładową lokalizację domów w zabudowie 

jednorodzinnej wolnostojącej; 
3) powierzchnię terenu. 

§ 7. 1. Obowiązujące i nieprzekraczalne li-
nie zabudowy okreņlone są przez zwymiarowanie 
na rysunku planu.   

2. Ustala się dla terenów, na których wy-
dzielono drogi zgodnie z przepisami § 26 uchwały, 
linię zabudowy na 5,0 m od granicy działki drogo-
wej. 

§ 8. Na terenie objętym planem, należy 
uwzględnić, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
uwarunkowania wynikające z: 
1) przebiegu napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej WN 110 kV; 
2) przebiegu napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej SN 15 kV. 
§ 9. Plan dopuszcza zmniejszenie minimal-

nej powierzchni działki budowlanej okreņlonej w 
przepisach szczegółowych planu maksymalnie o 
3%. 

 
Rozdział 2 

Kształtowanie ładu przestrzennego 
i przestrzeni publicznych 

 
§ 10. 1. Ustala się następujące tereny jako 

główny układ przestrzeni publicznych: 
1) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 

ZP; 
2) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolami 

ZI; 
3) tereny dróg publicznych zbiorczych, lokalnych i 

dojazdowych, oznaczone odpowiednio symbo-
lami: KDZ, KDL, KDD; 

4) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbo-
lem KDW; 

5) tereny komunikacji pieszo-rowerowej oznaczo-
ne symbolami KX. 

2. Terenów, o których mowa w ust. 1, nie 
należy traktować jako „obszarów przestrzeni pu-
blicznych” w rozumieniu przepisów odrębnych.
 § 11. Ustala się zastosowanie jednolitych 
pod względem kolorystyki, zastosowanych mate-
riałów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
małej architektury, takich jak latarnie, ławki, 
ņmietniki, itp. na terenach przestrzeni publicznych 
okreņlonych w § 10 uchwały. 
 § 12. W zakresie kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się: 

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustalenia-
mi § 7 ust. 2 uchwały; 

2) dla działek bezpoņrednio sąsiadujących ze stre-
fami linii elektroenergetycznych dopuszczenie 
lokalizacji budynków bezpoņrednio na granicy z 
działką sąsiednią, jeņli nie jest to sprzeczne z 
ustaleniem nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

3) układ najdłuższej kalenicy budynku mieszkal-
nego, zgodnie z rysunkiem planu, z możliwo-
ņcią odchylenia do 10º; 

4) usytuowanie nowowydzielanych działek krót-
szym bokiem do drogi publicznej, za wyjątkiem 
działek narożnych oraz sytuacji, w których takie 
usytuowanie uniemożliwiłoby wydzielenie 
działki; 

5) kąt położenia granic działek przylegających do 
pasa drogowego od 75º do 90º w stosunku do 
tegoż pasa, za wyjątkiem działek narożnych; 

6) na całym obszarze objętym planem zakaz loka-
lizowania tymczasowych obiektów budowla-
nych; 

7) zakaz lokalizowania garaży blaszanych, na ca-
łym obszarze objętym planem; 

8) powierzchnię wolnostojących reklam i znaków 
informacyjno-plastycznych od 1,5 m2 do 2,0 m2 
i wysokoņć do 3,0 m oraz możliwoņć lokalizacji 
na wszystkich terenach za wyjątkiem terenów 
ZP oraz ZI. 

 
Rozdział 3 

Ochrona ņrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

 
§ 13. W zakresie ochrony ņrodowiska usta-

la się: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które są zalicza-

ne do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko i wyma-
gających sporządzenia raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na ņrodowisko lub dla których 
obowiązek sporządzenia raportu może być 
wymagany,  w rozumieniu przepisów odręb-
nych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego 
oraz obiektów obsługi technicznej gminy; 

2) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich po-
wstawania, w granicy własnej terenu, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

3) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych do zbiorczego systemu odpro-
wadzającego lub systemu drenującego, zapew-
niającego oczyszczenie ņcieków oraz w szcze-
gólnoņci separację związków ropopochodnych 
dla wód odprowadzanych z terenów dróg, ulic i 
parkingów; 

4) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni 
dachów dla terenu U/P do kanalizacji deszczo-
wej, a dla pozostałych terenów odprowadzanie  
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do gruntu; 

5) gromadzenie odpadów w urządzeniach przy-
stosowanych do ich przechowywania, umiesz-
czanych w osłoniętych  miejscach, na podłożu 
nieprzepuszczalnym oraz odbiór i usuwanie 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w 
gospodarce komunalnej gminy. 

§ 14. W zakresie ochrony i kształtowania 
przyrody ustala się dobór, odpowiednich do wa-
runków siedlisk i układów przestrzennych, gatun-
ków roņlin. 

§ 15. W rozumieniu przepisów ochrony 
ņrodowiska, okreņlających dopuszczalny poziom 
hałasu dla poszczególnych rodzajów terenów, 
tereny: 
1) oznaczone symbolem MN, wskazuje się jako 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej; 

2) oznaczone symbolem U wskazuje się jako tere-
ny mieszkaniowo-usługowe; 

3) oznaczone symbolem ZP i ZI wskazuje się jako 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
Rozdział 4 

Zasady rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

 
§ 16. Plan ustala zaopatrzenie wszystkich 

budynków w zakresie zaopatrzenia w wodę, od-
prowadzania ņcieków sanitarnych i energię elek-
tryczną. 
 § 17. 1. Plan ustala realizację sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej na terenach prze-
znaczonych na cele publiczne, w szczególnoņci na 
terenach dróg publicznych w ich liniach rozgrani-
czających. 

2. Jeżeli w wyniku zastosowanych rozwią-
zań technicznych nie można zlokalizować sieci i 
obiektów infrastruktury technicznej na terenach 
wymienionych w ust. 1 dopuszcza się ich sytu-
owanie na pozostałych terenach. 
 § 18. Ustala się prowadzenie nowo projek-
towanych sieci infrastruktury technicznej jako 
podziemnej za wyjątkiem przyłączy tymczaso-
wych. 
 § 19. Na terenach oznaczonych symbolami 
U, U/P, ZI, ZP dopuszcza się wydzielenie działek 
o powierzchni do 100 m2 pod obiekty obsługi 
technicznej gminy, w tym w szczególnoņci związa-
nych z infrastrukturą techniczną, i sytuowanie ich 
tak, aby były dostępne z drogi publicznej oraz 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 20. 1. Dla istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej WN 110 kV ustala się strefę 
techniczną o szerokoņci 18,0 m liczonej od osi linii, 
wyznaczoną na rysunku planu. 

2. Dla strefy technicznej, o której mowa w 
ust. 1, ustala się:  
1) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi; 

2) lokalizację obiektów budowlanych nie wymie-
nionych w pkt 1 zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

3) zakaz lokalizowania zieleni wysokiej w odległo-
ņci mniejszej niż 8,0 m od osi linii. 

3. W przypadku skablowania linii, o której 
mowa w ust. 1, ustala się likwidację strefy. 
 § 21. 1. Dla istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej SN 15 kV ustala się strefę 
techniczną w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu. 

2. Dla strefy technicznej, o której mowa w 
ust. 1, ustala się zakaz lokalizowania budynków 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nasadzeń 
zieleni wysokiej. 

3. Przy zagospodarowaniu strefy, o której 
mowa w ust. 1, w sposób nieokreņlony w ust. 2 
należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z 
przebiegu linii ņredniego napięcia, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. 

4. W przypadku skablowania linii, o których 
mowa w ust. 1, ustala się likwidację strefy. 

§ 22. Dla infrastruktury technicznej ustala 
się:  
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie z istniejącej i projektowanej 
gminnej sieci wodociągowej, 

b) zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody, 
c) przy budowie sieci wodociągowej uwzględ-

nienie wymogów przeciwpożarowych szcze-
gólnie w zakresie hydrantów zewnętrznych; 

2) w zakresie odprowadzania ņcieków: 
a) podłączenie do istniejącej znajdującej się na 

terenie planu i projektowanej gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

b) odprowadzanie do istniejącej miejskiej 
oczyszczalni ņcieków, 

c) zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników 
na nieczystoņci ciekłe, 

d) zakaz stosowania przydomowych oczysz-
czalni ņcieków, 

e) oczyszczanie ņcieków technologicznych z za-
nieczyszczeń przemysłowych zgodnie z prze-
pisami odrębnymi o ochronie ņrodowiska; 

3) w zakresie odprowadzania wód deszczowych: 
a) odprowadzanie zgodnie z ustaleniami § 13 

pkt 2, 3, 4 uchwały, 
b) rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej; 

4) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) unieszkodliwianie zgodnie z gminnym sys-

temem gospodarki odpadami, 
b) stosowanie systemu segregacji odpadów, 
c) składowanie na składowisku odpadów ko-

munalnych obsługującym miasto; 
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszczenie 

zaopatrzenia z sieci lub indywidualnych źródeł; 
6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) zaopatrzenie z istniejących sieci elektroener-
getycznych SN 15 kV i nN znajdujących się 
na terenie planu oraz zaopatrzenie z projek-
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towanych sieci elektroenergetycznych SN 15 
kV i nN, 

b) lokalizację nowych stacji transformatoro-
wych SN/nN na terenach E; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
a) zaopatrzenie z sieci ciepłowniczej lub z indy-

widualnych źródeł dostarczania ciepła, 
b) stosowanie proekologicznych systemów 

grzewczych wykorzystujących gaz ziemny lub 
płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energię 
elektryczną, wiatrową, słoneczną, pompy 
cieplne, biomasę, ekogroszek, itp.; 

8) w zakresie telekomunikacji – dopuszczenie loka-
lizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na 
terenie oznaczonym U/P. 

 
Rozdział 5 

Zasady budowy systemów komunikacji 
 

§ 23. 1. Jako podstawową sieć komunikacji 
drogowej ustala się tereny dróg publicznych,  
oznaczone następującymi symbolami: 
1) KDZ – droga publiczna klasy zbiorczej; 
2) KDL – droga publiczna klasy lokalnej; 
3) KDD – droga publiczna klasy dojazdowej. 
 2. Jako uzupełniającą sieć komunikacji 
drogowej ustala się tereny dróg wewnętrznych 
oznaczonych symbolem KDW oraz tereny komuni-
kacji pieszo-rowerowej oznaczonej symbolami KX. 

§ 24. Ustala się powiązanie układu komu-
nikacyjnego z układem zewnętrznym poprzez dro-
gę KDZ1 oraz KDL1. 

§ 25. Dla terenów wymienionych w § 23 
ust. 1 uchwały, ustala się: 
1) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzą-

dzania i użytkowania terenów za wyjątkiem 
tymczasowego wykorzystywania terenów do 
produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej lub 
zagospodarowania w formie terenów zieleni 
miejskiej; 

2) zagospodarowanie minimum 10% powierzchni 
terenu drogi jako teren biologicznie czynny w 
postaci pasów zieleni. 

§ 26. 1. Ustala się możliwoņć wydzielania 
dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych nie-
oznaczonych na rysunku planu, na wszystkich 
terenach. 

2. Drogi i ciągi, o których mowa w ust. 1, 
nie mogą być węższe niż 6,0 m jeņli ich długoņć 
wynosi do 75,0 m oraz 8,0 m jeņli ich długoņć wy-
nosi powyżej 75,0 m.  

3. Drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne, 
o których mowa w ust. 1, nie mogą być dłuższe niż 
250 m. 
 

Rozdział 6 
Przeznaczenie terenów 

i zasady ich zagospodarowania 
  

§ 27. 1. Dopuszcza się realizację usług 
oņwiaty oraz usług zdrowia na terenach oznaczo-

nych symbolem MN zgodnie z ustaleniami dla 
tych terenów, za wyjątkiem ustaleń dotyczących 
powierzchni działki i zapewnienia miejsc postojo-
wych. 

2. W przypadku realizacji usług oņwiaty 
oraz usług zdrowia, na warunkach okreņlonych w 
ust. 1, ustala się: 
1) maksymalną powierzchnię działki na 1.500 m2; 
2) co najmniej 3 miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych. 
 § 28. Dla terenów: 

- MN 1 o powierzchni ok. 0,88 ha, 
- MN 2 o powierzchni ok. 0,73 ha, 
- MN 3 o powierzchni ok. 1,66 ha, 
- MN 4 o powierzchni ok. 1,06 ha, 
- MN 5 o powierzchni ok. 1,53 ha, 
- MN 6 o powierzchni ok. 2,34 ha, 
- MN 7 o powierzchni ok. 1,72 ha, 
- MN 8 o powierzchni ok. 1,43 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźnia-
cza; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciąż-
liwe z wyłączeniem usług handlu, gastronomii 
i warsztatów samochodowych; 

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudo-

wy na 0,3, 
b) minimalną powierzchnię biologicznie czyn-

ną na 60 %, 
c) dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszka-

niowej bezpoņrednio przy granicy działki je-
ņli nie jest to sprzeczne z ustaleniem linii za-
budowy, 

d) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, 
e) wysokoņć zabudowy do 9,5 m, 
f) układ najdłuższej kalenicy budynku miesz-

kalnego zgodny z rysunkiem planu, 
g) zastosowanie w elewacjach budynków mak-

symalnie dwóch kolorów (nie licząc odcieni), 
h) zakaz stosowania sidingu, jako materiału 

wykończeniowego elewacji budynków, 
i) możliwoņć realizacji wolnostojącej zabudo-

wy garażowej/gospodarczej, o wysokoņci do 
5,30 m i powierzchni zabudowy do 50,0 m2, 

j) stosowanie na elewacjach i pokryciu dachu 
zabudowy garażowej/gospodarczej iden-
tycznej kolorystyki oraz materiałów jak w 
budynku mieszkalnym, 

k) stosowanie ogrodzeń ażurowych o wysoko-
ņci do 1,6 m, 

l) stosowanie w ogrodzeniach materiałów z 
drewna, stopów metali, cegły, kamienia 
z jednoczesnym zakazem stosowania beto-
nowych elementów prefabrykowanych, 

ł) realizację zadaszonych osłon pojemników 
na ņmieci w ramach ogrodzeń od strony 
drogi publicznej umożliwiające zblokowanie 
z osłoną na sąsiedniej działce za wyjątkiem 
działek narożnych, 
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m) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º; 

4) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 
1.000 m2; 

5) szerokoņć frontu działki na minimum 20,0 m za 
wyjątkiem działek narożnych; 

6) utrzymanie istniejących i realizację nowych 
obiektów infrastruktury technicznej związanej 
z obsługą terenu; 

7) obsługę komunikacyjną poszczególnych działek 
poprzez jeden zjazd z drogi publicznej; 

8) dla terenów MN1, MN2 obsługę komunikacyjną 
od strony dróg KDD1 i KDD6; 

9) koniecznoņć zapewnienia w granicach działki, 
co najmniej 2 miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych na 1 lokal mieszkalny, w 
tym miejsca w garażu. 

§ 29. Dla terenów: 
- U 1 o powierzchni ok. 0,09 ha,  
- U 2 o powierzchni ok. 0,27 ha,  
- U 3 o powierzchni ok. 0,75 ha,  
- U 4 o powierzchni ok. 0,26 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie – zabudowa usług nieuciążliwych 
z wyłączeniem warsztatów samochodowych; 

2) możliwoņć lokalizacji funkcji mieszkaniowej na 
ostatniej kondygnacji w budynkach usługo-
wych; 

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudo-

wy na 0,6, 
b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 

na 30 %, 
c) dopuszczenie lokalizacji zabudowy bezpo-

ņrednio przy granicy działki jeņli nie jest 
to sprzeczne z ustaleniem linii zabudowy, 

d) budynki o 2 lub 3 kondygnacjach nadziem-
nych, 

e) wysokoņć zabudowy do 12,0 m, 
f) poziom stropu drugiej kondygnacji na wyso-

koņci od 6,6 m do 6,8 m nad poziomem tere-
nu, 

g) zakaz stosowania sidingu, jako materiału wy-
kończeniowego elewacji budynków, 

h) w przypadku zwartej pierzei zabudowy zakaz 
grodzenia od strony linii zabudowy wyzna-
czonej obowiązującą linią zabudowy, 

i) dowolną geometrię dachu; 
4) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 

300 m2 ; 
5) minimalną szerokoņć frontu działki na 10,0 m, 

za wyjątkiem działek narożnych; 
6) realizację obiektów infrastruktury technicznej 

związanej z obsługą terenu; 
7) obsługę komunikacyjną: 

a) dla terenu U1 poprzez drogi KDL1, KDD1, 
b) dla terenu U2 poprzez drogi KDD1, KDD4, 
c) dla terenu U3 poprzez drogi KDL1, KDD6, 
d) dla terenu U4 poprzez drogi KDD5, KDD6; 

8) zapewnienie miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, wyliczonych według następu-
jących wskaźników: 

a) 1 miejsce postojowe na 20 m2 powierzchni 
użytkowej usług handlu, jednak nie mniej niż 
1, 

b) 3 miejsca postojowe na każde pełne 15 
miejsc w obiektach usług gastronomii jednak 
nie mniej niż 3, 

c) 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 
użytkowej usług innych, jednak nie mniej niż 
3, 

d) 1 miejsce postojowe dla funkcji mieszkanio-
wej; 

9) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych w 
obrębie terenów ZP 2, ZP 3 od strony dróg  pu-
blicznych KDD1, KDD 6. 

§ 30. Dla terenu U/P 1 o powierzchni ok. 
2,26 ha, ustala się: 
1) przeznaczenie – teren zabudowy usług nieuciąż-

liwych oraz obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów; 

2) następujące parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudo-

wy na 0,65, 
b) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 

na 30%, 
c) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych, 
d) wysokoņć zabudowy do 15,0 m, 
e) dowolną geometrię dachu, 
f) przeznaczenie niezabudowanych powierzchni 

działek na urządzenie zieleni; 
3) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 

1.500 m2 ; 
4) realizację obiektów infrastruktury technicznej; 
5) stosowanie dostępnych rozwiązań technicz-

nych i technologicznych eliminujących szkodli-
we oddziaływania inwestycji poza terenem 
własnym; 

6) dopuszczenie obsługi komunikacyjnej poszcze-
gólnych działek poprzez jeden zjazd z drogi pu-
blicznej; 

7) możliwoņć obsługi komunikacyjnej poprzez 
teren ZI 1 od strony drogi publicznej KDD1; 

8) minimum 1 miejsce postojowe dla samocho-
dów osobowych na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej budynków, jednak nie mniej niż 5. 

§ 31. 1. Dla terenów: 
- ZP 1 o powierzchni ok. 2,14 ha, 
- ZP 2 o powierzchni ok. 2,23 ha, 
- ZP 3 o powierzchni ok. 0,53 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej; 
2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych za wyjątkiem obiektów okreņlonych 
w pkt 3 oraz § 19 uchwały; 

3) możliwoņć lokalizacji infrastruktury towarzyszą-
cej, jak urządzenia sportowe, mała architektura, 
urządzenia komunikacji pieszej i rowero- 
wej; 

4) zakaz lokalizacji ogrodzeń za wyjątkiem obiek-
tów okreņlonych w § 19; 

5) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej; 
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6) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych od 

strony dróg publicznych KDD1, KDD6 obsługu-
jących w szczególnoņci tereny U; 

7) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych 
oraz z betonu wylewanego za wyjątkiem na-
wierzchni ņcieżek rowerowych. 

 2. W przypadku likwidacji strefy, o której 
mowa w § 21 ust. 1 uchwały, na terenach ZP2, ZP3 
ustala się możliwoņć realizacji zabudowy o funkcji 
usługowej z zachowaniem następujących parame-
trów i wskaźników kształtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenu: 
1) budynki o jednej kondygnacji nadziemnej; 
2) wysokoņci zabudowy do 5,4 m; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku 

100 m2; 
4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 

liczony dla całego terenu w liniach rozgranicza-
jących na 0,08; 

5) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci do 40º; 
6) obowiązującą linię zabudowy w odległoņci 5,0 

m od terenu KX 1; 
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

na 90%. 
 § 32. Dla terenów: 

- ZI 1 o powierzchni ok. 0,81 ha, 
- ZI 2 o powierzchni ok. 0,76 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie – tereny zieleni izolacyjnej; 
2) zakaz zabudowy kubaturowej i lokalizacji tym-

czasowych obiektów budowlanych za wyjąt-
kiem obiektów okreņlonych w § 19 uchwały;  

3) zakaz lokalizacji ogrodzeń za wyjątkiem obiek-
tów okreņlonych w § 19; 

4) zastosowanie wszystkich warstw roņlinnoņci z 
uwzględnieniem przepisów § 20 i § 21 uchwały; 

5) możliwoņć budowy sieci i obiektów infrastruk-
tury technicznej oraz elementów małej architek-
tury; 

6) dla terenu ZI 1 możliwoņć lokalizacji dojazdów 
do terenu U/P 1. 

§ 33. Dla terenu KDZ 1 o powierzchni ok. 
1,25 ha, ustala się: 
1) przeznaczenie – droga publiczna klasy zbiorczej; 
2) szerokoņć w liniach rozgraniczających na 25,0 

m; 
3) wyposażenie w co najmniej jeden chodnik; 
4) oņwietlenie drogi; 
5) wprowadzenie minimum jednego szpaleru 

drzew na całej długoņci, z nasadzeniem drzew 
w odstępach maksimum 20,0 m. 

§ 34. Dla terenu KDL 1 o powierzchni ok. 
0,56 ha, ustala się: 
1) przeznaczenie – droga publiczna klasy lokalnej; 
2) szerokoņć w liniach rozgraniczających na 15,0 

m; 
3) wyposażenie w co najmniej jeden chodnik; 
4) oņwietlenie drogi. 

§ 35. Dla terenów: 
- KDD 1 o powierzchni ok. 0,92 ha, 
- KDD 2 o powierzchni ok. 0,19 ha, 
- KDD 3 o powierzchni ok. 0,16 ha, 
- KDD 4 o powierzchni ok. 0,46 ha, 
- KDD 5 o powierzchni ok. 0,21 ha, 
- KDD 6 o powierzchni ok. 0,78 ha, 
- KDD 7 o powierzchni ok. 0,04 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie – droga publiczna klasy dojaz-
dowej; 

2) dla dróg KDD 1, KDD 6 szerokoņci w liniach 
rozgraniczających na 12,0 m; 

3) dla dróg  KDD 2, KDD 3, KDD 4, KDD 5, KDD 7 
szerokoņci w liniach rozgraniczających na 10,0 
m; 

4) szerokoņć jezdni minimum 5,0 m; 
5) wyposażenie w chodnik; 
6) oņwietlenie drogi. 

§ 36. Dla terenów: 
- KDW 1 o powierzchni ok. 0,01 ha, 
- KDW 2 o powierzchni ok. 0,20 ha ustala się: 

1) przeznaczenie – droga wewnętrzna; 
2) dla terenu KDW 1 szerokoņci w liniach rozgra-

niczających na 6,0 m; 
3) dla terenu KDW 2 szerokoņci w liniach rozgra-

niczających na 10,0 m; 
4) zakaz grodzenia. 
 § 37. Dla terenu KX 1 o łącznej powierzchni 
ok. 0,3 ha, ustala się: 
1) przeznaczenie – tereny komunikacji pieszo-

rowerowej; 
2) szerokoņć w liniach rozgraniczających na 4,0 m; 
3) dopuszczenie realizacji infrastruktury technicz-

nej oraz elementów małej architektury; 
4) zakaz stosowania nawierzchni z betonu wyle-

wanego. 
§ 38. Dla terenów: 

- E 1 o powierzchni ok. 1,26 ha, 
- E 2 o powierzchni ok. 64 m2, ustala się: 

1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej 
elektroenergetycznej; 

2) możliwoņć modernizacji i przebudowy istnieją-
cych urządzeń; 

3) dla terenu E 1 minimalną powierzchnię biolo-
gicznie czynną na 10%; 

4) dla terenu E 2 odległoņć ņcian bez otworów 
drzwiowych i wentylacyjnych, wnętrzowej sta-
cji transformatorowej od granicy sąsiedniej 
działki na co najmniej 1,5 m. 

§ 39. Dla terenu K 1 o powierzchni ok. 1,40 
ha, ustala się: 
1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej 

kanalizacyjnej – przepompownia ņcieków; 
2) możliwoņć modernizacji i przebudowy istnieją-

cych urządzeń; 
3) możliwoņć realizacji nowych obiektów jedno-

kondygnacyjnych, o wysokoņci do 5,4 m, po- 
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wierzchni zabudowy do 200 m2 i nachyleniu po-
łaci dachowych do 35º; 

4) powierzchnię biologicznie czynną na 10%. 
 

Rozdział 8 
Przepisy końcowe 

 
§ 40. Do czasu zabudowy i zagospodaro-

wania poszczególnych terenów zgodnie z okreņlo-
nym w planie przeznaczeniem, można je tymcza-
sowo użytkować w sposób dotychczasowy lub 
użytkować do produkcji rolniczej, ogrodniczej, 
sadowniczej, w formie terenów zieleni, z zakazem 
utrwalania ich tymczasowego użytkowania oraz 
lokalizacji obiektów budowlanych związanych z 
tymczasowym użytkowaniem. 

§ 41. Ustala się stawkę procentową, wyni-
kającą ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyni-
ku uchwalenia planu miejscowego: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami MN, U, 
U/P w wysokoņci 10 %; 

2) dla terenów nie wymienionych w pkt 1 powyżej 
w wysokoņci 0,0%. 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Opoczna. 

§ 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 
 

 
 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opocznie: 

Jarosław Wiktorowicz
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY NR XXIV/234/09 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 
 

z dnia 30 stycznia 2009 r.  
 

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
DLA FRAGMENTU MIASTA OPOCZNA POŁOZONEGO W REJONIE 

ULICY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 
 



Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 53 -2082- Poz. 531 

 



Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 53 -2083- Poz. 531 

 

 



Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 53 -2084- Poz. 531 

 



Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 53 -2085- Poz. 531 

 



Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 53 -2086- Poz. 531 

 



Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 53 -2087- Poz. 531 

 


