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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIX/269/2009 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 

 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŅCI MIASTA RZGOWA REJON ULICY OGRODOWEJ I ULICY LITERACKIEJ 
 

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, zmiana: 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, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Rzgowie 
stwierdza że, po uprawomocnieniu się zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla częņci Miasta Rzgowa, rejon ulicy Ogro-
dowej i ulicy Literackiej, przewiduje się realizację 
oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej należące do zadań własnych gminy, to 
realizacja celów publicznych na terenie przezna-
czonym w planie pod taki cel oraz budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje te reali-
zowane będą ze ņrodków własnych Gminy oraz 
dotacji z funduszy ochrony ņrodowiska i funduszy 
unijnych. Realizacja odbywać się będzie jednost-
kami wykonawczymi, zgodnie z ustawą o zamó-

wieniach publicznych. 
§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, będzie odbywać się z budżetu 
Gminy lub na podstawie porozumień z innymi 
podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej, finansowane będą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ņcieków, ze ņrodków wła-
snych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji, w oparciu o ustalone przez Radę Miejską wielo-
letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowo-kanalizacyjnych lub przez budżet Gmi-
ny. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektro-
energetycznych i gazowych, finansowane będą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu 
przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła, realizowane będą w spo-
sób okreņlony w aktualnie obowiązujących przepi-
sach Prawa Energetycznego. 

 
 

1549 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/271/2009 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 
 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części Miasta Rzgowa rejon ulicy Tuszyńskiej i ulicy Literackiej 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zmiana: 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, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) i art. 18 ust. 2 pkt 5 
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 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, Nr 223, poz. 

1458) w związku z uchwałą Nr XXI/136/2008 Rady 
Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 marca 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla częņci Miasta Rzgowa, rejon ul. Tuszyń-
skiej – ul. Literackiej, Rada Miejska w Rzgowie 
uchwala, co następuje:  
 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ņci Miasta Rzgowa w rejonie ulicy Tuszyńskiej i 
ulicy Literackiej, dla działek o nr ewid. 1283, 
1284/1, 1284/2, 1284/3, składającą się z: 
1) częņci tekstowej planu stanowiącej treņć uch-

wały; 
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2) częņci graficznej, na którą składa się rysunek 

planu w skali 1:1000, będący integralnym za-
łącznikiem Nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięć nie będących ustaleniami planu, 
obejmujących rozstrzygnięcia o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, będących integralnym załącznikiem 
Nr 2 do uchwały. 

2. Nie załącza się rozstrzygnięcia o sposo-
bie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do pro-
jektu planu, ponieważ nie wpłynęły uwagi do pla-
nu. 

3. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
wyznaczają: 
1) od północy – południowe granice działek o nr 

ewid. 1285, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295; 
2) od zachodu – wschodnia granica działki dro-

gowej o nr ewid. 1238/1 (ulica Tuszyńska); 
3) od południa – północne granice działek o nr 

ewid. 1281/3, 1281/4, 1281/2, 1282/3, 1282/1; 
4) od wschodu – zachodnie granice działek o nr 

ewid. 1284/4, 1284/5, 1284/6. 
§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-

niach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jest stworzenie ram prawnych i 
funkcjonalno-przestrzennych dla rozwoju funkcji 
rekreacyjnych i sportowych w Mieņcie Rzgów, przy 
minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymali-
zacji korzyņci, wynikających z proponowanych 
działań i przekształceń przestrzennych. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 
o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

niniejszej zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, obejmującego 
częņć obszaru Miasta Rzgowa w rejonie ulicy 
Tuszyńskiej i Literackiej; ustalenia te stanowią 
przepisy gminne; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie, o ile z tre-
ņci przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 
1:1000, będącym integralnym załącznikiem Nr 
1 do niniejszej uchwały; 

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć ob-
szar okreņlony na załączniku graficznym – gra-
nicami obszaru objętego ustaleniami planu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną 
liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń 
planu, oznaczoną symbolem literowym, dla 
której okreņlono ustalenia szczegółowe; 

6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym 
przeznaczeniu podstawowym; 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przezna-

czenia, które przeważa lub będzie przeważać 
na danym terenie i obejmuje nie mniej niż 70% 
powierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na poszczególnych działkach w danym 
terenie; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym 
– należy przez to rozumieć urządzenia komuni-
kacji kołowej i pieszej, place manewrowe, zie-
leń oraz okreņlone rodzaje przeznaczenia w za-
kresie ustalonym w rozdziale 3 – ustalenia 
szczegółowe; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, wyznaczoną na rysunku pla-
nu, poza którą nie wolno wyprowadzić płasz-
czyzny elewacji budowanego lub rozbudowy-
wanego budynku; 

10) budynku gospodarczym – należy przez to ro-
zumieć budynek przeznaczony do przechowy-
wania materiałów, narzędzi, sprzętu gospo-
darczego służącego użytkownikom budynku 
usługowego; 

11) usługach – należy przez to rozumieć usługi 
ogólnie dostępne, głównie handlowe, służące 
zaspokojeniu popytu ludnoņci na wszelkiego 
rodzaju towary i usługi, o czysto rynkowym 
charakterze; 

12) usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-
zumieć usługi niezaliczone do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, których ewentualna uciążliwoņć mierzona 
zgodnie z przepisami szczególnymi nie prze-
kracza terenu inwestycji, ani nie powoduje in-
nych uciążliwoņci dla sąsiadów; 

13) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko – należy przez to rozumieć 
zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w 
ņrodowisko, polegającą na przekształceniu lub 
zmianie sposobu wykorzystania terenu, dla 
którego wymagane jest sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na ņrodowisko lub może być 
wymagane sporządzenie raportu o oddziały-
waniu na ņrodowisko, w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo Ochrony Ņrodowiska; 

14) maksymalnej wysokoņci zabudowy – należy 
przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny 
wymiar pionowy budynku mierzony od po-
ziomu gruntu rodzimego do najwyższego 
punktu konstrukcji dachu;  

15) wskaźniku maksymalnej intensywnoņci zabu-
dowy – należy przez to rozumieć stosunek su-
my powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji naziemnych, mierzonych po obrysie ze-
wnętrznym wszystkich budynków o charakte-
rze trwałym, zlokalizowanych w granicach nie-
ruchomoņci, do całej powierzchni tej nieru-
chomoņci lub jej częņci położonej w obrębie te-
renu wydzielonego na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 

16) współczynniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć, wyrażoną w procentach, 
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powierzchnię nieruchomoņci (terenu) zabudo-
wanej budynkami na stałe związanymi z grun-
tem;  

17) reklamie – należy przez to rozumieć formy 
przestrzenne niosące przekaz informacyjny 
mogący wywierać wpływ na ludzką percepcję, 
trwale lub czasowo usytuowane w miejscach 
widocznych (np. tablice reklamowe, znaki, 
szyldy, zwiastuny, banery, bilbordy, słupy 
ogłoszeniowe) lub inne noņniki reklamowe, z 
wyłączeniem elementów lokalnego systemu 
informacji turystycznej, szyldów zwyczajowo 
przyjętych dla oznakowania siedzib organizacji 
państwowych lub samorządowych, znaków 
drogowych oraz tablic i zwiastunów dopusz-
czonych przez system informacji w Mieņcie 
Rzgów. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne planu 
 

§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego uchwa-
łą, plan ustala: 
1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 

uzupełniające terenów, okreņlone liniami roz-
graniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

3) zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów, podlegających ochronie na pod-
stawie odrębnych przepisów; 

6) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów na 
czas organizacji imprez masowych; 

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, wielkoņci powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki, powierzchnię 
bionicznie czynną oraz gabaryty obiektów i 
wskaźniki zabudowy; 

8) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

9) zasady i warunki podziału nieruchomoņci; 
10) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 

rozbudowy systemu komunikacyjnego w ob-
szarze obowiązywania ustaleń planu oraz 
wskaźniki w zakresie komunikacji dotyczące 
miejsc parkingowych;  

11) zasady wyposażenia i urządzenia terenów re-
kreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów słu-
żących organizacji imprez masowych; 

12) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w in-
frastrukturę techniczną oraz adaptacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastrukturalnych 
w obszarze obowiązywania ustaleń planu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci, 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Ustalenia planu okreņlone są w treņci 
niniejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

3. Plan nie ustala: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych; 

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów 
(z wyłączeniem organizacji imprez masowych); 

3) przestrzeni publicznych. 
§ 5. 1. Następujące oznaczenia, przedsta-

wione graficzne na rysunku planu, są ustaleniami 
obowiązującymi: 
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) granica stanowiska archeologicznego; 
5) granice terenów zmeliorowanych; 
6) przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, nie wymienione w pkt 1, mają cha-
rakter postulowany lub informacyjny.  

§ 6. Plan ustala przeznaczenie terenu wy-
dzielonego liniami rozgraniczającymi z podstawo-
wym przeznaczeniem pod zabudowę usług sportu 
i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem US. 

§ 7. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbędne do wykonania projektu budow-
lanego, należy okreņlać według ustaleń ogólnych 
okreņlonych dla całego obszaru objętego planem 
(rozdział 2) oraz według ustaleń szczegółowych 
(rozdział 3). 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe planu 

 
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem US: 
1. W zakresie przeznaczenia terenu, plan 

ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług 

sportu i rekreacji, obiekty plenerowe, tj. korty 
tenisowe, boiska, bieżnie, place zabaw; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie 
działalnoņci gospodarczej związanej z obsługą 
sportu i rekreacji (tj. handel detaliczny związany 
z podstawowym przeznaczeniem terenu, ga-
stronomia), pomieszczenia socjalne i admini-
stracyjne, zaplecze treningowe i pomieszczenia 
odnowy biologicznej, pomieszczenia gospodar-
cze i garaże, obiekty małej architektury, tj. wia-
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ty, altany, elementy małej architektury, tj. ławki, 
kosze, lampy; 

3) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające re-
alizowane w ramach organizacji imprez maso-
wych – tymczasowe obiekty pomocy medycz-
nej, tymczasowe obiekty gastronomiczne i sani-
tarne, tymczasowe drogi wewnętrzne (drogi 
dojņcia i rozchodzenia się ludnoņci, drogi ewa-
kuacyjne i drogi dojazdowe dla pojazdów służb 
ratowniczych); 

4) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające z 
zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną – 
stacja transformatorowa 15/0,4 kV zlokalizowa-
na po wczeņniejszym uzgodnieniu, na etapie 
pozwolenia na budowę, z właņciwym Zakładem 
Energetycznym. 

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego 
użytkowaniu, plan ustala: 
1) zakaz lokalizacji wysokoņciowych masztów tele-

fonii komórkowej oraz wysokich (powyżej 15,0 
m) przekaźników telekomunikacyjnych; 

2) w zabudowie usługowej o charakterze publicz-
nym, ogólnodostępnym należy przewidzieć 
stosowne przedsięwzięcia z zakresu obrony 
cywilnej okreņlone przepisami szczególnymi, 
dotyczącymi obronnoņci i bezpieczeństwa pań-
stwa. 

3. W zakresie ochrony ņrodowiska przy-
rodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
plan ustala: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
sporządzanie raportu oddziaływania na ņro-
dowisko jest wymagane, okreņlonych na pod-
stawie przepisów szczególnych; 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
sporządzenie raportu oddziaływania na ņro-
dowisko może być wymagane, na podstawie 
przepisów szczególnych, z wyjątkiem stadio-
nów dla nie mniej niż 5.000 osób, zespołów 
parkingów dla nie mniej niż 300 samochodów 
osobowych oraz inwestycji celu publicznego z 
zakresu infrastruktury technicznej; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcie-
ków sanitarnych do gruntu oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych zbiorników ņcieko-
wych; 

4) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej o 
uciążliwoņci wykraczającej poza granice tere-
nu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;  

5) zakaz wykonywania nasypów wysokoņci wyż-
szej niż 1 m, z wyjątkiem nasypów koniecznych 
do posadowienia trybun towarzyszących; 

6) zakaz budowy indywidualnych ujęć wód pod-
ziemnych; budynki mogą być zaopatrywane w 
wodę wyłącznie z miejskiej sieci wodociągo-
wej; 

7) obowiązek odprowadzania ņcieków bytowo-

gospodarczych do kanalizacji sanitarnej, zreali-
zowanej w ulicy Tuszyńskiej lub projektowanej 
w ulicy Literackiej;  

8) zakaz pozyskiwania energii cieplnej w sposób 
mogący znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
oraz zakaz stosowania paliw w sposób powo-
dujący przekraczanie dopuszczalnych wielkoņci 
stężeń zanieczyszczeń w ņrodowisku;  

9) zakaz stosowania napowietrznych linii tele-
technicznych oraz elektroenergetycznych ni-
skiego i ņredniego napięcia;  

10) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko, po-
przez emisję substancji i energii, w szczegól-
noņci obiektów i urządzeń wytwarzających ha-
łas, wibracje, promieniowanie, zanieczyszcza-
nie powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych; 

11) obowiązek selekcji i gromadzenia odpadów na 
terenie inwestycji w urządzeniach przystoso-
wanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i 
usuwanie, zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjętym w gospodarce komunalnej Miasta 
Rzgów;  

12) klasyfikację akustyczną jak dla terenu na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z aktual-
nymi przepisami z zakresu Ochrony Ņrodowi-
ska; w przypadku niewykorzystywania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem w porze nocy, nie 
obowiązuje na nim dopuszczalny poziom hała-
su w porze nocy. 

4. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów, ze względu na znajdujące się na terenie 
istniejące urządzenia melioracyjne uwzględnione 
w ewidencji WZMiUM, plan ustala: 
1) obowiązek uzgodnienia projektu planowanych 

inwestycji ziemnych i kubaturowych, na etapie 
pozwolenia na budowę z właņciwym zarządcą 
rowów, melioracji i rządzeń wodnych; 

2) obowiązek przebudowy urządzeń melioracyj-
nych, kolidujących z planowanym zainwesto-
waniem i zagospodarowaniem terenu, w spo-
sób umożliwiający poprawne funkcjonowanie 
istniejącego sytemu drenarskiego, w uzgodnie-
niu z właņciwym zarządcą rowów, melioracji i 
urządzeń wodnych; 

3) po zmianie sposobu użytkowania gruntów rol-
nych, na których występują urządzenia melio-
racyjne, należy wystąpić do odpowiedniego 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych o wykreņlenie z ewidencji urządzeń 
melioracji wodnych powierzchni zajętej na 
przedmiotowy cel. 

5. W zakresie sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu na czas organizacji imprez maso-
wych, plan ustala: 
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1) obowiązek zagospodarowania, urządzania i 

użytkowania terenu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi z zakresu bezpieczeństwa imprez 
masowych; 

2) termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenu nie dłuższy niż 
czas okreņlony w zezwoleniu na przeprowadze-
nie imprezy masowej. 

6. W zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, plan ustala: 
1) na obszarze, oznaczonym graficznie na rysunku 

planu okreņlającym granice stanowiska arche-
ologicznego, przy wszystkich robotach budow-
lanych związanych z prowadzeniem prac ziem-
nych, obowiązek uzgadniania na etapie pozwo-
lenia na budowę lub na etapie zgłoszenia, nie-
zbędnego zakresu ochrony zabytku archeolo-
gicznego z właņciwym konserwatorem zabyt-
ków; 

2) na terenie całego planu, w związku z obowiązu-
jącą strefą ochrony archeologicznej, obowiązek 
przeprowadzenia nadzoru archeologicznego 
przy wszystkich pracach związanych z robotami 
ziemnymi i nasadzeniami; na prowadzenie nad-
zoru archeologicznego należy uzyskać pozwo-
lenia właņciwego konserwatora zabytków; 

3) w przypadku ujawnienia nowego stanowiska 
archeologicznego w strefie ochrony archeolo-
gicznej obowiązek udostępnienia terenu do ba-
dań archeologicznych; w takiej sytuacji wszel-
kie prace budowlane powinny zostać przerwa-
ne, a teren udostępniony do badań archeolo-
gicznych, na zasadach okreņlonych w przepi-
sach szczególnych; 

4) obowiązek uzgodnienia na etapie pozwolenia 
na budowę, wszystkich prac ziemnych związa-
nych z inwestycjami liniowymi dłuższymi niż 20 
m i szerszymi niż 30 cm, z właņciwym konser-
watorem zabytków. 

7. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) zabudowę o przeznaczeniu podstawowym 
należy lokalizować jako wolnostojącą, 

b) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym – maksimum dwie kondygnacje, 
drugą kondygnację powinno stanowić podda-
sze użytkowe lub nieużytkowe; rzędna parteru 
maksimum 50 cm ponad gruntem rodzimym, 
wysokoņć budynku maksimum 12 m, 

c) lokalizację pomieszczeń o dopuszczalnym 
przeznaczeniu uzupełniającym, jako po-
mieszczenia wbudowane w bryłę budynku o 
przeznaczeniu podstawowym; plan nie do-
puszcza lokalizacji budynków o dopuszczal-
nym przeznaczeniu uzupełniającym jako 
wolnostojących, 

d) w przypadku realizacji więcej niż jednego 
budynku na działce obowiązek wykonania 

dachów wszystkich budynków i wykończenia 
elewacji wszystkich budynków, z takiego sa-
mego materiału i w takiej samej kolorystyce 
(z wyjątkiem dachów powłokowych i pła-
skich), 

e) zakaz stosowania do wykończenia elewacji 
budynków, materiałów innych niż tynk w ja-
snych kolorach, elementów drewnianych i 
kamiennych oraz okładzin elewacyjnych o 
odcieniach naturalnych, 

f) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu seiding, boazerie elewacyjne, itp.) 
i blach jako materiału wykończeniowego 
elewacji, 

g) zakaz stosowania na pokrycia dachowe ma-
teriałów innych niż dachówka ceramiczna, 
gont, blacha płaska niemalowana lub malo-
wana na kolor blachy cynkowej (z wyjątkiem 
przekryć powłokowych), 

h) zakaz stosowania stolarki okiennej i drzwio-
wej w kolorze innym niż biały, ciemno zielo-
ny lub brązowy, 

i) w przypadku realizacji dachów dwuspado-
wych lub wielospadowych obowiązek reali-
zacji ich  o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci w zakresie do 300 – 
450; możliwoņć realizacji dachów płaskich i 
dachów powłokowych; 

2) zakaz przekroczenia współczynnika powierzch-
nia zabudowy w wysokoņci 40% powierzchni 
terenu (działek o nr ewid. 1283, 1284/1, 1284/2, 
1284/3); 

3) zachowanie wskaźnika minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej o wartoņci nie mniejszej 
niż 40% powierzchni terenu (działek o nr ewid. 
1283, 1284/1, 1284/2, 1284/3); w ramach terenu 
pokrytego roņlinnoņcią obowiązuje zagospoda-
rowanie zielenią wysoką przynajmniej 15% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) zakaz przekroczenia wskaźnika maksymalnej 
intensywnoņci zabudowy 0,8. 

8. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, plan ustala: 
1) lokalizację zabudowy, zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

2) w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek 
lokalizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczających 
dróg – ulicy Tuszyńskiej i ulicy Literackiej; 

3) w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek (w 
liniach rozgraniczających tereny z przestrzenią 
ogólnodostępną), stosowanie ogrodzeń ażuro-
wych o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, z do-
puszczeniem ogrodzeń na podmurówce o mak-
symalnej wysokoņci 30 cm, z zakazem stoso-
wania ogrodzeń z wypełnieniami pełnymi; 

4) całkowity zakaz stosowania betonowych prefa-
brykatów w ogrodzeniach; 

5) możliwoņć lokalizacji reklam z następującymi 
ograniczeniami: 
a) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach z
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wyłączeniem informacji dopuszczonych przez 
system informacji w Mieņcie Rzgów, 

b) zakaz malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpoņrednio na dachach i 
elewacjach budynków oraz na ogrodzeniach; 

6) zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych; 
7) zakaz lokalizacji obiektów wieżowych o charak-

terze masztu powyżej 15 m. 
9. W zakresie podziału nieruchomoņci: 

1) plan dopuszcza, dokonywanie podziału działki, 
którego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomoņci lub regulacja istniejących granic 
działek; warunkiem wykonania takiego podziału 
jest zachowanie parametrów działki dzielonej o 
powierzchni nie mniejszej niż 95% powierzchni 
działki przed podziałem;  

2) plan dopuszcza połączenie nieruchomoņci w 
celu realizacji inwestycji o przeznaczeniu pod-
stawowym; 

3) dla wydzielenia działki pod stację transformato-
rową lub inne urządzenia elektroenergetyczne 
albo inne podobne urządzenia infrastruktury 
technicznej, nie obowiązują ustalenia pkt 1; 
wydzielenia działek, należy dokonać zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej 
oraz okreņlenia wskaźników dotyczących miejsc 
parkingowych, plan ustala:  
1) podstawowy układ komunikacji drogowej, za-

pewniający powiązanie z układem zewnętrz-
nym oraz obsługę terenu w obszarze objętym 
planem, poprzez ulice: 
a) Tuszyńską (droga powiatowa nr 2942E) o 

szerokoņci w liniach rozgraniczających, 
zgodnych z obecnie istniejącymi granicami 
działki drogowej o nr ewid. 1238/1 (poza ob-
szarem opracowania), 

b) Literacką (droga gminna o nr 106480E) o do-
celowej szerokoņci w liniach rozgraniczają-
cych 15 m (poza obszarem opracowania); 

2) obowiązek obsługi komunikacyjnej terenu z 
istniejącym zjazdem z ulicy Tuszyńskiej lub pro-
jektowanym zjazdem z ulicy Literackiej; 

3) obowiązek obsługi komunikacyjnej noworeali-
zowanych obiektów budowlanych z drogi we-
wnętrznej; realizacja drogi wewnętrznej pod 
warunkiem, że będzie ona włączona w układ 
komunikacyjny publiczny od ulicy Literackiej; 
plan ustala minimalną szerokoņć drogi we-
wnętrznej w liniach rozgraniczających na 8 m. 

4) obowiązek zagospodarowania i urządzenia po-
wierzchni terenu przestrzeni ogólnodostęp-
nych, w sposób umożliwiający bezkolizyjne po-
ruszanie się po nich osobom niepełnospraw-
nym; 

5) obowiązek przy realizacji podstawowego prze-
znaczenia wyznaczenia miejsc parkingowych w 
iloņci 15-20 miejsc (maksymalnie 30) parkingo-
wych na 1.000 m2 powierzchni użytkowej lub 
12-16 (maksymalnie 25) miejsc parkingowych 
na 35 zatrudnionych. 

11. W zakresie wyposażenia w infrastruktu-
rę techniczną, plan ustala: 
1) obowiązek zaopatrzenia w wodę na cele byto-

we, gospodarcze i p. pożarowe w systemie 
zbiorowym, z istniejącej komunalnej sieci wo-
dociągowej zrealizowanej w ulicy Tuszyńskiej, 
zasilanej ze stacji wodociągowej w Rzgowie 
lub docelowo z sieci wodociągowej projekto-
wanej w ulicy Literackiej; 

2) koniecznoņć wyposażenia sieci wodociągowej 
w hydranty p. poż., zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3) zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. i technolo-
giczne, w iloņciach przekraczających wydaj-
noņć komunalnej sieci wodociągowej, należy 
zapewnić poprzez budowę zbiorników reten-
cyjnych; 

4) obowiązek odprowadzania ņcieków sanitar-
nych w oparciu o istniejący kanał sanitarny w 
ul. Tuszyńskiej, poprzez system sieciowy kana-
lizacji miejskiej do istniejącej oczyszczalni ko-
munalnej w Rzgowie lub docelowo poprzez 
kanał sanitarny projektowany w ul. Literackiej; 

5) zakaz wprowadzania nieczyszczonych ņcieków 
do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz 
utrzymywania otwartych kanałów ņciekowych; 

6) w przypadku wytwarzania ņcieków technolo-
gicznych, obowiązek podczyszczania tych ņcie-
ków przed wprowadzeniem do kanalizacji 
gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi odrębnymi, okreņlającymi warunki wpro-
wadzania ņcieków do urządzeń kanalizacyjnych 
i precyzującymi sposoby realizacji obowiązków 
dostawców ņcieków przemysłowych; 

7) obowiązek odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, w oparciu o istniejący kanał 
deszczowy w ul. Tuszyńskiej, a docelowo rów-
nież w oparciu o kanalizację deszczową projek-
towaną w  sieciowym systemie deszczowej 
kanalizacji miejskiej w ul. Literackiej; 

8) wody opadowe i roztopowe pochodzące z po-
wierzchni szczelnej terenów utwardzonych, a 
także utwardzonych parkingów o powierzchni 
powyżej 0,1 ha, ujęte w szczelne otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacyjne powinny być 
oczyszczone przed wprowadzeniem do wód 
lub do gruntu, zgodnie z przepisami odrębny-
mi dotyczącymi jakoņci ņcieków wprowadza-
nych do wód lub do ziemi; 

9) obowiązek instalowania separatorów substan-
cji ropopochodnych na odpływach wód opa-
dowych z utwardzonych placów postojowych, 
manewrowych i parkingów; 

10) obowiązek zaopatrzenia w energię elektryczną 
z układu istniejącej sieci elektroenergetycznej 
kablowej ņredniego (15 kV) i niskiego napięcia;  

11) obowiązek rozbudowy i przebudowy sieci, 
budowę urządzeń elektroenergetycznych oraz 
przyłączanie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej prowadzoną, w uzgodnieniu i na wa-
runkach okreņlonych przez właņciwego opera-
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tora systemu elektroenergetycznego według 
zasad okreņlonych w przepisach prawa elek-
troenergetycznego; lokalizacja stacji trafo 
SN/nn wynikać będzie ze zgłoszenia zapotrze-
bowania na moc w realizowanych inwesty-
cjach; 

12) lokalizowanie nowej stacji trafo 15/0,4 kV poza 
liniami rozgraniczającymi ulic, na wydzielonej 
działce z bezpoņrednim dostępem do drogi 
ogólnodostępnej; 

13) obowiązek realizowania przyłączy do budyn-
ków jako przyłączy kablowych; 

14) obowiązek zaopatrzenia w gaz do celów go-
spodarczych i grzewczych z istniejącej sieci ga-
zowej ņredniego ciņnienia, zrealizowanej w uli-
cy Tuszyńskiej; 

15) rozbudowę sieci w uzgodnieniu i na warun-
kach z właņciwym Zakładem Gazowniczym, 
zgodnie z zasadami budowy gazociągów, za-
wartymi w aktualnie obowiązującym rozporzą-
dzeniu okreņlającym warunki techniczne jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe; 

16) obowiązek realizowania szafek gazowych w 
miejscu uzgodnionym z właņciwym zarządcą 
sieci; 

17) możliwoņć dostawy gazu dla nowych odbior-
ców w przypadku, kiedy zostaną spełnione kry-
teria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz za-
warte odpowiednie porozumienia z odbiorca-
mi; 

18) obsługę abonentów z sieci telekomunikacyjnej 
za poņrednictwem indywidualnych przyłączy, 
na warunkach okreņlonych przez dowolnego 
operatora telekomunikacyjnego; 

19) obowiązek zapewnienia łącznoņci alarmowej 
dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szcze-
gólnych; 

20) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej; 

21) obowiązek zaopatrzenia w ciepło z lokalnych, 
indywidualnych źródeł ciepła z obowiązkiem 
stosowania kotłów posiadających certyfikaty 
bezpieczeństwa ekologicznego, z zastosowa-
niem paliw grzewczych ekologicznych, tj. gaz 
przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elek-
tryczna i inne źródła energii ekologicznie czy-
ste lub zaopatrzenie w ciepło ze źródeł odna-
wialnych; 

22) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązek 
gromadzenia i selekcji odpadów na terenie in-
westycji w urządzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia oraz odbiór i usuwanie, 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w 
gospodarce komunalnej Miasta Rzgów.   

 
Rozdział 4 

Ustalenia wysokoņci stawki procentowej  
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci 

 
§ 9. Wartoņć stawki procentowej, powstałej 

na skutek uchwalenia niniejszego planu służącej 
naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartoņci 
nieruchomoņci, dla działek o nr ewid. 1283, 1284/1, 
1284/2 i 1284/3, powstałej na skutek uchwalenia 
niniejszego planu, nie nalicza się. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia końcowe 

 
§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powie-

rza się Burmistrzowi Miasta Rzgowa. 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie: 
Marek Bartoszewski 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIX/271/2009 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 
 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
 

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŅCI MIASTA RZGOWA REJON ULICY TUSZYŃSKIEJ I ULICY LITERACKIEJ 
 

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, zmiana: 
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, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Rzgo-
wie stwierdza że, po uprawomocnieniu się zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla częņci Miasta Rzgowa, rejon ulicy 
Tuszyńskiej i ulicy Literackiej, przewiduje się reali-
zację oraz zasady finansowania inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej należące do zadań własnych gminy, to 
realizacja zadań publicznych na terenie przezna-
czonym w planie pod taki cel oraz budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje te reali-
zowane będą z ņrodków własnych Gminy, oraz 
dotacji z funduszy ochrony ņrodowiska i funduszy 
unijnych. Realizacja odbywać się będzie jednost-
kami wykonawczymi, zgodnie z ustawą o zamó-

wieniach publicznych. 
§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, będzie odbywać się z budżetu 
Gminy lub na podstawie porozumień z innymi 
podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej, finansowane będą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ņcieków, ze ņrodków wła-
snych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji, w oparciu o ustalone przez Radę Miejską wielo-
letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowo-kanalizacyjnych lub przez budżet Gmi-
ny. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektro-
energetycznych i gazowych, finansowane będą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu 
przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła, realizowane będą w spo-
sób okreņlony w aktualnie obowiązujących przepi-
sach Prawa Energetycznego. 

 

 

1550 

 
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO  

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI 
 

z dnia 3 czerwca 2009 r. 
 

w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2008 r. 

 
 Na podstawie art. 421 ust. 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony ņrodowiska 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) ogła-
sza się informację o działalnoņci Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w 2008 r., stanowiącą załącznik do 
niniejszego obwieszczenia. 
 

Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Ņrodowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 
Andrzej Budzyński 

 
Z-cy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego  

Funduszu Ochrony Ņrodowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 

Andrzej Czapla 
Władysław Łukomski 

Cezary Dzierżek 
Barbara Robak 

 
 
 
 
 


