
 

 

UCHWAŁA NR XXX/142/13 

RADY GMINY ŁOWICZ 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

na obszarze gminy Łowicz  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 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. 1457, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 

675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 

2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 

21) w nawiązaniu do uchwały Nr XVII/71/12 Rady Gminy Łowicz z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowią-

zujących na obszarze gminy Łowicz, Rada Gminy Łowicz uchwala, co następuje:  

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu uchwały w spra-

wie zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze 

gminy Łowicz - uwagi nie wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się, że treść projektu uchwały w sprawie zmiany niektórych miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Łowicz nie narusza ustaleń studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz.  

§ 3. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – zadania nie występują.  

§ 4. Uchwałą w sprawie zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obo-

wiązujących na obszarze gminy Łowicz nie zmienia się stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości ustalonej obowiązującymi planami miejscowymi.  

§ 5. W § 3 uchwały Nr 32/03 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, obszary wsi: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice 

Górne, Guźnia, Małszyce, Mystkowice, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Strzelcew, Szczudłów, 

Świące, Wygoda, Zawady i Świeryż oraz fragmenty obszarów wsi: Jamno, Jastrzębia, Klewków, Niedźwiada, 

Popów, Zabostów Duży, Zabostów Mały i Zielkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 19, poz. 224):  

1) treść pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynków mieszkalnych wy-

kraczających fragmentem obrysu zewnętrznego murów poza określoną planem linię zabudowy ale bez 

prawa rozbudowy w kierunku przylegającej drogi, dopuszczenie nie dotyczy zabudowy przylegającej do 

dróg krajowych i wojewódzkich”;  
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2) dodaje się pkt 17 o treści: „17) dopuszcza się nadbudowę o poddasze użytkowe, istniejących budynków 

mieszkalnych o dwóch kondygnacjach nadziemnych”;  

3) dodaje się pkt 18 o treści: „18) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w uchwale nie dotyczą in-

westycji z zakresu łączności publicznej, pod warunkiem:  

a) zachowania możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu określonego niniejszym planem miej-

scowym,  

b) zachowania przepisów odrębnych między innymi dotyczących Obszaru Chronionego krajobrazu i ob-

szaru NATURA 2000.”.  

§ 6. W § 3 uchwały Nr 20/04 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 29 września 2004 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty obszarów wsi: Jamno, Jastrzębia, Klewków, 

Niedźwiada, Popów, Zabostów Duży, Zabostów Mały i Zielkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 300, poz. 

2498):  

1) treść pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynków mieszkalnych wy-

kraczających fragmentem obrysu zewnętrznego murów poza określoną planem linię zabudowy ale bez 

prawa rozbudowy w kierunku przylegającej drogi, dopuszczenie nie dotyczy zabudowy przylegającej do 

dróg krajowych i wojewódzkich”;  

2) dodaje się pkt 18 o treści: „18) dopuszcza się nadbudowę o poddasze użytkowe, istniejących budynków 

mieszkalnych o dwóch kondygnacjach nadziemnych”;  

3) dodaje się pkt 19 o treści: „19) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w uchwale nie dotyczą in-

westycji z zakresu łączności publicznej, pod warunkiem:  

a) zachowania możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu określonego niniejszym planem miejsco-

wym,  

b) zachowania przepisów odrębnych między innymi dotyczących Obszaru Chronionego krajobrazu i obsza-

ru NATURA 2000.”.  

§ 7. Pozostałe ustalenia planów miejscowych nie ulegają zmianie.  

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy: 

mgr Maciej Malangiewicz 
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