
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/167/12 

RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Miasta i Gminy Działoszyn w obrębie geodezyjnym Kolonia Lisowice 

Na podstawie art. 18 ust.  2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 

poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 

134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 

6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 

225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 220, 

poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 

149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) w związku z uchwałą Nr 

XXXIX/257/10 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządza-

nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w obrębie geo-

dezyjnym Kolonia Lisowice ze zmianą zawartą w uchwale Nr IX/53/11 z dnia 31 marca 2011 r., stwierdzając 

zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Działo-

szyn, Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działo-

szyn w obrębie geodezyjnym Kolonia Lisowice, zwaną dalej „planem” w granicach określonych w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.  

3. Integralnymi częściami planu są:  

1) rysunek planu w skali 1:1000 obejmujący obszar objęty planem, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do 

uchwały;  

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do 

uchwały.  
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4. Stwierdza się, że plan jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta i gminy Działoszyn.  

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie, o ile z treści przepi-

su nie wynika inaczej;  

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Działoszynie;  

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt. wys. w skali 

1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach 

wraz z aktami wykonawczymi;  

5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na ry-

sunku planu;  

6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń 

planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie 

litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową;  

7) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa lub 

będzie przeważać na danym terenie, a w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę – obejmuje nie 

mniej niż 60% powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na danym terenie;  

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które moż-

na dopuścić na danym terenie celem uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego. 

Należą do nich ciągi komunikacyjne, place manewrowe, zieleń i elementy małej architektury oraz określo-

ne rodzaje przeznaczenia w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych;  

9) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu pod-

stawowym lub o różnym sposobie użytkowania czy zagospodarowania, w tym również pomiędzy terenami 

dróg, a terenami przeznaczonymi pod inne zagospodarowanie lub użytkowanie;  

10) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę, która posiada parametry umożliwiające spełnienie 

warunków technicznych usytuowania obiektów budowlanych na tej działce. W przypadku występowania 

niezabudowanych działek o szerokości mniejszej niż 14 m obowiązuje zasada połączenia działek sąsiednich 

dla uzyskania parametrów dopuszczalnych; niespełnienie tego warunku jest równoznaczne z pozostawie-

niem zbyt wąskiej działki w użytkowaniu rolnym;  

11) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć część powierzchni działki zajętą przez rzuty poziome 

wszystkich budynków w ich obrysie, z zaliczeniem podcieni;  

12) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość obliczoną według zasad określonych w przepi-

sach szczególnych;  

13) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu kąta połaci 0-10
o
;  

14) zielonym dachu – należy przez to rozumieć dach, który zamiast tradycyjnego pokrycia ma pokrycie war-

stwą humusu z możliwością posadzenia roślinności;  

15) oddziaływaniu na środowisko – należy przez to rozumieć oddziaływanie na środowisko oraz na zdrowie 

ludzi;  

16) standardach emisyjnych – należy przez to rozumieć dopuszczalne wielkości emisji substancji, a także 

energii, takich jak: ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, określone w przepisach szczegól-

nych;  

17) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych 

wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków o charakterze trwałym, położonych w grani-

cach działki budowlanej, do całej powierzchni tej działki;  

18) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową 

na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie 
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mniejszej niż 10 m
2
 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną 

wegetację;  

19) granicy frontowej działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z 

której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;  

20) usługach – należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale wbudowane, w których jest prowa-

dzona działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych 

metodami przemysłowymi i nie powodująca przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska 

poza terenem, na którym ta działalność jest prowadzona;  

21) strefie kontrolowanej od ciągów infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony 

po obydwu stronach sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej) 

wyłączony z zabudowy lub z możliwością lokalizacji obiektów na warunkach uzgodnionych z gestorem 

sieci (w strefie operator sieci podejmuje czynności w celu zapobieżenia działaniom mogącym mieć nega-

tywny wpływ na trwałość i prawidłowość eksploatacji sieci);  

22) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.  

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć w spo-

sób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:  

1) oznaczone symbolem MN tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;  

2) oznaczone symbolem MU tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;  

3) oznaczone symbolem ZL tereny przeznaczone pod lasy;  

4) oznaczone symbolem EE tereny przeznaczone pod obiekty i urządzenia elektroenergetyki;  

5) oznaczone symbolem KDG - tereny komunikacji – teren przeznaczony na poszerzenie drogi krajowej Nr 

42, głównej;  

6) oznaczone symbolem KDL – tereny komunikacji, drogi publiczne lokalne;  

7) oznaczone symbolem KDD – tereny komunikacji, drogi publiczne dojazdowe;  

8) oznaczone symbolem KDy – tereny komunikacji, gminny ciąg pieszy;  

9) oznaczone symbolem KDx – tereny komunikacji, gminny ciąg pieszo-jezdny.  

§ 4. 1. Dla całego obszaru, objętego uchwałą, plan ustala:  

1) przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne terenów wraz z liniami rozgraniczającymi tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki za-

budowy oraz zasady i warunki zagospodarowania terenów; granice oraz sposoby zagospodarowania tere-

nów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów;  

6) szczegółowe zasady i warunki podziałów nieruchomości;  

7) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;  

9) stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowany uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2. Plan nie ustala:  
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1) ograniczeń w użytkowaniu terenów wynikających z granic i sposobów zagospodarowania terenów górni-

czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  

2) zasad i warunków rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także terenów wymaga-

jących przekształceń lub rekultywacji;  

3) zasad wyposażenia i urządzania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji 

imprez masowych;  

4) zasad i warunków scalania nieruchomości;  

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznych określonych w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Działoszyn.  

§ 5. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 

1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) granica strefy ochrony archeologicznej;  

5) działki niesamodzielne, które bez połączenia z działką sąsiednią, nie mogą stanowić działki budowlanej;  

6) linie elektroenergetyczne 15 kV ze strefami kontrolowanymi;  

7) granica projektowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH 100007 „Załęczański Łuk War-

ty”;  

8) strefa ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza grzebalnego;  

9) tereny istniejących zadrzewień o charakterze plantacji objęte szczególnymi ustaleniami;  

10) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami.  

3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:  

1) orientacyjne granice stanowisk archeologicznych;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania na obsza-

rze poza granicami planu; 

3) symbole obowiązującego planu miejscowego dla terenów sąsiadujących bezpośrednio z obszarem planu. 

§ 6. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, niezbędne do wykonania projektu budowlanego, nale-

ży określać według ustaleń ogólnych określonych dla całego obszaru objętego planem oraz ustaleń szczegóło-

wych ustalonych dla poszczególnych terenów określonych symbolem, z uwzględnieniem warunków dotyczą-

cych infrastruktury technicznej.  

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem  

§ 7. Na obszarze objętym planem określa się, w ramach zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

elementy zagospodarowania przestrzennego:  

1. Wymagające rozwoju i kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uwzględnieniem 

zabudowy już istniejącej wzdłuż drogi krajowej Nr 42, głównej. 

2. Forma budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz mieszkalno-usługowych powinna posiadać gabary-

ty i spełniać wymagania architektoniczne zawarte w przepisach szczegółowych, a teren związany z ich obsługą 

należy zagospodarować zgodnie ze standardami i wskaźnikami określonymi w przepisach szczegółowych. 

3. Lokalizacja i forma reklam wzdłuż drogi krajowej Nr 42, oznaczonej w planie symbolem 1KDG nie mo-

że wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie i przesłaniać widoczności w granicach korytarza drogi. 
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4. Przy realizacji nowej zabudowy nakazuje się zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej 

na rysunku planu. 

5. Z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych, ustala się grodzenie terenu ogrodzeniami z ażurowym wypeł-

nieniem o maksymalnej wysokości 180 cm od poziomu terenu z podmurówką o maksymalnej wysokości 50 

cm. 

§ 8. 1. Dla obszaru objętego planem, ustala się następujące zasady ochrony przyrody:  

1) obszar objęty planem jest położony w części w granicach projektowanego obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty PLH 100007 „Załęczański Łuk Warty”. W związku z powyższym, projektowana zabudowa i 

sposób zagospodarowania terenu związane z realizacją każdej inwestycji na tym terenie nie może wpłynąć 

pogarszająco na występujące w granicach obszaru naturowego warunki przyrodnicze;  

2) dla projektowanych przedsięwzięć w granicach obszaru naturowego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

obowiązuje przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko, określone w przepisach odrębnych;  

3) obszar objęty planem w całości jest położony w granicach otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 

(projektowany Załęczański Obszar Chronionego Krajobrazu).  

2. W ramach zasad ochrony środowiska, ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia:  

1) na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znaczą-

co oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozu-

mieniu przepisów odrębnych;  

2) zakaz określony w punkcie 1, nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne, w tym również w zakre-

sie telekomunikacji i łączności publicznej oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeń-

stwa państwa;  

3) zakaz lokalizowania budynków, budowli i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej 

mogącej powodować przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu na terenach podlegających ochro-

nie akustycznej, zgodnie z podaną poniżej klasyfikacją:  

a) dla terenów określonych w uchwale jako tereny oznaczone symbolem MN przyjęto klasyfikację jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  

b) dla terenów oznaczonych w planie symbolem MU przyjęto klasyfikację jak dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) pozostałe, nie wymienione wyżej tereny, nie są klasyfikowane akustycznie, tj. nie podlegają ochronie 

akustycznej; 

4) nakaz zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i odprowadzenie ścieków wyłącznie do istniejących i pro-

jektowanych urządzeń sieciowych infrastruktury komunalnej; 

5) zakaz stosowania indywidualnych ujęć wody na terenach wyposażonych w gminną sieć wodociągową; 

6) na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną - zakaz gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiorni-

kach bezodpływowych. Ustala się nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych po podłączeniu budyn-

ków do sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy kanalizacji – dopuszcza się budowę szczelnych 

zbiorników bezodpływowych tylko jako rozwiązanie tymczasowe; 

7) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 

8) zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi oraz tworzenia i 

utrzymywania otwartych kanałów ściekowych, gromadzenia odpadów na terenie poza pojemnikami, zgod-

nie z przepisami odrębnymi, emisji zanieczyszczeń powietrza ponad dopuszczalne normy oraz powodowa-

nia przekroczeń dopuszczalnego poziomu wibracji; 

9) zakaz lokalizowania budynków, budowli i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej mogącej po-

wodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym; 

10) w zakresie ogrzewania plan zaleca ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych ekologicznie, z prefe-

rencją zastosowania takich czynników grzewczych, jak: gaz, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, ener-

gia elektryczna.  
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§ 9. 1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz 

wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.  

2. W granicach planu występują zarejestrowane stanowiska archeologiczne w orientacyjnych granicach 

według rysunku planu, są to:  

1) stanowisko oznaczone na arkuszu AZP 60-46 numerem 29 Raciszyn – ślad osadnictwa, kultura pradzieje, 

epoka kamienia (w granicach obszaru objętego planem znajduje się fragment stanowiska na terenie ozna-

czonym symbolem 1MN);  

2) stanowisko oznaczone na arkuszu AZP numerem 79 Kolonia Lisowice – ślad osadnictwa, okres nowożytny 

(stanowisko znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 3MN);  

3) stanowisko oznaczone na arkuszu AZP numerem 82 Kolonia Lisowice – ślad osadnictwa, okresu nowożyt-

nego (stanowisko znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 8MN).  

3. Plan ustanawia strefę ochrony archeologicznej w granicach według rysunku planu.  

4. W strefie ochrony archeologicznej oraz w granicach stanowisk archeologicznych, wszelkie przedsię-

wzięcia, w tym także o charakterze liniowym w zakresie infrastruktury technicznej, związane z naruszeniem 

stratygrafii uwarstwień ziemnych wymagają zapewnienia na koszt inwestora odpowiednio nadzoru konserwa-

torskiego bądź – w przypadku ujawnienia znalezisk archeologicznych – badań archeologicznych. Decyzję co 

do zakresu i formy działań w tym zakresie podejmuje WKZ na etapie pozwolenia na budowę.  

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem ustala się zasady w zakresie umieszczania reklam i informacji wizu-

alnej:  

1) zakaz realizacji wolnostojących reklam w granicach pasów drogowych;  

2) w liniach rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się lokalizowanie reklam, szyldów i znaków in-

formacyjno-plastycznych pod warunkiem, że:  

a) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy 1,0 m
2
,  

b) wysokość reklamy lub znaku nie przekroczy 1 m; 

3) w liniach rozgraniczających dróg publicznych zakazuje się umieszczania reklam, szyldów i znaków infor-

macyjno-plastycznych:  

a) na drzewach i w zasięgu ich koron,  

b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej (latarniach, słupach linii elektroenergetycznych, 

transformatorach, itp.); 

4) ustalenia punktów 2–3 nie dotyczą znaków drogowych;  

5) zakaz umieszczania reklam w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób 

utrudniających ich odczytanie.  

2. Na obszarze objętym planem ustala się obowiązek zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy 

usługowej w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne.  

§ 11. 1. Ustala się szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania na terenach położonych w zasięgu 

stref kontrolowanych wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV oraz ustala się zasięgi stref 

kontrolowanych wynoszące po 7,5 m w każdą stronę od osi linii.  

2. Na terenach położonych w zasięgu stref kontrolowanych, o których mowa w ust. 1 i oznaczonych na ry-

sunku planu, ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 4 

godzin na dobę), tj.:  

1) zakazuje się lokalizowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością usłu-

gową; 

2) zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych; 

3) zakazuje się sadzenia roślinności wysokopiennej, tj. powyżej 3,0 m.  
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3. Strefy kontrolowane mogą zostać przesunięte lub zniesione w przypadku zmiany przebiegu linii lub 

przebudowy tych linii na kablowe. W takich przypadkach zakazy, o których mowa w punkcie 2, nie obowiązu-

ją; obowiązują jednak przepisy odrębne dla kablowych linii elektroenergetycznych. W przypadku zmiany prze-

biegu linii lub ich skablowania, dopuszcza się poprowadzenie linii zabudowy jako przedłużenia tych linii na 

sąsiednich działkach budowlanych.  

4. Ustala się szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami: 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i 13MN-U przylegających bezpośrednio do istniejącej drogi krajowej 

klasy głównej, oznaczonej symbolem 1KDG.  

5. W celu ochrony zdrowia ludzi przed negatywnym oddziaływaniem komunikacji, ustala się nakaz stoso-

wania przy rozbudowie i przebudowie jezdni drogi głównej dostępnych rozwiązań techniczno-budowlanych 

ograniczających uciążliwości wynikające z hałasu, drgań podłoża i zanieczyszczeń powietrza.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 4, położonych w pierwszym rzędzie zabudowy wzdłuż drogi głów-

nej, ustala się:  

1) stosowanie w projektowaniu i realizacji nowych budynków mieszkalnych oraz przy rozbudowie i przebu-

dowie istniejących budynków mieszkalnych rozwiązań ograniczających uciążliwości komunikacyjne. W 

tym celu zabudowę należy sytuować w możliwie maksymalnej odległości od drogi głównej, stosować ele-

menty amortyzujące drgania oraz osłaniające i chroniące przed hałasem, a także zadbać o racjonalne roz-

mieszczenie pomieszczeń w budynku i zapewnienie wymaganej izolacyjności przegród zewnętrznych; 

2) wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub innych technicznych zabezpieczeń akustycznych w przypadku 

stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.  

7. Na części terenów oznaczonych symbolami 11MN i 12MN położonych w granicach strefy ochrony sani-

tarnej od cmentarza grzebalnego poprowadzonej w odległości 50 m od granicy cmentarza, ustala się zakaz lo-

kalizacji budynków mieszkalnych oraz prowadzenia działalności usługowej w zakresie wytwarzania, groma-

dzenia i przechowywania produktów żywnościowych.  

8. Na części terenów oznaczonych symbolami: 3MN, 4MN, 5MN, 9MN, 10MN w granicach istniejących 

zadrzewień o charakterze plantacji, w ramach szczególnych ustaleń, nakazuje się zachowanie tych zadrzewień 

przynajmniej na 50% powierzchni działki.  

§ 12. 1. Ustala się wyposażenie wszystkich terenów przeznaczonych do zabudowy w sieci zbiorowych 

gminnych systemów uzbrojenia na następujących zasadach:  

1) jako obowiązujący przyjmuje się docelowy, zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci 

wodociągowej i odprowadzenie ścieków siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Działo-

szynie; 

2) ustala się nakaz podłączenia zabudowy do gminnych systemów inżynieryjnych, tj. wodociągów i kanaliza-

cji, po ich wybudowaniu wraz z obowiązkiem likwidacji urządzeń dotychczasowych; 

3) z wyłączeniem korytarza drogi głównej, ustala się lokalizację przewodów zbiorczych sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych, a także dopuszcza się prowadzenie sieci i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej w pasach terenu zawartych pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulic i li-

niami zabudowy. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej, takich jak: stacje transformatorowe, 

pompownie wodne, podziemne przepompownie ścieków czy urządzenia telekomunikacyjne o nieznacznym 

oddziaływaniu, bez konieczności zmiany planu.  

3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę: dla celów komunalnych i ochro-

ny przeciwpożarowej – z gminnej sieci wodociągowej, poprzez rozbudowę tej sieci stosownie do potrzeb, z 

uwzględnieniem obowiązku zapewnienia zaopatrzenia ludności w wodę z awaryjnych studni publicznych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie odprowadzania ścieków:  

1) sanitarnych - do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej do budowy w korytarzach gminnych 

dróg publicznych; 

2) deszczowych:  
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a) z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – powierzchniowo, na teren własnych działek,  

b) z terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej – powierzchniowo, na teren własny, z dopuszczeniem 

rozwiązań lokalnych opartych o przepisy odrębne,  

c) z terenów dróg publicznych – siecią kanalizacji deszczowej do studni chłonnych po uprzednim ich pod-

czyszczeniu.  

5. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

1) zaopatrzenie w energię elektryczną wszystkich terenów przeznaczonych do zabudowy – z istniejącej i pro-

jektowanej sieci niskiego napięcia z wykorzystaniem istniejących i projektowanych stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV; 

2) lokalizacja nowej stacji transformatorowej wymaga zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz wydzie-

lenia działki o minimalnych wymiarach 5 x 6 m dla stacji wnętrzowej lub 3 x 2 m w przypadku stacji słu-

powej.  

6. Ustala się docelowe zaopatrzenie w gaz ziemny w oparciu o projektowaną sieć gazową średniego i ni-

skiego ciśnienia dla gminy Działoszyn. Do czasu doprowadzenia gazu przewodowego, dopuszcza się zaopa-

trzenie w gaz w butli propan-butan oraz z naziemnych zbiorników przydomowych.  

7. Ustala się zasady wyposażenia w infrastrukturę telekomunikacyjną:  

1) budowę sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczających dróg gminnych, na warunkach określonych 

przez gestora sieci, w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

2) obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez gesto-

rów sieci; 

3) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz sieci opartej na systemach radio-

wych.  

8. Ustala się następujące zasady gromadzenia i usuwania odpadów:  

1) usuwanie odpadów komunalnych w systemie zorganizowanym, zgodnie z gminnym programem utrzyma-

nia czystości i porządku; 

2) nakaz selektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich powstawania w pojemnikach przystosowanych do ich 

gromadzenia; 

3) gospodarka odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia gospodarczej działalności usługowej i wy-

twórczej – zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 13. Ustala się wskaźniki określające wymagania parkingowe:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum jedno miejsce parkingowe na lokal mieszkalny, a 

w przypadku prowadzenia usługowej działalności gospodarczej – 2 miejsca parkingowe; 

2) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – minimum 3 miejsca parkingowe na każde 100 m
2
 użytkowej po-

wierzchni usługowej.  

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, budowy i rozbudowy sys-

temu komunikacji:  

1) powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu i gminy zapewnia droga krajowa Nr 

42, klasy głównej, przeznaczona do poszerzenia korytarza w liniach rozgraniczających do 25 m, z lokalny-

mi zwężeniami uwarunkowanymi istniejącym stanem zabudowy; 

2) plan wyznacza tereny komunikacji „KD” z podstawowym przeznaczeniem pod utrzymanie, przebudowę i 

budowę dróg i urządzeń związanych z ich obsługą, oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi:  

a) KDG – droga publiczna główna „G”,  

b) KDL – drogi publiczne lokalne „L”,  

c) KDD – drogi publiczne dojazdowe „D”, dla których określa się szczegółowe następujące ustalenia:  
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Oznaczenie na rysunku 

planu 
Funkcja drogi Zasady zagospodarowania 

1KDG 
Droga krajowa 

 Nr 42, główna  
Szerokość w liniach rozgraniczających 25 m z lokalnymi zwężeniami uwa-

runkowanymi istniejącym stanem zabudowy  

2 KDL 
Droga gminna 

lokalna  

Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m  

3 KDL 
Droga gminna 

lokalna  

Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m  

4 KDL 
Droga gminna 

lokalna  

Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m  

5KDL 
Droga gminna 

lokalna  

Szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m  

6 KDD 
Droga gminna 

dojazdowa  

Szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m  

3) plan wyznacza tereny komunikacji oznaczonych symbolami „1KDx” i „2KDy” z podstawowym przezna-

czeniem pod utrzymanie, przebudowę i budowę gminnego ciągu pieszo-jezdnego i gminnego ciągu piesze-

go. Ciąg pieszo-jezdny o symbolu 1KDx o szerokości w liniach rozgraniczających 5,0 m ze zjazdem pu-

blicznym z drogi głównej stanowi istniejący dojazd do cmentarza parafialnego położonego poza granicami 

planu. Ciąg pieszy o symbolu 2KDy, o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających 3-5 m, stanowi 

przedłużenie gminnej drogi publicznej nr 109020E (w planie jest to odcinek drogi lokalnej o symbolu 

2KDL) i jest poprowadzony po jej śladzie; 

4) plan wyznacza gminne drogi wewnętrzne oznaczone symbolami 1KDW-4KDW stanowiące istniejące do-

jazdy do pól i gruntów leśnych. 

2. Na terenach dróg, o których mowa w niniejszym planie w ust. 1 pkt 1-2, w obrębie linii rozgraniczają-

cych, plan zakazuje lokalizacji urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami obsługi ruchu. 

Dopuszcza się tu lokalizację zieleni i urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, w szczególności 

przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, parkingów, urządzeń związanych z utrzymaniem i 

eksploatacją tras oraz – z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 3 - urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem 

nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych oraz uzyskania 

zgody zarządcy drogi. 

3. Plan ustala, że nie są inwestycjami celu publicznego ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne i drogi wewnętrzne.  

§ 15. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, dopuszcza się:  

1) utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania terenów bez prawa rozbudowy, nadbudowy 

istniejących obiektów lub ich części, których funkcja jest niezgodna z przeznaczeniem ustalonym w niniej-

szym planie; 

2) w odniesieniu do całości lub części budynku położonego poza liniami zabudowy, wprowadza się zakaz je-

go rozbudowy w kierunku kolizji z liniami zabudowy; dopuszcza się wyłącznie jego remont, przebudowę i 

nadbudowę.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące wyodrębnionych terenów  

§ 16. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, ustala się:  

1. Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne:  

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu; 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne:  

a) nieuciążliwą zabudowę usługową na potrzeby lokalne,  

b) zachowanie istniejących siedlisk rolniczych, bez możliwości ich rozbudowy w zakresie budynków skła-

dowych i inwentarskich służących potrzebom gospodarstw rolnych; 

3) adaptację budynków istniejących o funkcji podstawowej z możliwością ich rozbudowy, przebudowy oraz 

realizację nowych budynków z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami tech-
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nicznymi, gospodarczymi, garażami oraz terenami zieleni przydomowej, dojściami, dojazdami, miejscami 

postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej; 

4) adaptację istniejących budynków mieszkalnych stanowiących elementy zagrody rolniczej z możliwością 

ich rozbudowy i przebudowy, jednak z sukcesywną zmianą sposobu użytkowania budynków składowych i 

inwentarskich służących potrzebom gospodarstw rolnych dla potrzeb funkcji mieszkaniowej nierolniczej 

lub dopuszczalnej funkcji usługowej; 

5) budowę nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej oraz nowych bu-

dynków o dopuszczalnej funkcji usługowej z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomiesz-

czeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami oraz terenami zieleni przydomowej, dojściami, dojazda-

mi, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej. 

2. Warunki zagospodarowania terenów:  

1) obowiązuje zachowanie 30% powierzchni działki jako maksymalny wskaźnik jej zabudowy; 

2) ustala się zachowanie minimum 50% powierzchni działki jako biologicznie czynnej, w tym w granicach 

terenów istniejących zadrzewień o charakterze plantacji oznaczonych szrafem – z obowiązkiem zachowania 

minimum 50% istniejącego drzewostanu; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy – w przedziale 0,2-0,6; 

4) ustala się zakaz lokalizacji garaży i miejsc do parkowania dla samochodów ciężarowych o nośności powy-

żej 3,5 ton nacisku na oś; 

5) na całym terenie zakazuje się stosowania od strony dróg publicznych prefabrykowanych ogrodzeń żelbeto-

nowych typu słupowo-płytowego; 

6) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) działek z istniejącą zabudową mieszkalną – dotychczasowe, z drogi publicznej, głównej, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 1KDG,  

b) działek z zabudową projektowaną – wyłącznie z istniejących i projektowanych dróg lokalnych i drogi 

dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL i 6KDD; 

7) obowiązują zasady wyposażenia terenów w urządzenia infrastruktury technicznej określone w rozdziale II 

§ 12; 

8) obowiązują zasady postępowania w strefie ochrony archeologicznej oraz w granicach stanowisk archeolo-

gicznych, określone w rozdziale I § 9; 

9) obowiązują ograniczenia wynikające z przebiegu napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV i stref kon-

trolowanych określone w § 11 ust. 1-3.  

3. Warunki dla istniejącej zabudowy:  

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych, zgodnie z 

ustaleniami dla projektowanej zabudowy i spełnieniu warunków w zakresie sposobu zagospodarowania 

działek określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu; 

2) w działalności remontowej i w rozbudowie istniejącej zabudowy mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 

elewacji, obowiązuje ujednolicenie stolarki w ramach budynku.  

4. Warunki dla projektowanej zabudowy:  

1) obowiązują ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) maksymalna wysokość budynków:  

- mieszkalnych – 9,0 m w najwyższym punkcie kalenicy, ograniczenie wysokości do 2 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- zabudowy gospodarczej, usługowej i garaży: 1 kondygnacja, 6 m do kalenicy, 

b) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i gospodarczo-garażowej w ramach jednego budynku,  
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c) dopuszczalna nieuciążliwa funkcja usługowa – w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 

mieszkalnego bądź jako obiektu tworzącego z nim architektoniczną całość, a także jako odrębnych bu-

dynków usługowych,  

d) geometria dachów:  

- budynków mieszkalnych: dwuspadowe lub wielospadowe o równym (symetrycznym) kącie nachylenia 

połaci w przedziale 20-45
o
. Dopuszcza się dach płaski dla przypadków realizacji tzw. „zielonego da-

chu”, tj. pokrycia całości lub części dachu,  

- budynków gospodarczych, usługowych i garaży – z powtórzeniem jak w budynku mieszkalnym, jednak 

z kątem nachylenia połaci w przedziale 15-35
o
 i w przypadku sytuowania budynku przy granicy działki 

– z dopuszczeniem dachów jednospadowych, 

- główny, obejmujący min. 50% długości kalenicy, kierunek kalenicy dachów w budynkach mieszkal-

nych – równoległy do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

e) dopuszcza się usytuowanie budynków gospodarczych i garaży przy bocznych granicach działek tylko w 

sytuacjach, gdy szerokość frontu tych działek jest równa lub mniejsza od 20 m,  

f) dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych przy granicy działki tylko w sytuacji, gdy szerokość 

działki jest równa lub mniejsza od 16 m, 

g) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych (włącznie z dopuszczalnym przybu-

dowaniem części usługowej) – 70% szerokości frontu działki,  

h) obowiązuje kolorystyka elewacji w pastelowych kolorach z zastosowaniem jako wiodących jasnych 

barw z dopuszczeniem ciemniejszych tonacji dla cokołów oraz detali. 

5. Warunki i zasady podziałów nieruchomości:  

1) dopuszcza się podział terenów oznaczonych symbolem na działki wówczas, gdy każda wydzielona działka 

będzie spełniać łącznie następujące warunki:  

a) minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki (wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej – 18 m),  

c) kąt położenia granic (powstałych w wyniku podziału) w stosunku do pasa drogowego będzie taki sam jak 

kąt granic już istniejących własności,  

d) będzie zapewniona obsługa komunikacyjna z drogi publicznej z wyłączeniem powstawania nowych 

zjazdów z drogi krajowej Nr 42, głównej; 

2) warunki wymienione w punkcie 1, nie dotyczą działek powstających w wyniku regulacji stanu prawnego 

lub powiększania sąsiednich nieruchomości, celem których nie jest wydzielenie działek budowlanych.  

§ 17. Dla terenów oznaczonych symbolami: 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, ustala się:  

1. Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne:  

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu; 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwą zabudowę usługową na potrzeby lokalne; 

3) budowę nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej oraz nowych bu-

dynków o dopuszczalnej funkcji usługowej z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomiesz-

czeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami oraz terenami zieleni przydomowej, dojściami, dojazda-

mi, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej. 

2. Warunki zagospodarowania terenów:  

1) obowiązuje zachowanie 25% powierzchni działki jako maksymalny wskaźnik jej zabudowy; 

2) ustala się zachowanie minimum 50% powierzchni każdej działki jako biologicznie czynnej, w tym w grani-

cach terenów oznaczonych na rysunku planu szrafem – z obowiązkiem zachowania min. 50% istniejącego 

drzewostanu; 

3) wskaźnik intensywności zabudowy – w przedziale 0,2-0,6;  
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4) ustala się zakaz lokalizacji garaży i miejsc do parkowania dla samochodów ciężarowych o nośności powy-

żej 3,5 ton nacisku na oś; 

5) na całym terenie zakazuje się stosowania od strony dróg publicznych prefabrykowanych ogrodzeń żelbeto-

nowych typu słupowo-płytowego; 

6) obsługa komunikacyjna – wyłącznie z projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 6KDD; 

7) obowiązują zasady wyposażenia terenów w urządzenia infrastruktury technicznej określone w rozdziale II 

§ 12; 

8) obowiązują zasady postępowania w strefie ochrony archeologicznej oraz w granicach stanowiska archeolo-

gicznego, określone w rozdziale II § 9; 

9) obowiązują ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przebiegu napowietrznych 

linii średniego napięcia 15 kV oraz stref kontrolowanych, określone w rozdziale § 11 ust. 1-3; 

10) obowiązują ograniczenia dla terenu oznaczonego symbolem 11MN i 12MN wynikające z położenia części 

terenu w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza parafialnego położonego poza granicami obszaru objętego 

planem, określone w § 11 ust. 7.  

3. Warunki dla istniejącej zabudowy:  

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych, zgodnie z 

ustaleniami dla projektowanej zabudowy i spełnieniu warunków w zakresie sposobu zagospodarowania 

działek, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu; 

2) w działalności remontowej i w rozbudowie istniejącej zabudowy mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 

elewacji, obowiązuje ujednolicenie stolarki w ramach budynku.  

4. Warunki dla projektowanej zabudowy:  

1) obowiązują ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) maksymalna wysokość budynków:  

- mieszkalnych – 9,0 m w najwyższym punkcie kalenicy, ograniczenie wysokości do 2 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym poddasze użytkowe,  

- zabudowy gospodarczej, usługowej i garaży: 1 kondygnacja, 6 m do kalenicy, 

b) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i gospodarczo-garażowej w ramach jednego budynku,  

c) dopuszczalna nieuciążliwa funkcja usługowa – w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 

mieszkalnego bądź jako obiektu tworzącego z nim architektoniczną całość, a także jako odrębnych bu-

dynków usługowych,  

d) geometria dachów:  

- budynków mieszkalnych: dwuspadowe lub wielospadowe o równym (symetrycznym) kącie nachylenia 

połaci w przedziale 20
o
-45

o
. Dopuszcza się realizację dachu płaskiego w przypadkach tzw. „zielonego 

dachu”, 

- budynków gospodarczych, usługowych i garaży – z powtórzeniem jak w budynku mieszkalnym, jednak 

z kątem nachylenia połaci w przedziale 15-35
o
 i w przypadku sytuowania budynku przy granicy działki 

– z dopuszczeniem dachów jednospadowych, 

- główny kierunek kalenicy dachów, obejmujący min. 50% długości kalenicy, w budynkach mieszkal-

nych – równoległy do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę, 

e) dopuszcza się usytuowanie budynków gospodarczych, usługowych i garaży przy bocznych granicach 

działek tylko w sytuacjach, gdy szerokość frontu tych działek jest równa lub mniejsza od 20 m,  

f) dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych przy granicy działki tylko w sytuacji, gdy szerokość 

działki jest równa lub mniejsza od 16 m, 

g) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych (włącznie z dopuszczalnym przybu-

dowaniem części usługowej) – do 70% szerokości frontu działki,  
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h) obowiązuje kolorystyka elewacji w pastelowych kolorach z zastosowaniem jako wiodących jasnych 

barw z dopuszczeniem ciemniejszych tonacji dla cokołów oraz detali. 

5. Warunki i zasady podziałów nieruchomości:  

1) dopuszcza się podział terenów oznaczonych symbolem na działki wówczas, gdy każda wydzielona działka 

będzie spełniać łącznie następujące warunki:  

a) minimalna powierzchnia działki – 800 m
2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki (wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej) – 18 m,  

c) kąt położenia granic (powstałych w wyniku podziału) w stosunku do pasa drogowego będzie taki sam jak 

kąt granic już istniejących własności,  

d) będzie zapewniona obsługa komunikacyjna z drogi publicznej,  

e) zostanie zapewniony dojazd do rolnych części nieruchomości pozostałych po wydzieleniu działki bu-

dowlanej; 

2) wyżej wymienione warunki nie dotyczą działek powstających w wyniku regulacji stanu prawnego lub po-

większania sąsiednich nieruchomości, celem których nie jest wydzielenie działek budowlanych.  

§ 18. Dla terenów oznaczonych symbolem 13MU, ustala się:  

1. Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne:  

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę usługową jako równorzędne funkcje podstawowe; 

2) zabudowę zaplecza usług, zabudowę gospodarczą, garażową oraz urządzenia infrastruktury technicznej 

związane z potrzebami funkcji podstawowych jako dopuszczalne przeznaczenie terenów; 

3) nie dopuszcza się wyłącznej funkcji usługowej na całym terenie oznaczonym symbolem, dopuszczalna jest 

natomiast wyłączna funkcja mieszkaniowa.  

2. Warunki zagospodarowania terenów:  

1) obowiązuje zachowanie 40% powierzchni działki jako maksymalny wskaźnik jej zabudowy;  

2) obowiązuje zachowanie minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej każdej działki;  

3) wskaźnik intensywności zabudowy – w przedziale 0,3-0,7;  

4) obowiązuje zapewnienie w ramach działki miejsc parkingowych w liczbie min. 1 miejsce na każde rozpo-

częte 30 m
2
 użytkowej powierzchni usługowej; 

5) obowiązuje zakaz stosowania od strony dróg publicznych ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych i żelbetonowych; 

6) dopuszcza się usytuowanie towarzyszącej zabudowy gospodarczej i zaplecza usługowego przy bocznych 

granicach działek maksymalnie na 50% ich długości; 

7) obsługa komunikacyjna: z zachowaniem istniejącego zjazdu publicznego z drogi publicznej głównej ozna-

czonej w planie symbolem 1KDG oraz z projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 6KDD; 

8) obowiązują ustalenia dotyczące obowiązków dla strefy ochrony archeologicznej, określone w rozdziale II  

§ 9;  

9) obowiązują zasady wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej określone w rozdziale II § 12.  

3. Warunki dla istniejącej zabudowy:  

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków, zgodnie z ustaleniami dla 

projektowanej zabudowy i spełnieniu warunków w zakresie sposobu zagospodarowania działek, określo-

nych w ust. 2 niniejszego paragrafu; 

2) w działalności remontowej i rozbudowie istniejącej zabudowy mieszkalnej mającej wpływ na wygląd ze-

wnętrzny, obowiązuje ujednolicenie stolarki w ramach budynku.  

4. Warunki dla projektowanej zabudowy:  

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 2401



1) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna wysokość:  

a) zabudowy mieszkaniowo-usługowej i/lub mieszkaniowej – 2 kondygnacje, maksymalnie 9 m do kaleni-

cy,  

b) towarzyszącej zabudowy gospodarczo-garażowej stanowiącej zaplecze usług: 1 kondygnacja, 6 m do ka-

lenicy, 

c) odrębnych budynków usługowych – 2 kondygnacje użytkowe, maksymalnie 8 m do kalenicy; 

3) geometria dachów:  

a) budynki mieszkalno-usługowe i/lub mieszkalne: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kątach nachy-

lenia połaci min. 20
o
,  

b) dla zabudowy gospodarczo-garażowej i usługowej: geometria powtarzająca geometrię dachu budynku 

mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego, dopuszcza się dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci 

min. 15
o
,  

c) kierunek kalenic dachów wszystkich budynków - równoległy do bocznych granic działek,  

d) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalno-usługowego i (lub) mieszkalnego – 

maksymalnie 70% szerokości frontu działki; 

4) kolorystyka: obowiązuje kolorystyka elewacji w pastelowych kolorach z zastosowaniem jako wiodących 

jasnych barw z dopuszczeniem ciemniejszych tonacji dla cokołów oraz detali. 

5. Warunki i zasady podziałów nieruchomości:  

1) podziały wtórne dopuszczalne w ramach własności pod warunkiem spełnienia następujących warunków:  

a) zapewnienia działkom powstałym wskutek podziału bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,  

b) w przypadku wydzielenia działki wyłącznie mieszkaniowej - zachowania minimalnej powierzchni dział-

ki – 1000 m
2
, a działki mieszkaniowo-usługowej – min. 1200 m

2
, 

c) zachowania dotychczasowego kąta linii podziału w stosunku do drogi publicznej,  

d) zachowania 20 m jako minimalnej szerokości frontu działki.  

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 14EE i 15EE, ustala się:  

1. Zachowanie istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV z możliwością remontów, przebudowy i 

rozbudowy na warunkach uzgodnionych z właściwym zakładem energetycznym. 

2. Dla stacji transformatorowych ustala się wskaźniki i parametry zabudowy w przypadku przebudowy sta-

cji nasłupowych na stacje wnętrzowe:  

1) powierzchnia zabudowy: do 50% powierzchni działki; 

2) udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 50%; 

3) maksymalna wysokość – 4 m; 

4) dach płaski, w formie stożka lub kopuły.  

3. Obsługa komunikacyjna obydwu stacji – z drogi krajowej głównej oznaczonej symbolem 1KDG.  

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 16ZL, ustala się:  

1. Zieleń leśną jako podstawowe przeznaczenie terenu.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne: prowadzenie sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym.  

3. Zachowanie istniejącego użytkowania gruntów leśnych stanowiących fragmenty kompleksów leśnych 

położonych w większości poza granicą obszaru objętego planem miejscowym.  

4. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z potrzebami gospodarki leśnej.  
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5. Podziały nieruchomości dopuszczalne na zasadach wynikających z przepisów odrębnych.  

6. Zakaz grodzenia terenu.  

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 17R/ZL, ustala się:  

1. Zalesienie jako podstawowe przeznaczenie terenu.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne: prowadzenie sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej o znaczeniu 

lokalnym i ponadlokalnym.  

3. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z potrzebami gospodarki leśnej. 

4. Podziały nieruchomości dopuszczalne na zasadach wynikających z przepisów odrębnych.  

5. Zakaz grodzenia terenu.  

§ 22. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDG, symbolami: 2KDL-5KDL 

i symbolem 6KDD, ustala się:  

1. Przeznaczenie terenu na poszerzenie drogi krajowej Nr 42, głównej, oznaczony symbolem 1KDG.  

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy.  

3. Realizację dróg publicznych klasy lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 12,0 m 

dla terenów o symbolach 2-5KDL.  

4. Realizację drogi publicznej klasy dojazdowej o szerokości korytarza w liniach rozgraniczających mini-

mum 10,0 m dla terenu o symbolu 6KDD.  

5. Możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odręb-

nych i uzgodnionych z zarządcą drogi.  

6. Pełnienie funkcji samochodowego szlaku turystycznego przez drogę oznaczoną symbolem 1KDG.  

§ 23. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDx, ustala się:  

1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy.  

2. Realizację ciągu pieszo-jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczających 5,0-6,0 m, stanowiącego do-

jazd do cmentarza parafialnego położonego poza granicami obszaru objętego planem.  

3. Możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odręb-

nych i uzgodnionych z zarządcą tego terenu.  

§ 24. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem 2KDy, ustala się:  

1. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy.  

2. Realizację ciągu pieszego o szerokości w liniach rozgraniczających 3,0-5,0 m, stanowiącego przedłuże-

nie istniejącej drogi gminnej Nr 109020E (w planie jest to odcinek drogi o symbolu 2KDL).  

3. Możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odręb-

nych.  

§ 25. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDW-4KDW ustala się zacho-

wanie dotychczasowych parametrów i nawierzchni dróg dojazdowych do pól i gruntów leśnych.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 26. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, płatną w przypadku zbycia tej 

nieruchomości:  

1. Dla terenów oznaczonych symbolami:  

1) 1MN–7MN – 1%; 
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2) 8MN–12MN – 30%; 

3) 13MU – 10%; 

4) terenów komunikacji oznaczonych symbolami 1KDG i 6KDD – 1%; 

5) terenów komunikacji oznaczonych symbolami: 2KDL, 3KDL, 4KDL i 5KDL w częściach wymagających 

poszerzenia istniejących dróg gminnych – 1%.  

2. Nie ustala się stawki procentowej dla terenów w całości stanowiących własność gminy oraz terenów, dla 

których nie następuje wzrost wartości nieruchomości:  

1) terenów komunikacji w zakresie istniejących: ciągu pieszo-jezdnego o symbolu 1KDx i ciągu pieszego o 

symbolu 2KDy oraz wszystkich gminnych dróg wewnętrznych o symbolach: 1KDW-4KDW; 

2) terenów leśnych oznaczonych symbolem ZL; 

3) terenów przeznaczonych do zalesienia oznaczonych symbolem R/ZL.  

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.  

§ 28. W granicach objętych niniejszym planem miejscowym traci moc obowiązującą uchwała Nr XXI/ 

139/2004 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Działoszyn (publikacja: Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 

Nr 35, poz. 384, z dnia 10.02.2005 r.).  

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

Przewodniczący Rady 

 Miejskiej w Działoszynie: 

Stanisław Ranoszek 
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Załącznik nr 1 - arkusz 1  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

RYSUNEK PLANU W SKALI 1:1000  
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Załącznik nr 1 - arkusz 2  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 3  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 4  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 5  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 6  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 7  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 8  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 9  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 10  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 11  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 12  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 13  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 14  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 15  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 2401



Załącznik nr 1 - arkusz 16  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 17  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 18  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 19  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 20  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 21  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 22  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 23  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 24  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 25  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 26  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 27  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 1 - arkusz 28  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w obrę-

bie geodezyjnym Kolonia Lisowice był przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu od 22 lutego  

2012 r. do 15 marca 2012 r. z możliwością wnoszenia uwag do 29 marca 2012 r. Uwag do projektu planu nie 

wniesiono. Nie złożono również żadnych uwag do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu 

wyłożonej razem z projektem planu do publicznego wglądu. W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 

późn. zmianami) Rada Miejska w Działoszynie nie podejmuje rozstrzygnięcia w tym zakresie.  

  

Przewodniczący Rady 

 Miejskiej w Działoszynie: 

Stanisław Ranoszek 

 

Załącznik nr 3  

do uchwały nr XXXI/167/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) Rada Miejska w Działoszynie stwierdza, że w zmia-

nie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w obrębie geodezyjnym 

Kolonia Lisowice przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 

własnych gminy i określa się sposób ich realizacji oraz zasady finansowania. Jest to:  

1) rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości około 3200 mb realizowanej w liniach roz-

graniczających istniejących i projektowanych dróg gminnych - inwestycja realizowana sposobem gospo-

darczym ze środków własnych gminy w terminie zależnym od faktycznych potrzeb związanych z realizacją 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tej wsi. Realizacja jednostkami wykonawczymi wyłonionymi 

w drodze przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; 

2) wykup gruntów pod budowę projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 6KDD i bu-

dowa nowej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 6KDD o długości 2700 mb i szerokości korytarza w 

liniach rozgraniczających 10 m (powierzchnia 2,7 ha) i fragment drogi lokalnej o symbolu 2KDL o długo-

ści 220 mb i szerokości korytarza w liniach rozgraniczających 12 m (powierzchnia 0,26 ha) - inwestycje re-

alizowane sposobem gospodarczym ze środków własnych gminy w terminie zależnym od faktycznych po-

trzeb związanych z realizacją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tej wsi. Realizacja jednostkami 

wykonawczymi wyłonionymi w drodze przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.  

  

Przewodniczący Rady 

 Miejskiej w Działoszynie: 

Stanisław Ranoszek 
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