
 

 

UCHWAŁA NR XIX/191/12 

RADY MIASTA KUTNO 

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

w Kutnie pomiędzy ul. Łąkoszyńską, ul. Objazdową, torami PKP i wschodnią granicą planu 

 przy ul. Staffa  

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

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i 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 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, 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) oraz art. 14 

ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 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 i 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 i Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) oraz w 

związku z uchwałą Nr XLI/440/09 Rady Miasta Kutno z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomię-

dzy ul. Łąkoszyńską, ul. Objazdową, torami PKP i wschodnią granicą planu przy ul. Staffa, Rada Miasta Kutno 

uchwala, co następuje:  

Dział I 

Przepisy ogólne  

Rozdział 1 

Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie użytych w uchwale określeń  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem obejmujący ob-

szar określony w załączniku graficznym do uchwały Nr XLI/440/09 Rady Miasta Kutno z dnia 3 listopada 

2009 roku wraz z rysunkiem planu w skali 1:1000 stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.  

3. Granice obszaru objętego uchwałą stanowią:  

1) od północnego-wschodu: południowo-zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym 588/6 (ulica Łą-

koszyńska);  

2) od południa: północne granice działek o numerach ewidencyjnych 1034 i 1136 (ulica Objazdowa) i frag-

ment południowej granicy miasta;  

3) od zachodu: wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych: 288/3, 288/12 i 288/11 (teren PKP), 

oraz południowe granice działek o numerach ewidencyjnych 531/1 i 759;  
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4) od północy: południowo-zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych: 761, 762, 763, 764, 767, 

768, 769, 770, 775/23, 776/18, 780/6, 781 oraz południowo-zachodnia i południowo-wschodnia granica 

działki o numerze ewidencyjnym 786 (granica planu przy ul. Staffa).  

4. Integralną częścią planu są:  

1) rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały - wraz z wyrysem ze Zmiany studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna – stanowiący Załącznik Nr 1 do 

uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do pu-

blicznego wglądu – stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – stanowiące Załącznik Nr 3 do 

uchwały.  

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest podniesienie poziomu warunków życia mieszkań-

ców oraz stworzenie możliwości rozwoju gminy poprzez:  

1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokalizacji działalności oraz inwestycji umożliwiających wielo-

funkcyjny rozwój gminy;  

2) poprawę ładu przestrzennego i określenie zasad zagospodarowania;  

3) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;  

4) minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji.  

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek zainwestowanych lub przezna-

czonych do zainwestowania objętych jednym (również realizowanym etapowo) zamierzeniem inwestycyj-

nym;  

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych zasadach zagospodarowania o przebiegu oznaczonym na rysunku planu;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczają-

cą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek z dopuszczeniem wy-

sunięcia przed linię zabudowy na głębokość do 1,2 m: schodów zewnętrznych, wind dla osób niepełno-

sprawnych, podjazdów dla wózków, itp. (nie dotyczy obiektów małej architektury jak ławki, kwietniki, 

itp.);  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy garażowej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię 

wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek garażowy;  

5) planie - należy przez to rozumieć ustalenia i rysunek planu, będące przedmiotem niniejszej uchwały, okre-

ślone w § 1 ust. 1 uchwały;  

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ogra-

niczenia w dysponowaniu terenami zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych;  

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu lub działki inwestycyjnej zajętą 

przez obiekty budowlane, liczoną w obrysach zewnętrznych ich przyziemi w stanie wykończonym;  

8) przeznaczeniu terenu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzu-

pełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w uchwale;  

9) przeznaczeniu terenu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który - w wy-

niku realizacji ustaleń planu - dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, jest realizowany 

w pierwszej kolejności i któremu należy podporządkować inne sposoby użytkowania terenu;  

10) przeznaczeniu terenu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzu-

pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje – o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią ina-

czej – nie więcej niż 30% powierzchni terenu zagospodarowanego zgodnie z jego podstawowym przezna-

czeniem;  
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11) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:1000 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  

12) terenie – należy przez to rozumieć jednostkę przestrzenną wydzieloną w obszarze objętym planem przy 

pomocy linii rozgraniczających o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowa-

nia;  

13) terenie ogólnodostępnym – należy przez to rozumieć teren (lub jego część), który – bez względu na pod-

miot nim władający - ze względu na pełnioną funkcję jest dostępny dla wszystkich, na zasadach określo-

nych w Rozdziale 3 uchwały (ustaleniach szczegółowych);  

14) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Kutno, o ile z treści przepisu nie wy-

nika inaczej;  

15) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z późniejszymi zmianami;  

16) reklamie - należy przez to rozumieć grafikę umieszczaną na materialnym podłożu na konstrukcji nośnej 

lub formę przestrzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamowy (zawierającą informację o towarach, 

usługach lub pożądanych zachowaniach).  

§ 4. 1. W planie ustala się:  

1) przeznaczenie terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, ga-

barytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;  

6) zasady i warunki podziału nieruchomości;  

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy;  

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

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;  

10) stawki procentowe stanowiące podstawę do naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nie-

ruchomości związanej z uchwaleniem planu, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

2. W planie ustala się:  

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów;  

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

3) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających 

przekształceń lub rekultywacji;  

4) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych ze względu na niewystępowanie ich na obszarze objętym planem.  

§ 5. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 (Załącznik Nr 1 do uchwały) obowiązuje w zakresie:  

1) granic obszaru objętego planem;  

2) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania;  

3) przebiegu linii zabudowy;  

4) przebiegu dróg publicznych i ich klas.  
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2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.  

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania wyznaczonych terenów oznaczono na rysunku 

planu według następującej zasady:  

1) początkowe cyfry arabskie określają numery wyznaczonych na rysunku planu terenów, dla których sformu-

łowano odrębne ustalenia;  

2) oznaczenia literowe – wielkie litery – określają podstawowe formy przeznaczenia i zasady zagospodarowa-

nia terenów określone w § 7 uchwały.  

§ 6. 1. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:  

1)  Rozdział 1  Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie użytych w uchwale określeń.  

2)  Rozdział 2  Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia obszaru objętego planem oraz sposobu i terminu tymczasowego zagospo-

darowania i urządzenia, użytkowania terenów.  

3)  Rozdział 3  Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, kształtowania zabudowy oraz 

warunków podziału nieruchomości.  

4)  Rozdział 4  Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem.  

5)  Rozdział 5  Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

6)  Rozdział 6  Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.  

7)  Rozdział 7  Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.  

8)  Rozdział 8  Ustalenia dotyczące zasad lokalizacji urządzeń obrony cywilnej.  

9)  Rozdział 9  Ustalenia końcowe.  

2. Definiując ustalenia planu dla poszczególnych terenów, sporządzając wypisy i wyrysy z planu oraz bada-

jąc zgodność planowanych na obszarze gminy inwestycji z ustaleniami planu, należy brać pod uwagę zapisy 

zawarte we wszystkich rozdziałach wymienionych w ust. 1, w tym dotyczące poszczególnych terenów oraz 

stref i obszarów, a także obiektów.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia obszaru objętego planem oraz sposobu 

 i terminu tymczasowego zagospodarowania i urządzenia, użytkowania terenów  

§ 7. Ustala się następujące symbole określające w planie podstawowe formy przeznaczenia i zagospodaro-

wania terenów:  

Lp. Oznaczenia  Przeznaczenie terenu  

1) MN  - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

2) MW  - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

3) UC  - Teren realizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych  

4) ZP  - Teren zieleni urządzonej  

5) ZK  - Tereny zieleni z udziałem terenów komunikacji  

6) E  - Tereny urządzeń infrastruktury technicznej - stacji transformatorowych  

7) KD  - Tereny dróg, w tym:  

  a) KDL - Teren drogi publicznej klasy lokalnej  

  b) KDD - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej  

  c) KDW - Tereny dróg wewnętrznych  

§ 8. O ile ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdziale 3 uchwały nie stanowią inaczej – ustala się możli-

wość zagospodarowania i użytkowania wyznaczonych w planie terenów w sposób dotychczasowy - do czasu 

zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem.  

Dział II 

Zasady zagospodarowania terenów  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, 

 kształtowania zabudowy oraz warunków podziału nieruchomości  

§ 9. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1.MN,2.MN, 7.MN i 8.MN, ustala się:  
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1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (realizowanej poprzez 

utrzymanie istniejącej zabudowy, a także jej odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę spo-

sobu użytkowania oraz budowę nowej);  

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:  

a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku planu,  

b) zachowanie co najmniej 40% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie 

czynnej,  

c) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 60% powierzchni działki 

inwestycyjnej,  

d) zagospodarowanie terenów przy udziale zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej z zachowaniem 

istniejącej zieleni wysokiej przy uzupełnieniu o zieleń nową,  

e) w zakresie realizacji ogrodzeń - konieczność uwzględnienia ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwały,  

f) możliwość sytuowania budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy działki sąsiedniej (znajdującej się w terenie o tym samym przeznaczeniu) w odległości 1,5 m lub 

bezpośrednio przy tej granicy;  

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:  

a) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych: 3 kondygnacje nadziemne (pod warunkiem, że trzecią 

kondygnację stanowi poddasze użytkowe) - nie więcej niż 9,0 m,  

b) maksymalną wysokość budynków garażowych i gospodarczych: jedna kondygnację nadziemna - nie 

więcej niż 5,0 m,  

c) realizację zabudowy o dachach symetrycznych o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 40
0
, a dla 

zabudowy istniejącej – możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej;  

4) w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości – możliwość dokonywania nowych podziałów, w 

wyniku których nowopowstała działka będzie miała następujące parametry:  

a) szerokość frontu: co najmniej 20,0 m,  

b) powierzchnię: co najmniej 600,0 m
2
,  

c) dostęp do drogi publicznej;  

5) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługę z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu;  

6) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 uchwały;  

7) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

8) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawar-

tych w Rozdziale 5 uchwały.  

§ 10. Dla terenów oznaczonych symbolami: 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN i 9.MN, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (realizowanej poprzez 

utrzymanie istniejącej zabudowy, a także jej odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę spo-

sobu użytkowania oraz budowę nowej);  

2) jako przeznaczenie dopuszczalne – tereny zabudowy usługowej (realizowanej poprzez realizację nowej za-

budowy, utrzymanie istniejącej, a także jej odbudowę, rozbudowę, przebudowę);  

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:  

a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku planu,  

b) zachowanie co najmniej 50% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie 

czynnej,  
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c) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 50% powierzchni działki 

inwestycyjnej,  

d) zagospodarowanie terenów przy udziale zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej z zachowaniem 

istniejącej zieleni wysokiej przy uzupełnieniu o zieleń nową,  

e) w zakresie realizacji ogrodzeń - konieczność uwzględnienia ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwały;  

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:  

a) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: 3 kondygnacje nadziemne (pod warun-

kiem, że trzecią kondygnację stanowi poddasze użytkowe) - nie więcej niż 9,0 m,  

b) maksymalną wysokość budynków usługowych: jedna kondygnacja nadziemna – jednak nie więcej niż 

7,0 m,  

c) maksymalną wysokość budynków garażowych i gospodarczych: jedna kondygnacja nadziemna - nie 

więcej niż 5,0 m,  

d) realizację zabudowy o dachach symetrycznych o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 40
0
, a dla 

zabudowy istniejącej – możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej;  

5) w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości – możliwość dokonywania nowych podziałów, w 

wyniku których nowopowstała działka będzie miała następujące parametry:  

a) szerokość frontu: co najmniej 20,0 m, za wyjątkiem działek utworzonych wokół placu do zawracania,  

b) powierzchnię: co najmniej 700,0 m
2
,  

c) dostęp do drogi publicznej;  

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługę z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu;  

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 uchwały;  

8) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

9) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawar-

tych w Rozdziale 5 uchwały.  

§ 11. Dla terenów oznaczonych symbolami: 10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 

17.MN i 18.MN, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (realizowanej poprzez 

utrzymanie istniejącej zabudowy, a także jej odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę spo-

sobu użytkowania oraz budowę nowej);  

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:  

a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku planu,  

b) zachowanie co najmniej 60% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie 

czynnej,  

c) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 40% powierzchni działki 

inwestycyjnej,  

d) zagospodarowanie terenów przy udziale zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej z zachowaniem 

istniejącej zieleni wysokiej przy uzupełnieniu o zieleń nową,  

e) w zakresie realizacji ogrodzeń - konieczność uwzględnienia ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwały;  

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:  

a) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych: 3 kondygnacje nadziemne (pod warunkiem, że trzecią 

kondygnację stanowi poddasze użytkowe) - nie więcej niż 9,0 m,  

b) maksymalną wysokość budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja nadziemna - nie więcej 

niż 5,0 m,  
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c) realizację zabudowy o dachach symetrycznych o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 40
0
, a dla 

zabudowy istniejącej – możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej;  

4) w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości – możliwość dokonywania nowych podziałów, w 

wyniku których nowopowstała działka będzie miała następujące parametry:  

a) szerokość frontu: co najmniej 20,0 m, za wyjątkiem działek utworzonych wokół placu do zawracania,  

b) powierzchnię: co najmniej 1000,0 m
2
,  

c) dostęp do drogi publicznej,  

d) zagospodarowanie fragmentów działek na terenie 13.MN oznaczonych na rysunku planu jako działki, 

które bez połączenia nie mogą stanowić samodzielnej działki inwestycyjnej pod warunkiem zagospoda-

rowania ich łącznie z działką (lub fragmentem działki) posiadają dostęp do drogi publicznej;  

5) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługę z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu;  

6) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 uchwały;  

7) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

8) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawar-

tych w Rozdziale 5 uchwały;  

9) z uwagi na przebieg w terenach 13.MN, 14.MN i 16.MN rowu melioracyjnego - uwzględnienie ustaleń za-

wartych w § 36 uchwały ze wskazaniem na przebudowę rowów w tych terenach.  

§ 12. Dla terenów oznaczonych symbolami: 19.MN i 20.MN, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (realizacja poprzez bu-

dowę nowej zabudowy);  

2) jako przeznaczenie dopuszczalne - teren zabudowy usługowej (realizowanej poprzez budowę nowej zabu-

dowy);  

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:  

a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku planu,  

b) zachowanie co najmniej 30% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie 

czynnej,  

c) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 70% powierzchni działki 

inwestycyjnej,  

d) zagospodarowanie terenów przy udziale zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej z zachowaniem 

istniejącej zieleni przy uzupełnieniu o zieleń nową,  

e) w zakresie realizacji ogrodzeń - konieczność uwzględnienia ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwały,  

f) dla terenów jako zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu kolei – konieczność uwzględnienia ustaleń za-

wartych w § 21 uchwały;  

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:  

a) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych: 3 kondygnacje nadziemne (pod warunkiem, że trzecią 

kondygnację stanowi poddasze użytkowe) - nie więcej niż 9,0 m,  

b) maksymalną wysokość budynków usługowych: 2 kondygnacje nadziemne - nie więcej niż 8,0 m,  

c) maksymalną wysokość budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja, nie więcej niż 5,0 m,  

d) realizację zabudowy o dachach symetrycznych o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 40
0
, a dla 

zabudowy istniejącej – możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej;  

5) w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości – możliwość dokonywania nowych podziałów, w 

wyniku których nowopowstała działka będzie miała następujące parametry:  

a) szerokość frontu: co najmniej 20,0 m,  
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b) powierzchnię: co najmniej 900,0 m
2
,  

c) dostęp do drogi publicznej, 

d) zagospodarowanie fragmentów działek w terenie 19.MN oznaczonych na rysunku planu jako działki, 

które bez połączenia nie mogą stanowić samodzielnej działki inwestycyjnej pod warunkiem zagospoda-

rowania ich łącznie z działką (lub fragmentem działki) posiadającą dostęp do drogi publicznej;  

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługę z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu;  

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 uchwały;  

8) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

9) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawar-

tych w Rozdziale 5 uchwały.  

§ 13. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1.MW i 2.MW, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (realizowanej poprzez 

utrzymanie istniejącej zabudowy, a także jej odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę 

nowej) z możliwością utrzymania istniejących i realizacji nowych lokali usługowych jako wbudowanych w 

obiekty zabudowy mieszkaniowej w ich części parterowej;  

2) jako przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy towarzyszącej zabudowie realizowanej w ramach 

podstawowego przeznaczenia terenów, tj.:  

a) zabudowy usługowej wolnostojącej (realizowanej poprzez budowę nowej zabudowy),  

b) zabudowy garażowej,  

c) urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:  

a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku planu,  

b) dodatkowo w terenie 2.MW - możliwość lokalizowania zabudowy garażowej zgodnie z przebiegiem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy garażowej oznaczonych na rysunku planu,  

c) zachowanie co najmniej 40% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie 

czynnej,  

d) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 60% powierzchni działki 

inwestycyjnej,  

e) zagospodarowanie terenów przy udziale zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej z zachowaniem 

istniejącej zieleni wysokiej przy uzupełnieniu o zieleń nową,  

f) utworzenie w terenach przestrzeni rekreacyjnych służących codziennej rekreacji mieszkańców, takich 

jak: ścieżki spacerowe, place zabaw dla dzieci, place i boiska sportowe, itp. przy wykorzystaniu obiek-

tów małej architektury takich jak ławki, piaskownice, huśtawki, itp.,  

g) w zakresie realizacji ogrodzeń - konieczność uwzględnienia ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwały,  

h) zagospodarowanie terenów w sposób umożliwiający funkcjonowanie w nich osobom niepełnosprawnym 

ruchowo;  

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:  

a) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych: 5 kondygnacji nadziemnych - nie więcej niż 16,0 m,  

b) maksymalną wysokość budynków usługowych: 1 kondygnacja - nie więcej niż 7,0 m,  

c) maksymalną wysokość budynków garażowych 1 kondygnacja - nie więcej niż 5,0 m,  

d) realizację zabudowy o dachach symetrycznych o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 40
0
, a dla 

zabudowy istniejącej – możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej,  
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e) realizację elewacji części budynków mieszkaniowych przeznaczonych na cele usługowe jako skompo-

nowanych z pozostałą częścią elewacji budynków;  

5) w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości – możliwość dokonywania nowych podziałów, w 

wyniku których nowopowstała działka będzie miała następujące parametry:  

a) powierzchnię: co najmniej 4000,0 m
2
,  

b) dostęp do drogi publicznej;  

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługę z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu;  

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 uchwały, 

ze wskazaniem na lokalizację miejsc postojowych wzdłuż granicy z terenem drogi oznaczonym 18.KDD;  

8) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

9) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 5 uchwały.  

§ 14. Dla terenów oznaczonych symbolami: 3.MW i 4.MW, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (realizowanej poprzez 

budowę nowej zabudowy) z możliwością realizacji lokali usługowych jako wbudowanych w obiekty zabu-

dowy mieszkaniowej;  

2) jako przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy towarzyszącej zabudowie realizowanej w ramach pod-

stawowego przeznaczenia terenów, tj.:  

a) zabudowy usługowej wolnostojącej (realizowanej poprzez budowę nowej zabudowy),  

b) zabudowy garażowej,  

c) realizacji zabudowy i urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:  

a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku planu,  

b) zachowanie co najmniej 40% powierzchni działki inwestycyjnej jako powierzchni terenu biologicznie 

czynnej,  

c) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 60% powierzchni działki 

inwestycyjnej,  

d) zagospodarowanie terenów przy udziale zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej z zachowaniem 

istniejącej zieleni wysokiej przy uzupełnieniu o zieleń nową,  

e) utworzenie w terenach przestrzeni rekreacyjnych służących codziennej rekreacji mieszkańców, takich 

jak: ścieżki spacerowe, place zabaw dla dzieci, place i boiska sportowe, itp. przy wykorzystaniu obiek-

tów małej architektury takich jak ławki, piaskownice, huśtawki, itp.,  

f) w zakresie realizacji ogrodzeń - konieczność uwzględnienia ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwały,  

g) zagospodarowanie terenów w sposób umożliwiający funkcjonowanie w nich osobom niepełnosprawnym 

ruchowo;  

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:  

a) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych: 5 kondygnacji nadziemnych - nie więcej niż 16,0 m,  

b) maksymalną wysokość budynków usługowych: 1 kondygnacja - nie więcej niż 7,0 m,  

c) maksymalną wysokość budynków garażowych i infrastruktury technicznej: 1 kondygnacja - nie więcej 

niż 5,0 m,  

d) realizację zabudowy o dachach symetrycznych o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 40
0
, a dla 

zabudowy istniejącej – możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej,  
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e) realizację elewacji części budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele usługowe jako skomponowa-

nych z pozostałą częścią elewacji budynków;  

5) w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości – możliwość dokonywania nowych podziałów, w 

wyniku których nowopowstała działka będzie miała następujące parametry:  

a) powierzchnię: co najmniej 4 000,0 m
2
,  

b) dostęp do drogi publicznej;  

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługę z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu;  

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 uchwały z 

możliwością lokalizacji miejsc postojowych również w terenach oznaczonych 1.ZK, 2.ZK;  

8) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

9) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawar-

tych w Rozdziale 5 uchwały.  

§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem UC, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe – teren realizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (reali-

zowanych poprzez utrzymanie istniejącej zabudowy, a także jej odbudowę, rozbudowę, przebudowę oraz 

budowę nowej);  

2) jako przeznaczenie dopuszczalne – teren realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:  

a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku planu,  

b) zachowanie co najmniej 20% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnej,  

c) udział powierzchni zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną nie większy niż 80% powierzchni terenu,  

d) w zakresie realizacji ogrodzeń - konieczność uwzględnienia ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwały,  

e) zagospodarowanie terenów w sposób umożliwiający funkcjonowanie w nich osobom niepełnosprawnym 

ruchowo;  

4) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:  

a) maksymalną wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne – nie więcej niż 10,0 m,  

b) realizację zabudowy o dachach symetrycznych o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 30
0
, a dla 

zabudowy istniejącej – możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej;  

5) w zakresie zasad kształtowania zabudowy realizowanej w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenu:  

a) maksymalną wysokość: 1 kondygnacja – nie więcej niż 5,0 m,  

b) realizację zabudowy o dachach symetrycznych o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 30
0
, a dla 

zabudowy istniejącej – możliwość zachowania istniejącego kąta nachylenia połaci dachowej;  

6) w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia nieruchomości – zakaz dokonywania nowych podziałów;  

7) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługa z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu;  

8) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 uchwały;  

9) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

10) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawar-

tych w Rozdziale 5 uchwały.  

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zieleni urządzonej;  
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2) jako przeznaczenie dopuszczalne – teren realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) dla terenu – wskazywanego jako ogólnodostępny - uwzględnienie ustaleń zawartych w § 19 uchwały;  

4) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:  

a) zakaz zabudowy,  

b) zachowanie co najmniej 90% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnej,  

c) udział powierzchni utwardzonej nie większy niż 10% powierzchni terenu,  

d) dla terenu jako zlokalizowanego w sąsiedztwie terenu kolei – konieczność uwzględnienia ustaleń zawar-

tych w § 21 uchwały;  

5) w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości – zakaz dokonywania nowych podziałów;  

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługę z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu;  

7) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 uchwały;  

8) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

9) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawar-

tych w Rozdziale 5 uchwały.  

§ 17. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1.ZK i 2.ZK, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni z udziałem terenów komunikacji (z dopuszczeniem reali-

zacji parkingów lub zespołów parkingów zaliczanych według przepisów odrębnych do przedsięwzięć mo-

gących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko);  

2) jako przeznaczenie dopuszczalne – tereny realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) dla terenów – wskazywanych jako ogólnodostępne - uwzględnienie ustaleń zawartych w § 19 uchwały;  

4) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:  

a) zakaz zabudowy,  

b) urządzenie w terenie miejsc parkingowych służących obsłudze przyległych terenów zabudowy mieszka-

niowej,  

c) zachowanie co najmniej 60% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnej,  

d) udział powierzchni utwardzonej nie większy niż 40% powierzchni terenu,  

e) w zakresie realizacji ogrodzeń - konieczność uwzględnienia ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwały;  

5) w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia nieruchomości – zakaz dokonywania nowych podziałów;  

6) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługę z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu z 

zakazem realizacji zjazdów z Drogi Krajowej Nr 2 (ul. Objazdowej) zlokalizowanej poza obszarem obję-

tym planem;  

7) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

8) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawar-

tych w Rozdziale 5 uchwały.  

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem E, ustala się:  

1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej – stacji transformatorowych;  

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenów:  

a) realizację zabudowy zgodnej z przeznaczeniem podstawowym, z uwzględnieniem przepisów odrębnych 

w tym zakresie,  

b) zachowanie co najmniej 30% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnej,  
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c) udział powierzchni utwardzonej nie większy niż 70% powierzchni terenu;  

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:  

a) maksymalną wysokość: 1 kondygnacja – nie więcej niż 5,00 m,  

b) stosowanie dachów o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 40
0
; 

4) w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia nieruchomości – zakaz dokonywania nowych podziałów;  

5) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej - obsługę z dróg publicznych jak oznaczono na rysunku planu; 

6) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-

dziale 4 uchwały;  

7) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie ustaleń zawar-

tych w Rozdziale 5 uchwały.  

Rozdział 4 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

na obszarze objętym planem  

§ 19. O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, w zakresie zasad zagospodarowania terenów na ca-

łym obszarze objętym planem, ustala się:  

1) realizację zabudowy zgodnie z przebiegiem nieprzekraczalnych linii zabudowy jak oznaczono na rysunku 

planu, przy czym dla budynków lub ich fragmentów będących w dobrym stanie technicznym zlokalizowa-

nych poza lub na tej linii dopuszcza się remont, przebudowę, nadbudowę, a także rozbudowę jednakże wy-

łącznie w kierunku tej linii oraz zgodnie z warunkami niniejszego planu;  

2) zagospodarowanie poszczególnych nieruchomości pod warunkiem zapewnienia im dostępu do drogi pu-

blicznej – na mocy przepisów odrębnych;  

3) jako tereny do zagospodarowania jako przestrzenie publiczne wskazuje się:  

a) teren oznaczony ZP jako obszar przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy,  

b) tereny oznaczone 1.KDL, od 1.KDD do 19.KDD, od 1.KDW do 2.KDW oraz od 1.ZK do 2.ZK jako po-

zostałe tereny ogólnodostępne ze względu na ich charakter;  

4) w zakresie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznych:  

a) zagospodarowanie w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się w nich osobom niepełnosprawnym 

ruchowo,  

b) zharmonizowanie poszczególnych elementów zagospodarowania w zakresie kolorystyki, materiałów 

użytych do budowy nawierzchni - w szczególności chodników i placów,  

c) konieczność zapewnienia oświetlenia terenów w sposób zapewniający prawidłowe ich funkcjonowanie;  

5) w zakresie realizacji ogrodzeń na granicy z terenami przestrzeni publicznych:  

a) zakaz stosowania ogrodzeń z tworzyw sztucznych oraz ogrodzeń (zarówno jedno- jak i wieloelemento-

wych) z gotowych, fabrycznie wyprodukowanych elementów budowlanych lub dekoracyjnych, wytwo-

rzonych z mieszanki betonowej lub podobnej, łączone w całość z innymi elementami na miejscu budo-

wy,  

b) zakaz stosowania ogrodzeń w kolorach agresywnych,  

c) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości przekraczającej 1,80 m;  

6) w zakresie lokalizacji reklam:  

a) zakaz lokalizacji reklam w terenach przestrzeni publicznych,  

b) możliwość lokalizacji reklam w terenach oznaczonych od 1.MN do 20.MN, od 1.MW do 4.MW oraz UC 

pod warunkiem, że:  
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- reklama umieszczana na budynku dopasowana jest do formy architektonicznej elewacji budynku (pod 

względem kompozycji, kolorystyki, użytego materiału, sposobu montażu i oświetlenia) i nie zmniejsza 

standardu użytkowania pomieszczeń budynku, na którym jest umieszczona ani żadnego innego,  

- reklama wolnostojąca dopasowana jest do zabudowy terenu (pod względem kompozycji, użytego ma-

teriału, sposobu montażu i oświetlenia), ma powierzchnię nie większą niż 6 m
2
 i nie zmniejsza stan-

dardu użytkowania terenu, w którym jest umieszczona ani żadnego innego,  

- w terenach od 1.MN do 20.MN - reklama związana jest z działalnością prowadzoną na danej działce 

inwestycyjnej;  

7) w zakresie zagospodarowania terenów zielenią:  

a) utrzymanie części powierzchni działki inwestycyjnej lub terenu jako powierzchni terenu biologicznie 

czynnej o udziale w całkowitej powierzchni tej działki określonym niniejszym planem,  

b) utrzymanie istniejących drzew i grup zieleni wyróżniających się, stanowiących dominanty lub tło dla ar-

chitektury;  

8) zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem obiektów realizowanych na czas prowadzenia prac 

budowlanych;  

9) obowiązek zaspokojenia wszystkich potrzeb parkingowych wynikających ze specyfiki funkcjonowania 

obiektów zlokalizowanych na danej działce inwestycyjnej w obrębie tejże działki z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w Rozdziale 6 uchwały;  

10) w zakresie dokonywania łączenia i podziału na działki inwestycyjne:  

a) możliwość łączenia oraz podziału nieruchomości, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w 

Rozdziale 3 uchwały, przy czym w ramach nowych podziałów dopuszcza się wyznaczenie dojazdów słu-

żących obsłudze komunikacyjnej nowopowstałych działek inwestycyjnych,  

b) określone w uchwale parametry nowo powstałych działek nie dotyczą: działek wydzielanych pod reali-

zację urządzeń infrastruktury technicznej, dróg oraz podziałów powstających w wyniku regulacji stanu 

prawnego w celu poprawy warunków istniejącego zagospodarowania, a nie wydzielenia nowych działek 

inwestycyjnych;  

11) sposób zagospodarowania nieruchomości nie ograniczający zgodnego z prawem dysponowania nierucho-

mościami sąsiadującymi.  

§ 20. W zakresie zasad kształtowania zabudowy na całym obszarze objętym planem, ustala się:  

1) stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji budynków z zakazem używania kolorów agresywnych;  

2) dostosowanie nowych budynków i budowli do zabudowy istniejącej o tej samej funkcji w zakresie skali i 

brył, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji zabudowy istniejącej i nowo pro-

jektowanej;  

3) stosowanie stonowanej kolorystyki dachów z zakazem realizacji dachów w kolorach: zielonym, niebieskim, 

białym oraz ich pochodnych przy czym zakaz ten nie dotyczy realizacji dachów płaskich;  

4) w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych – realizacja budynków jako niepodpiwniczonych.  

§ 21. Dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu kolei (znajdującego się poza obszarem objętym 

planem, przy jego zachodniej granicy) ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1) zakaz wznoszenia budynków w odległości mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego z zastrze-

żeniem, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20,0 m;  

2) zakaz sadzenia drzew i krzewów w odległości mniejszej iż 15,0 m od osi skrajnego toru kolejowego;  

3) zakaz odprowadzania wód opadowych, ścieków na teren kolejowy ani do kolejowych urządzeń odwadnia-

jących.  
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Rozdział 5 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

 a także zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 22. W zakresie ochrony środowiska na całym obszarze objętym planem, ustala się:  

1) o ile ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdziale 3 uchwały nie stanowią inaczej - zakaz realizacji przed-

sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oraz mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – 

za wyjątkiem wznoszenia budowli, takich jak: budowle komunikacji oraz urządzenia, instalacje i sieci in-

frastruktury technicznej (również wolnostojące) – przy zachowaniu regulacji wynikających z przepisów od-

rębnych;  

2) w zakresie ochrony akustycznej:  

a) obowiązek zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach od-

rębnych dla terenów oznaczonych:  

- od 1.MN do 20.MN,  

- od 1.MW do 4.MW,  

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,  

b) pozostałe tereny zagospodarowane zgodnie z ustaleniami niniejszego planu nie zaliczają się według 

przepisów odrębnych do grupy terenów, dla których należy ustalić dopuszczalne poziomy hałasu w śro-

dowisku,  

c) obowiązek kształtowania zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w terenach oznaczonych 10.MN, 

11.MN, 13.MN, 14.MN, 16.MN, 2.MW, 3.MW, 4.MW oraz UC zlokalizowanych w zasięgu oddziały-

wania drogi krajowej Nr 92 (poza granicami obszaru objętego planem) w sposób zabezpieczający przed 

skutkami możliwego hałasu i drgań – zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów odrębnych;  

3) w zakresie ochrony istniejącej zieleni:  

a) zagospodarowanie terenów zabudowy mieszkaniowej z zachowaniem ustalonego planem wskaźnika po-

wierzchni terenu biologicznie czynnej z zachowaniem istniejącej zieleni przydomowej i osiedlowej ze 

wskazaniem na jej pielęgnację i uzupełnienie,  

b) utrzymanie naturalnych formacji roślinnych wzdłuż rowów i cieków,  

c) utrzymanie części powierzchni działki inwestycyjnej lub terenu jako powierzchni terenu biologicznie 

czynnej o udziale w całkowitej powierzchni tej działki określonym niniejszym planem,  

d) utrzymanie istniejących drzew i grup zieleni;  

4) w zakresie utrzymania systemu melioracji:  

a) zachowanie istniejących rowów melioracyjnych z uwzględnieniem wskazywanych do przebudowy (jak 

oznaczono na rysunku planu) pod warunkiem niezakłócenia funkcjonowania systemu melioracji na ob-

szarze, z zapewnieniem spływu wód,  

b) podejmowanie wszelkich działań związanych z przebudową rowów jedynie na podstawie specjalistycz-

nych opracowań w uzgodnieniu z ich zarządcą,  

c) w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych na obszarze wyposażonym w elementy systemu meliora-

cyjnego – obowiązek prowadzenia prac w porozumieniu z właściwym zarządcą gospodarki wodnej.  

§ 23. 1. Na mocy obowiązujących przepisów na obszarze objętym planem wyznaczono strefy ochrony sta-

nowisk archeologicznych obejmujące fragmenty obszaru z istniejącymi bądź potencjalnymi stanowiskami ar-

cheologicznymi (numeracja stanowisk od 1 do 3 – wg oznaczeń na rysunku planu, stanowiska nr 4 i 5 zlokali-

zowane są poza obszarem objętym planem) według wykazu:  
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Lp.  Numer 

karty  

Numer stanowiska na 

karcie  

Numer stanowiska w 

miejscowości  

Miejscowość  Rodzaj stano-

wiska  

Kultura (okres)  

1.  57-50  6  5  d. Łąkoszyn  1. ślad osadn.  

2. osada  

3. osada  

neolit kult. przewor. nowożytna  

2.  57-50  4  3  m. Kutno  osada  późn. średn./nowoż.  

3.  57-50  3  2  m. Kutno  1. osada  

2. osada  

średn./nowoż. (XVIII-XIV)  

4.  57-50  5  6  d. Łąkoszyn  1. osada  

2. ślad osadn.  

3. osada  

halsztacki, lateński neolit późn. 

średn./nowoż.  

5.  57-50  12  --  Nowa Wieś  1. osada  

2. osada  

3. ślad osadn.  

kult. łużycka/nieokr. wcz. śre-

dniowiecze  

2. W strefach ochrony stanowisk archeologicznych - przed rozpoczęciem inwestycji wymagającej prac 

ziemnych oraz nasadzeń leśnych - obowiązuje przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, na któ-

re należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o obowiązujące w tym za-

kresie przepisy odrębne.  

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

§ 24. 1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenów w granicach obszaru objętego planem następuje:  

1) z dróg klasy dojazdowej i lokalnej (gminnych); 

2) z dróg wewnętrznych (gminnych); 

3) z drogi klasy zbiorczej sąsiadującej z obszarem objętym planem (ul. Łąkoszyńska).  

2. W celu ochrony przeciwpożarowej terenów konieczne jest uwzględnienie w zagospodarowaniu poszcze-

gólnych terenów możliwości dojazdu do obiektów.  

§ 25. Dla terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu ustala się następujące warunki funkcjo-

nalno-techniczne:  

Lp. 

oznaczenie 

terenu drogi 

(zgodnie z 

rysunkiem 

planu) 

nazwa ulicy 
klasa 

drogi 

kategoria 

drogi 

szerokość drogi w 

liniach rozgraniczają-

cych (docelowa) 

postulowana minimal-

na szerokość jezdni 
uwagi 

DROGA KLASY LOKALNEJ  

1)  1.KDL  Nowowiejska  L  gminna  od 12,0 m  

do 13,0 m  

6,0 m  - projektowana w śladzie 

drogi istniejącej  

- z uwagi na przebieg w 

terenie rowu melioracyjnego 

- uwzględnienie ustaleń 

zawartych w § 36 uchwały  

DROGA KLASY DOJAZDOWEJ  

2)  1.KDD  Łódzka  D  gminna  11,0 m*  5,0 m  - w śladzie drogi istniejącej  

- *miejscowe poszerzenia i 

zwężenia z uwagi na istnie-

jące zainwestowanie  

3)  2.KDD  projektowana  D  gminna  10,0 m  5,0 m  - projektowana jako prze-

dłużenie ul. Łódzkiej  

- z uwagi na przebieg w 

terenie rowu melioracyjnego 

- uwzględnienie ustaleń 

zawartych w § 36 uchwały  

4)  3.KDD  Bukowa  D  gminna  12,0 m  5,0 m  - w śladzie drogi istniejącej  

5)  4.KDD  projektowana  D  gminna  12,0 m  5,0 m  - projektowana we fragmen-

cie jako przedłużenie ul. 

Bukowej  
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- z uwagi na przebieg w 

terenie rowu melioracyjnego 

- uwzględnienie ustaleń 

zawartych w § 36 uchwały  

6)  5.KDD  projektowana  D  docelowo:  

gminna  

10,0 m  5,0 m  - projektowana w śladzie 

drogi gruntowej 

- dla terenu jako zlokalizo-

wanego w sąsiedztwie 

terenu kolei – konieczność 

uwzględnienia ustaleń za-

wartych w § 21 uchwały 

- miejscowe poszerzenie 

7)  6.KDD  projektowana  D  gminna  10,0 m  5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie 

8)  7.KDD  projektowana  D  gminna  10,0 m  5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie 

9)  8.KDD  projektowana  D  gminna  10,0 m  5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie 

- z uwagi na przebieg w 

terenie rowu melioracyjnego 

- uwzględnienie ustaleń 

zawartych w § 36 uchwały 

10)  9.KDD  projektowana  D  gminna  10,0 m  5,0 m  - projektowana w śladzie 

istniejącej drogi gruntowej 

11)  10.KDD  projektowana  D  gminna  12,0 m  

do 19,0 m  

5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie 

- z uwagi na przebieg w 

terenie rowu melioracyjnego 

- uwzględnienie ustaleń 

zawartych w § 36 uchwały 

12)  11.KDD  projektowana  D  gminna  10,0 m  5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie 

- zakończona placem do 

zawracania 

13)  12.KDD  Kręta  D  gminna  od 10,0 m  

do 12,0 m  

5,0 m  - projektowana w śladzie 

drogi istniejącej  

- zakończona placem do 

zawracania  

14)  13.KDD  projektowana  D  gminna  10,0 m  5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie  

- zakończona placem do 

zawracania  

15)  14.KDD  Łubinowa  D  gminna  8,0-10,0 m  5,0 m  - projektowana w śladzie 

drogi istniejącej  

-  

16)  15.KDD  projektowana  D  gminna  10,0 m  5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie  

- zakończona placem do 

zawracania  

17)  16.KDD  projektowana  D  gminna  12,0 m  5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie  

- zakończona placem do 

zawracania  

18)  17.KDD  projektowana  D  gminna  19,0 m  5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie  

- z uwagi na przebieg w 

terenie rowu melioracyjnego 

- uwzględnienie ustaleń 

zawartych w § 36 uchwały  

19)  18.KDD  Armii Kra-

jowej  
D  gminna  12,0 m  5,0 m  - projektowana w śladzie 

drogi istniejącej  

20)  19.KDD  projektowana  D  docelowo:  

gminna  

10,0 m  5,0 m  - projektowana w nowym 

śladzie  

- z uwagi na przebieg w 
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terenie rowu melioracyjnego 

- uwzględnienie ustaleń 

zawartych w § 36 uchwały  

- zakończona placem do 

zawracania  

DROGI WEWNĘTRZNE  

21)  1.KDW  Makowa  W  gminna  
szerokość wynikająca 

z istniejącego zainwe-

stowania (śr. 6,0 m)  

zgodnie z możliwo-

ściami wynikającymi 

ze stanu zainwestowa-

nia terenu (min. 5,0m)  

- utrzymanie drogi w stanie 

istniejącym  

22)  2.KDW  Wąska  W  gminna  
szerokość wynikająca 

z istniejącego zainwe-

stowania (śr. 6,0 m)  

zgodnie z możliwo-

ściami wynikającymi 

ze stanu zainwestowa-

nia terenu (min. 5,0m)  

- utrzymanie drogi w stanie 

istniejącym  

§ 26. 1. Dla terenów dróg publicznych klas: dojazdowej (D) i lokalnej (L) wymienionych w § 25, ustala się 

następujące warunki zagospodarowania:  

1) nawierzchnię utwardzoną dostosowaną do ruchu pojazdów;  

2) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu;  

3) lokalizację chodników dla pieszych przynajmniej jednostronnie;  

4) możliwość realizacji ścieżek rowerowych;  

5) realizację systemu oświetlenia terenów dróg umożliwiającego ich prawidłowe funkcjonowanie;  

6) zakaz lokalizowania reklam;  

7) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych;  

8) dla terenów – wskazywanych jako ogólnodostępne - uwzględnienie ustaleń zawartych w § 19 uchwały.  

2. Dla terenów dróg publicznych wewnętrznych wymienionych w § 25, ustala się następujące warunki za-

gospodarowania:  

1) nawierzchnię utwardzoną dostosowaną do ruchu pojazdów;  

2) realizację systemu oświetlenia terenów dróg umożliwiającego ich prawidłowe funkcjonowanie;  

3) zakaz lokalizowania reklam;  

4) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych;  

5) dla terenów – wskazywanych jako ogólnodostępne - uwzględnienie ustaleń zawartych w § 19 uchwały.  

§ 27. W zakresie wyznaczania miejsc parkingowych (w tym garażowych i postojowych) na terenach no-

wych inwestycji ustala się następujące wielkości minimalne w odniesieniu do poszczególnych działek inwesty-

cyjnych:  

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – co najmniej 2 miejsca na każde mieszkanie;  

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – co najmniej 1 miejsce na każde mieszkanie;  

3) dla obiektów usługowych zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej – co najmniej 1 miejsce na 30,0 

m² powierzchni usługowej obiektu;  

4) dla terenu obiektów handlowych wielkopowierzchniowych – od 3 do 15 miejsc na każde 100,0 m² po-

wierzchni sprzedaży każdego obiektu;  

5) dla terenów infrastruktury technicznej – co najmniej 1 miejsce na każdego obsługującego urządzenie.  

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej  

§ 28. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów uzbrojenia terenu, ustala się:  
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1) prowadzenie budowy sieci uzbrojenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg 

po uzgodnieniu z dostawcami mediów i zarządcami dróg oraz w nawiązaniu do przebiegu istniejącego 

uzbrojenia w terenach dróg pozostałych;  

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej na wydzielonych działkach o powierzchni wynikającej z 

technologii, z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej z terenów z dróg publicznych;  

3) realizację sieci i urządzeń wyprzedzająco w stosunku do zabudowy kubaturowej;  

4) realizację przyjętych w planie linii i sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg w sposób pokrywa-

jący potrzeby lokalizacyjne właściwych sieci i urządzeń poszczególnych gestorów dostarczających media 

do terenów w granicach obszaru objętego planem;  

5) w przypadku wystąpienia kolizji planowanego zagospodarowania z istniejącymi urządzeniami nadziemne-

go lub podziemnego uzbrojenia – możliwość przebudowy urządzeń (pod warunkiem uzgodnienia przebu-

dowy z ich gestorami) bez braku konieczności zmiany niniejszego planu.  

§ 29. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:  

1) adaptację trwałą istniejących elementów miejskiej sieci wodociągowej i przyłączy do budynków;  

2) zaopatrzenie planowanej zabudowy w wodę do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych po-

przez rozbudowę miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej, przy wykonaniu ulic osiedlowych w układach 

pierścieniowych wyposażonych w przeciwpożarowe hydranty zewnętrzne nadziemne po wykonaniu przy-

łączy;  

3) jako bezpośrednie źródło zaopatrzenia – istniejącą magistralę wodociągową Ø 400 mm ułożoną w ul. Łąko-

szyńskiej;  

4) realizację sieci obwodowych o wydajności co najmniej 30 dm
3
/s.  

§ 30. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych, ustala się:  

1) odprowadzanie ścieków sanitarnych do systemu miejskiej rozdzielczej kanalizacji, gdzie poprzez istniejące 

kanały i kolektory spłyną do komunalnej oczyszczalni ścieków w Sklęczkach;  

2) kolektor Ø 400 mm ułożony w ul. Łąkoszyńskiej jako bezpośredni odbiornik ścieków z obszaru objętego 

planem;  

3) obsługę planowanej zabudowy poprzez rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej, wykonanie kanałów 

osiedlowych w projektowanych drogach oraz przyłączenie do budynków;  

4) obowiązek podczyszczenia na terenach własnych posesji ścieków wytwarzanych przez zakłady usługowe o 

stężeniach zanieczyszczeń przekraczających wartości dopuszczalne – przed wprowadzeniem ich do sieci 

komunalnej.  

§ 31. W zakresie odprowadzania wód opadowych, ustala się:  

1) odwodnienie terenów planowanej zabudowy oraz powierzchni utwardzonych ulic i parkingów poprzez re-

alizację kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem kanałów istniejących;  

2) obowiązek zatrzymywania substancji ropopochodnych na terenach parkingów - utwardzenie parkingów 

poprzez ażurowe elementy prefabrykowane;  

3) przebiegający przez obszar objęty planem rów melioracyjny stanowiący dopływ rzeki Ochni - jako odbior-

nik wód opadowych i roztopowych z obszaru zlewni po przystosowaniu go do odbioru zwiększonych prze-

pływów, odwodnienie pozostałych terenów do kanału deszczowego Ø 0,80 m ułożonego w ul. Łąkoszyń-

skiej z odprowadzeniem do rzeki Ochni;  

4) odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Ochni poprzez separatory.  

§ 32. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, ustala się:  

1) zaopatrzenie w gaz przewodowy do celów grzewczych i użytku w gospodarstwach domowych poprzez 

rozbudowę istniejącego układu sieciowego gazu średniego ciśnienia zasilanego z przewodu Ø 250 mm uło-

żonego w ul. Łakoszyńskiej oraz przyłączy - na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;  
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2) dla budownictwa jednorodzinnego - szafki gazowe (otwierane od strony drogi) lokalizowane w linii ogro-

dzeń, a dla innych obiektów - w miejscach uzgodnionych z zarządcą sieci – ogrodzenia w odległości co 

najmniej 1,0 m od gazociągu;  

3) realizację sieci gazowych na obszarze objętym planem - w ramach planu inwestycyjnego przedsiębiorstwa 

gazowniczego (po pozytywnym wyniku analizy techniczno-ekonomicznej bądź na zlecenie inwestora).  

§ 33. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala się:  

1) ogrzewanie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej poprzez rozbudowę miej-

skiej sieci ciepłowniczej od końcówki istniejącej magistrali 2 x 300 mm przebiegającej we wschodniej czę-

ści obszaru objętego planem (po opracowaniu analizy techniczno-ekonomicznej);  

2) jako alternatywne dla budownictwa wielorodzinnego i dla budownictwa jednorodzinnego – lokalne źródła 

ciepła wykorzystujące ekologiczne nośniki energii, takie jak np.: gaz ziemny, olej opałowy niskosiarkowy, 

biomasa, kolektory słoneczne, pompy ciepła, itp.;  

3) ograniczenie potrzeb cieplnych przez termomodernizację istniejącej zabudowy, istniejącej instalacji i urzą-

dzeń grzewczych oraz poprzez projektowanie nowych obiektów o niskim współczynniku przenikania cie-

pła.  

§ 34. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:  

1) zasilanie istniejących i projektowanych odbiorców z istniejących lub planowanych linii 15 kV napowietrz-

nych lub kablowych poprzez napowietrzne lub budynkowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV i linie nn 

oraz przyłącza do budynków wykonane przewodami izolowanymi lub jako kablowe;  

2) rozbudowę istniejącej sieci infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z warunkami wydanymi przez wła-

ściwe przedsiębiorstwo energetyczne po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlanej, m.in. zapo-

trzebowanie mocy dla poszczególnych terenów i etapów realizacji ze wskazaniem na lokalizowanie sieci w 

pasach drogowych;  

3) usunięcie ewentualnych kolizji istniejącej sieci infrastruktury energetycznej na terenach planowanego za-

gospodarowania na wniosek i koszt podmiotu, który o zmianę występuje;  

4) lokalizację nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV (napowietrznych lub budynkowych) na wydzielo-

nych działkach, z dogodnym do nich dojazdem z dróg publicznych przy czym uzgodniona z gestorem sieci 

i właścicielem terenu zmiana lokalizacji stacji transformatorowych – wynikająca z aktualnego zapotrzebo-

wania - nie wymaga zmiany niniejszego planu;  

5) realizację oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu odrębnych linii prowadzonych w pasach drogowych 

po ustaleniu praw własnościowych projektowanych urządzeń;  

6) dla linii napowietrznych szerokości stref ochronnych od skrajnego przewodu roboczego w każdą stronę 

wynoszące:  

a) dla linii 15 kV - po 7,5 m,  

b) dla linii 0,4 kV po 1,0 m, 

z zakazem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innej o charakterze chronionym;  

7) brak konieczności zmiany planu w przypadku ewentualnej zmiany konfiguracji linii, usunięcia kolizji, wy-

konania połączeń manewrowych, zmiany lokalizacji bądź wykonania dodatkowych stacji transformatoro-

wych – jednak przy zachowaniu odpowiednich odległości wolnych od zabudowy o charakterze chronio-

nym, odpowiedniej wielkości działki pod stacje transformatorowe i zapewnieniu bezpośredniego do niej 

dostępu z drogi publicznej;  

8) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.  

§ 35. W zakresie gospodarki odpadami, ustala się:  

1) rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę do pojemników lub wor-

ków zlokalizowanych na terenie posesji i wywóz ich przez wyspecjalizowane firmy na zorganizowane mię-

dzygminne składowisko odpadów w Krzyżanówku, gm. Krzyżanów;  
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2) gromadzenie, usuwanie, utylizacja i wykorzystanie wtórne odpadów innych niż komunalne - stosownie do 

ustaleń obowiązującego gminnego planu gospodarki odpadami.  

§ 36. W zakresie melioracji, ustala się:  

1) zachowanie istniejącej sieci rowów melioracyjnych - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń melioracji szczegółowych i właściwych warunków odbioru wód powierzchniowych;  

2) zapewnienie swobodnego dostępu do rowów melioracyjnych poprzez pozostawienie wolnego pasa gruntu 

(ze wskazaniem na zagospodarowanie go jako pas zieleni o szerokości co najmniej po 3 m w każdą stronę 

od krawędzi rowu – jak oznaczono na rysunku planu) z zakazem realizacji zabudowy podziemnej i nad-

ziemnej - w celu umożliwienia prowadzenia prac konserwacyjnych zgodnie z regulacjami wynikającymi z 

przepisów odrębnych;  

3) możliwość przebudowy urządzeń melioracji pod warunkiem uzgodnienia zmiany z odpowiednim Woje-

wódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz zapewnienia funkcjonowania sieci na terenach 

sąsiednich, a następnie wystąpienia do odpowiedniego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych o wykreślenie urządzenia melioracji z ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych;  

4) przy podejmowaniu nowych działań inwestycyjnych w obszarze zmeliorowanym (oznaczonym na rysunku 

planu) powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badań geologicznych mających na celu określenie wa-

runków posadowienia budynków na działce.  

§ 37. W zakresie łączności ustala się zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejących i projektowanych sie-

ci kablowych i światłowodowych działających operatorów oraz przez aktywację telefonów komórkowych z 

wykorzystaniem urządzeń stacjonarnych i bezprzewodowych działających również w sytuacjach szczególnych 

dla zapewnienia ochrony ludności i wymogów obronnych.  

Rozdział 8 

Ustalenia dotyczące zasad lokalizacji urządzeń obrony cywilnej  

§ 38. W celu zapewnienia warunków ochrony ludności w sytuacji zagrożenia, ustala się:  

1) konieczność uwzględnienia wymogów obrony cywilnej zgodnych z przepisami odrębnymi przy projekto-

waniu i realizacji nowej zabudowy, w tym uwzględnienia w podpiwniczeniach nowej zabudowy pomiesz-

czeń o konstrukcji odpornej na zagruzowanie, z możliwością bezkolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla ce-

lów ochrony;  

2) możliwość lokalizacji na obszarze objętym planem urządzeń sygnalizacji alarmowej obrony cywilnej.  

Dział III 

Ustalenia końcowe  

Rozdział 9 

Ustalenia końcowe  

§ 39. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1.MN do 20.MN, od 1.MW do 4.MW 

oraz UC ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 

wyniku uchwalenia planu wynoszącą 30%, przy czym nie dotyczy to znajdujących się w tych terenach działek 

posiadających według państwowej ewidencji gruntów opis użytku rozpoczynający się od litery „B”.  

2. Na pozostałych terenach, w wyniku uchwalenie planu, nie występuje wzrost wartości nieruchomości.  

§ 40. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie ni-

niejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.  

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

wództwa Łódzkiego.  

  

Przewodniczący Rady 

 Miasta Kutno: 

Jacek Sikora 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIX/191/12 

Rady Miasta Kutno 

z dnia 27 marca 2012 r. 

RYSUNEK PLANU  
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIX/191/12 

Rady Miasta Kutno 

z dnia 27 marca 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KUTNO Z DNIA 27 MARCA 2012 ROKU W SPRAWIE 

ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYKŁADANEGO 

DWUKROTNIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W KUTNIE 

POMIĘDZY UL. ŁĄKOSZYŃSKĄ, UL. OBJAZDOWĄ, TORAMI PKP  

I WSCHODNIĄ GRANICĄ PLANU PRZY UL. STAFFA  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 r. 

Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miasta Kutno po zapoznaniu 

się z nieuwzględnionymi uwagami - podtrzymuje stanowisko Prezydenta Miasta Kutno w sprawie rozpa-

trzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do dwukrotnie wykładanego do publicznego wglądu planu 

miejscowego, które przedstawiają się następująco:  

1) Uwaga z drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – dotyczy działki o numerze ewiden-

cyjnym 986/12.  

Treść uwagi: Składający uwagę nie zgadza się na wykorzystanie części działki na budowę drogi lokalnej.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie. Szerokość drogi gminnej publicznej klasy lokalnej 

to min. 12 m (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury), stąd ingerencja w działkę nr 982/12; 

2) Uwaga z drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – dotyczy działki o numerze ewiden-

cyjnym 1020.  

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie lokalizacji obiektów wielorodzinnych.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie. Brak zgodności z obowiązującym studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 

3) Uwaga z drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – dotyczy działki o numerze ewiden-

cyjnym 1020.  

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o wyznaczenie zjazdu z ulicy Bukowej na działkę, w miejscu bramy 

wjazdowej.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona w części negatywnie. Uwzględniona w zakresie bezpośredniej 

obsługi komunikacyjnej działki z ulicy Bukowej. Nieuwzględniona w zakresie wyznaczenia zjazdu z ulicy 

Bukowej, gdyż nie dotyczy to zakresu mpzp.; 

4) Uwaga z drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – dotyczy działek o numerach ewiden-

cyjnych 1021, 1022, 1023, 1024.  

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o możliwość przeznaczenia działek pod budownictwo mieszkaniowe 

wielorodzinne.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie. Brak zgodności z obowiązującym studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
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Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIX/191/12 

Rady Miasta Kutno 

z dnia 27 marca 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W KUTNIE 

POMIĘDZY UL. ŁĄKOSZYŃSKĄ, UL. OBJAZDOWĄ, TORAMI PKP I WSCHODNIĄ GRANICĄ 

PLANU PRZY UL. STAFFA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

W oparciu o „Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego”, ustala się:  

1) zakres inwestycji:  

  

1.  Wykup gruntów pod budowę nowych dróg:  35.266 m
2
 x 5 PLN/m

2
 = 176.300 PLN  

2.  Wykup gruntów pod poszerzenia dróg istniejących:  670 m
2
 x 5 PLN/m

2
 = 3.350PLN  

3.  Budowa nowych ulic:  35.266 m
2
 x 385 PLN/m

2
 x 1,15 = 15.614.000PLN  

4.  Poszerzenie ulic istniejących:  670 m 
2
x 282 PLN/m

2
 x 1,15 = 217.300PLN  

5.  Budowa kanałów sanitarnych:  5.781 mb x 1.018 PLN/mb x 1,15 = 6.767.800 PLN  

6.  Budowa sieci wodociągowej:  4.504 mb x 350 PLN/mb x 1,15 = 1.812.900 PLN  

7.  Budowa sieci kanalizacji deszczowej:  3.859 mb x 575 PLN/mb x 1,15 = 2.551.800 PLN  

8  Rozbudowa zewnętrznej sieci ciepłowniczej:  200 mb x 1.741 PLN/mb = 400.400 PLN  

Łącznie: 27.543.850 PLN  

2) źródła finansowania:  

- budżet gminy z możliwością wykorzystania środków pomocowych i funduszy strukturalnych.  
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