
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/177/12 

RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

z dnia 20 września 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej nr ewidencyjnym 366,  

położonej w Działoszynie obręb 3 miasta  

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 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, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, 

poz. 901) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Działoszynie uchwa-

la, co następuje:  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

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

szyn w części dotyczącej działki oznaczonej nr ewidencyjnym 366, położonej w Działoszynie obręb 3 miasta, 

zwane dalej planem, składającą się z:  

1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały;  

2) części graficznej, rysunku planu w skali 1:1000 będącego integralnym załącznikiem graficznymi Nr 1 do 

uchwały;  

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, będącego integralnym 

załącznikiem Nr 2 do uchwały;  

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, będącego integralnym załączni-

kiem Nr 3 do uchwały.  
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2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1, obejmują obszar w granicach miasta Działoszyna, określonych 

na załączniku graficznym do uchwały Nr XIII/67/2007 r. Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 sierpnia 

2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej nr ewidencyjnym 366, położonej w Działo-

szynie obręb 3 miasta.  

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie, o ile z treści 

przepisu nie wynika inaczej. 

2. Rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku planu w skali 

1:1000, stanowiącym załącznik graficzny Nr 1. 

3. Obszarze - należy przez to rozumieć obszary objęte niniejszym planem, w granicach przedstawionych na 

rysunku planu. 

4. Terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń 

planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której ustalono przepisy szczegółowe. 

5. Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które 

dominuje lub będzie dominować na danym terenie, a w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę 

obejmuje nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej budynków zlokalizowanych na poszczególnych działkach 

w danym terenie, chyba że ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów - określone w Rozdziale 5 sta-

nowią inaczej. 

6. Dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ciągi komunikacyjne i dojaz-

dy, zieleń i elementy małej architektury oraz określone rodzaje przeznaczenia w zakresie ustalonym w Rozdzia-

le 5 - Przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów. 

7. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie, określające 

najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica budynku (za wyjątkiem stacji transformatorowych wnę-

trzowych i budynków ochrony) od ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub innego obiektu, zgodnie z rysun-

kiem planu, z pominięciem: loggii, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku oraz elementów 

wejść do budynku (schodów, podestów, pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń) o maksymalnym wysu-

nięciu poza linię 1,0 m. 

8. Powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez wszystkie budynki w 

stanie wykończonym, położone w obrębie działki budowlanej liczoną jako rzut pionowy zewnętrznych krawę-

dzi budynków na powierzchnię terenu bez schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, tarasów, daszków oraz 

powierzchni zajmowanej przez szklarnie, altany, pergole. 

9. Wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabu-

dowy działki budowlanej do powierzchni tej działki. 

10. Powierzchnia całkowita zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszyst-

kich kondygnacji naziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej. 

11. Powierzchnia całkowita kondygnacji - należy przez to rozumieć powierzchnię kondygnacji mierzoną na 

poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad. 

12. Maksymalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć największy nieprzekraczalny wymiar 

pionowy budynku mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, 

znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego 

stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania maszynowni dźwigów 

i innych pomieszczeń technicznych bądź do najwyżej położonego stropodachu lub konstrukcji przekrycia bu-

dynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

13. Ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie wykonane z przęseł i słupów, przy czym 

w każdym przęśle minimum 50% powierzchni przęsła stanowią prześwity. 
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14. Przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsię-

wzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie zna-

cząco oddziaływać na środowisko, określone w aktualnym rozporządzeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi z 

zakresu ochrony środowiska. 

15. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w 

sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzch-

nią, nie mniejszą jednak niż 10 m
2
 oraz wodę powierzchniową na tym terenie.  

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

podniesienie warunków życia mieszkańców, poprzez:  

1. Tworzenie warunków dla rozbudowy istniejącej zabudowy oraz lokalizacji nowej stanowiącej o rozwoju 

przestrzennym miasta Działoszyna z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego. 

2. Poprawę ładu przestrzennego poprzez świadome kształtowanie przestrzeni miejskiej, szczególnie w są-

siedztwie obiektu zabytkowego oraz uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego i nadanie nowych 

form przestrzennych w strefach publicznych i niepublicznych przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynika-

jących z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji i specyficznych warunków dla lokalizacji zabudowy.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne planu  

§ 4. 1. Dla obszaru, o którym mowa w § 1, określa się:  

1) przeznaczenie terenów, określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-

sadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony środowiska przyrodniczego;  

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskaźniki zabudowy;  

4) zasady ochrony, adaptacji i kształtowania ładu przestrzennego;  

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odręb-

nych przepisów;  

6) granice terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i warunki ich zagospodarowania;  

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury;  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;  

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

dowy;  

10) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz adaptacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych 

w obszarze obowiązywania ustaleń planu;  

11) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz adaptacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastrukturalnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu;  

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowa-

ny uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.  

2. Ustalenia planu określone są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunkach planu.  

3. W planie nie określa się:  

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, gdyż brak takich obiektów w granicach planu;  

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, gdyż takie tereny nie zostały wy-

znaczone w studium;  

3) terenów wymagających scaleń i zasad przeprowadzania scaleń nieruchomości, gdyż nie ma takiej potrzeby;  

4) sposobów i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;  
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5) granice i sposoby zagospodarowania terenów górniczych i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziem-

nych, gdyż takie tereny i obiekty nie występują w obszarze opracowania.  

§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny Nr 1 są obowią-

zującymi ustaleniami planu:  

1) granice obszaru objętego ustaleniami planu;  

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) strefa wolna od lokalizacji obiektów budowlanych;  

5) strefa lokalizacji zieleni izolacyjnej;  

6) istniejące budynki magazynowo-produkcyjne do likwidacji;  

7) przeznaczenie terenów.  

§ 6. 1. Na obszarze objętym ustaleniami planu, wyodrębnia się tereny, będące przedmiotem określeń ogól-

nych i szczegółowych, oznaczone na rysunkach planu stanowiących załącznik Nr 1 symbolami, dla których 

ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:  

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze zagrożonym powodzią (położonym w obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią), oznaczony na rysunku planu symbolem 1MNu/ZZ;  

2) teren rolniczy z zielenią naturalną na obszarze zagrożonym powodzią (położonym w obszarze szczególne-

go zagrożenia powodzią), oznaczony na rysunku planu symbolem 2Rn/ZZ.  

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, określają przeznaczenie podstawowe poszczegól-

nych terenów.  

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają kolejny numer terenu zlokalizowanego 

w granicach obszaru objętego ustaleniami planu.  

Rozdział 3 

Przepisy ogólne dla całego obszaru  

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony sanitarnej obszaru obję-

tego planem na zasadach określonych w ust. 2-5.  

2. W całym obszarze opracowania zakazuje się:  

1) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w całym obszarze opracowania, 

za wyjątkiem przedsięwzięć stanowiących inwestycje celu publicznego;  

2) wprowadzania nie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód powierzchniowych i do gruntu oraz two-

rzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami;  

3) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej mogącej powo-

dować:  

a) emisję do powietrza zanieczyszczeń o charakterze odorowym,  

b) wprowadzania do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń w ilościach powodujących przekroczenia 

norm dopuszczalnych stężeń;  

4) składowania materiałów, lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogłyby spowodować (również w wy-

niku awarii) przenikanie do gruntu substancji toksycznych, mogących przedostać się w rejon zagrożony 

powodzią.  

3. Przyjmuje się, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, następujące rodzaje tere-

nów podlegających ochronie akustycznej:  

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MNu/ZZ należy przyjąć klasyfikację akustyczną jak 

dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową. Dla ww. rodzajów terenów obowiązują dopusz-

czalne poziomy hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4. Ustala się:  
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1) zakaz prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki 

budowlanej, ustalenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji;  

2) obowiązek zachowania i utrzymania drożności istniejącego odkrytego rowu odwadniającego biegnącego 

przez wszystkie tereny;  

3) selekcję i gromadzenie odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz 

ich odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej gminy.  

5. W zakresie ogrzewania lokalnego nakazuje się ogrzewanie budynków ze źródeł bezpiecznych ekologicz-

nie, (zalecane np.: energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, węgiel, miał i olej opałowy niskosiarkowy 

do 0,3% oraz inne ekologiczne nośniki energii).  

§ 8. 1. W granicach opracowania wyznacza się tereny podlegające ochronie na podstawie odrębnych prze-

pisów określając sposoby zagospodarowania dla:  

1) terenów w zasięgu występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Częstochowa”;  

2) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.  

2. Cała gmina położona jest w terenach zasobowych (GZWP nr 326). Zachodnia część gminy, w której 

znajduje się cały obszar objęty granicami planu miejscowego, leży na obszarze objętym wysoką ochroną wód 

podziemnych (OWO). Ustala się na tym obszarze wysoki reżim sanitarny:  

1) obowiązuje dostosowanie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych do warunków i struktur hydroge-

ologicznych;  

2) w terenach przeznaczonych pod zabudowę - dla wszystkich inwestorów polegający na obowiązku budowy i 

eksploatacji urządzeń do gromadzenia i unieszkodliwiania ścieków wykluczających ich przenikanie do 

gruntu.  

3. Wyznacza się, zgodnie z opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Warty na obszarze miasta Działoszyn - obszary bez-

pośredniego zagrożenia powodzią (obszar szczególnego zagrożenia powodzią). W obszarze szczególnego za-

grożenie powodzią znajdują się tereny położne w szerokiej dolinie rzeki Warty, czyli wszystkie tereny objęte 

granicami planu, tj. tereny oznaczone symbolami 1MNu/ZZ, 2Rn/ZZ. 

4. W granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę wyznacza się miejsca lokalizacji tej zabudowy 

(nieprzekraczalnymi liniami zabudowy) wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu – obszary wyniesione 

ponad rzędną terenów zagrożonych powodzią. Warunkiem posadowienia budynków jest wyniesienie rzędnej 

posadowienia budynku ponad rzędną wody o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%, tj. 178,8 m n.p.m., 

obowiązuje również zakaz wznoszenia budynków podpiwniczonych oraz konieczność dostosowania rozwiązań 

konstrukcyjno-technicznych budynków do zagrożeń związanych z oddziaływaniem wód powodziowych.  

5. Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (obszarze szczególnego zagrożenia powodzią) obo-

wiązują wszystkie ograniczenia i zakazy określone w przepisach odrębnych – prawo wodne, w zakresie wyko-

nywania robót i czynności mogących utrudnić ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powo-

dziowe oraz takich, które mogą spowodować zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, w 

tym zakaz: wykonywania urządzeń wodnych, budowy obiektów budowlanych, gromadzenia ścieków, sadzenia 

drzew i krzewów, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót.  

6. Zgodnie z przepisami odrębnymi – prawo wodne, na podstawie planu, w przypadku: wznoszenie nowych 

obiektów budowlanych (na warunkach określonych w ust. 4), realizacji ogrodzeń, utwardzenia terenu i zmiany 

jego ukształtowania, wykonywania robót związanych z już funkcjonującymi obiektami budowlanymi (np. roz-

budowa, przebudowa) oraz wykonywania wszystkich innych robót i czynności, o których mowa w ust. 5 należy 

uzyskać od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodne w Poznaniu decyzję zwalniającą z tych zaka-

zów.  

§ 9. 1. Uwzględniając wartości dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury obejmuje się ochroną 

konserwatorską:  

1) teren umożliwiający ekspozycję przestrzenną wokół dawnego założenia pałacowo–parkowego Męcińskich 

z początku XVII w. – poprzez wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji obejmującej cały 

obszar w granicach opracowania planu;  
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2) zabytki archeologiczne – nawarstwienia i relikty zabudowy miasta Działoszyn, w formie konserwatorskiej 

strefy ochrony archeologicznej, obejmującej cały obszar w granicach opracowania planu.  

2. W granicach strefy ekspozycji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się:  

1) zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych na osi założenia pałacowo-parkowego i w strefie wido-

kowej od strony południowo-zachodniej miasta, pokazanej na rysunku planu;  

2) obowiązek ekranowania zielenią wysoką projektowanych budynków w otoczeniu zespołu pałacowo-

parkowego;  

3) zakaz realizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, reklam i drogowskazów wielkoformato-

wych;  

4) zakaz utrwalania istniejącej zabudowy produkcyjnej i magazynowej, zlokalizowanej w zasięgu strefy 

ochrony ekspozycji wraz z obowiązkiem ekranowania zielenią wysoką istniejących budynków degradują-

cych przestrzeń otoczenia pałacowo-parkowego;  

5) zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz wszelkich ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;  

6) lokalizacja nowych budynków i innych obiektów budowlanych lub przebudowa i rozbudowa budynków i 

innych obiektów budowlanych oraz zamiana sposobu zagospodarowania obszaru wymaga uzgodnienia pro-

jektu budowlanego nowych lub przebudowywanych obiektów, w tym również ogrodzeń z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków.  

3. W granicach konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się:  

1) obowiązek uzgadniania, na etapie wydawania decyzji administracyjnych z WKZ, wszelkich planowanych 

inwestycji (budynków, inwestycji drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu i innych związanych z ro-

botami ziemnymi, naruszającymi strukturę gruntu poniżej warstwy ornej);  

2) w przypadku obowiązku zapewnienia nadzoru archeologa, nadzór prowadzony jest na koszt inwestora przy 

wszelkich robotach ziemnych, związanych z wymienionymi działaniami inwestycyjnymi i trwałym zago-

spodarowaniem terenu, z rygorem zmiany wymienionych powyżej prac archeologicznych na ratownicze 

badania wykopaliskowe w przypadku ujawnienia, w wykopach budowlanych, zabytkowych obiektów.  

§ 10. Ustala się obsługę komunikacyjną wszystkich terenów wyznaczonych w planie z istniejącego układu 

ulic miejskich, powiązanego z obszarem opracowania poprzez ul. Zamkową i drogę wewnętrzną – dz. nr 113 

powiązaną z ul. Zamkową, do których poszczególne tereny wyznaczone w planie przylegają.  

§ 11. Ustala się:  

1) lokalizację ogrodzeń frontowych w ustalonej na załącznikach graficznych linii rozgraniczającej drogi/ulicy. 

Dopuszcza się odstępstwo od zasady lokalizowania ogrodzeń w wyznaczonej na rysunku planu linii rozgra-

niczającej drogi/ulicy w przypadku, gdy w tej linii znajduję się cenne drzewa lub szpalery drzew, a także 

ułożona jest sieć infrastruktury technicznej, ogrodzenie należy wówczas lokalizować poza linią drzew lub 

uzbrojenia, na terenie przeznaczonym pod zabudowę;  

2) zakaz lokalizacji w granicy z przestrzenią publiczną ogrodzeń z wypełnieniem z prefabrykatów betono-

wych (pełnych i ażurowych) oraz lokalizacji ogrodzeń pełnych.  

Rozdział 4 

Zasady i warunki podziału nieruchomości  

§ 12. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości objętych planem. Na podstawie 

planu będą dokonywane podziały na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach odrębnych - 

ustawa o gospodarce nieruchomościami, w tym na wszystkich terenach wyznaczonych w planie istnieje możli-

wość podziału działki, którego celem jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulacja istniejących 

granic działek. Warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie parametrów działki dzielonej, umoż-

liwiających lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elementów zagospodarowania zgodnie z prze-

znaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie.  

2. Na terenie oznaczonym symbolem 1MNu/ZZ dopuszcza się możliwość podziału istniejącej działki bu-

dowlanej na nowe działki budowlane, przy spełnieniu następujących warunków:  

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 1000 m
2
;  
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2) minimalna szerokość wydzielonej działki (najmniejsza długość boku działki) – 20 m;  

3) granica podziału musi być prostopadła lub równoległa do przynajmniej jednej istniejącej granicy działki 

dzielonej;  

4) każda nowo wydzielona działka musi mieć bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej dz. nr 113.  

3. Na terenie oznaczonych na rysunku planu symbolami 2Rn/ZZ nie przewiduje się możliwości dokonywa-

nia podziału na działki budowlane za wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach odrębnych – ustawa o go-

spodarce nieruchomościami.  

Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów  

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MNu/ZZ, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na obszarze zagrożonym powodzią 

(w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią);  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe usługi;  

3) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  

a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

b) wysokość zabudowy mieszkaniowej/usługowej – maksimum dwie kondygnacje naziemne, całkowita wy-

sokość budynku maksimum 9,0 m,  

c) rzędna posadowienia budynków powyżej 178,8 m, obowiązuje zakaz wykonywania podpiwniczenia,  

d) obowiązek zabezpieczenia projektowanych budynków przed oddziaływaniem wód powodziowych po-

przez zastosowanie odpowiednich środków i przedsięwzięć zmniejszających tę uciążliwość lub przez za-

stosowanie rozwiązań technicznych zwiększających odporność na to zagrożenie,  

e) lokalizacja budynków na działce jako wolno stojące,  

f) dachy budynków należy projektować o równym kącie nachylenia symetrycznych połaci w zakresie od 25
0 

do 45
0
, 

g) lokalizacja pomieszczeń gospodarczych w bryle budynku o funkcji podstawowej, dopuszcza się lokaliza-

cję na terenie wolno stojącego garażu o maksymalnej wysokości do 5,0 m, 

h) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni działki budowlanej, 

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki budowlanej, 

j) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,15 i nie większy niż 0,5; 

4) docelową rozbiórkę istniejących na terenie budynków produkcyjnych i magazynowych, obowiązuje rów-

nież zakaz utrwalania tych budynków poprzez ich przebudowę lub rozbudowę; 

5) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w strefie pokazanej na rysunku planu, plan dopuszcza realizację w 

tym terenie drogi dojazdowej wewnętrznej, sieci uzbrojenia i ażurowego ogrodzenia – o formie i przebiegu 

uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;  

6) obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej pełniącej funkcję ekranu dla założenia pałacowo-parkowego w pa-

sie wskazanym na rysunku planu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;  

7) w zagospodarowaniu działki budowlanej należy obowiązek wyznaczenia minimum 2 miejsc postojowe na 

budynek mieszkalny;  

8) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z ustaleniami określonymi w Rozdziale 6, 

obowiązek podłączenia wszystkich budynków o funkcji podstawowej do sieci kanalizacji sanitarnej.  

2. Wyznacza się maksymalną strefę z tytułu bezpiecznej pracy w pobliżu czynnych linii elektroenergetycz-

nych średniego napięcia 15 kV, w odległości po 7,5 m od rzutu skrajnego przewodu na stronę (całkowita sze-

rokość strefy 15,0 m) i określa następujące wymagania:  
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1) na terenach położonych w zasięgu stref bezpieczeństwa od linii energetycznych średniego napięcia, ozna-

czonych na rysunku planu, ustala się zakaz realizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały po-

byt ludzi (powyżej 4 godzin na dobę);  

2) istnieje możliwość lokalizowania innych obiektów budowlanych – gospodarczych, magazynowych, gara-

żowych, itp., w zasięgu strefy bezpieczeństwa linii pod warunkiem uzyskania, przed wydaniem pozwolenia 

na budowę, zgody Zakładu Energetycznego;  

3) pokazane i opisane w planie strefy przestają obowiązywać w przypadku likwidacji lub przebudowy linii na 

kablową.  

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2Rn/ZZ, plan ustala:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy z zielenią naturalną na obszarze zagrożonym powodzią (w ob-

szarze szczególnego zagrożenia powodzią);  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – niezbędna sieć infrastruktury technicznej;  

3) zachowanie istniejącego użytkowania terenu;  

4) zakaz realizacji w terenie zabudowy.  

Rozdział 6 

Przepisy szczegółowe w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną  

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

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieć wodociągowej, zasilanej z ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. 

Ogrodowej;  

2) przy rozbudowie i budowie wodociągów obowiązek uwzględnienia wymogów dotyczących p.poż. zaopa-

trzenia wodnego, w szczególności lokalizacji hydrantów p.poż. oraz przygotowanie awaryjnych ujęć wody 

do wykorzystania w sytuacjach szczególnych.  

§ 16. 1. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i przemysłowych, ustala się:  

1) odprowadzenie ścieków bytowych w systemie grawitacyjnym poprzez miejską sieć kanalizacyjną i ich 

unieszkodliwienie na komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Działoszynie;  

2) dopuszcza się budowę kanałów sanitarnych poza liniami rozgraniczającymi ulic, na terenach przeznaczo-

nych w planie pod zabudowę lub inne funkcje;  

3) na okres utrzymania istniejącego na terenie zakładu wytwarzającego ścieki przemysłowe (technologiczne), 

obowiązek podczyszczania tych ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, określającymi 

warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i precyzującymi sposoby realizacji obowiąz-

ków dostawców ścieków przemysłowych, mówiącymi m. in, że:  

a) ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli:  

- nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, 

stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a 

także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodno 

prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych,  

- spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodno prawne-

go, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa wodnego,  

- temperatura tych ścieków nie przekracza 35 °C, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5, z 

wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści się w przedziale od 8 do 

10,  

- są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania,  

b) dostawca ścieków przemysłowych wprowadzając je do urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia:  

- ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w 

przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zie-

mi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  
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- równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia 

oczyszczalni ścieków,  

- ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków,  

c) ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, zawierające substancje zanieczyszcza-

jące wymienione w załączniku do obowiązującego rozporządzenia, nie powinny zawierać tych substancji 

w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tym za-

łączniku:  

- ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości 

wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu,  

- dostawca ścieków przemysłowych udostępnia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu nie-

zbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospo-

darce ściekowej w zakładzie, w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemy-

słowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia,  

- zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości oraz maksymalną wartość strumienia 

objętości ścieków przemysłowych, w zależności od specyfiki tych ścieków, ustala przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając warunki wydanych pozwoleń wodnoprawnych,  

- dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne ustala na podstawie: bilansu ilości i jakości ścieków komunalnych, od-

prowadzanych do oczyszczalni ścieków, faktycznej przepustowości oczyszczalni i stosowanej techno-

logii oczyszczania ścieków oraz uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeń i sposobu stosowania 

osadów ściekowych,  

d) uzgodnionej z dostawcą ścieków przemysłowych możliwości zastosowania w zakładzie najlepszej do-

stępnej techniki w produkcji i podczyszczaniu tych ścieków, w celu zmniejszenia ładunków zanieczysz-

czeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji:  

- przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadząc kontrolę ścieków przemysłowych wprowa-

dzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych pró-

bek,  

- pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych o zamia-

rze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków prze-

mysłowych.  

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

1) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy przez infiltrację powierzchniową i podziemną do 

gruntu w granicach działki budowlanej lub do kanalizacji deszczowej;  

2) wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni szczelnej terenów placów, z terenów dróg, a także 

parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 

powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi 

dotyczącymi jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;  

3) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których 

mowa w pkt 2 mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczenia.  

§ 18. 1. Jako podstawowe źródła zasilania w energię elektryczną, ustala się:  

1) istniejące stacje transformatorowo-rozdzielcze zlokalizowane na terenie gminy, tj. GPZ Działoszyn-110/15 

kV oraz RPZ- y 110/6 kV Warta 1 i Warta 2.  

2. Ustala się:  

1) zasadę zasilania w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci napowietrzno–kablowej średniego 

napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV; bezpośredni dosył energii elektrycznej do poszczególnych od-

biorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia;  

2) budowę, przebudowę i modernizację sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych prowadzoną w 

uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym;  
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3) lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczającymi dróg - stacje wnętrzowe 

i słupowe na terenach, na których plan dopuszcza lokalizację stacji trafo. Dla lokalizacji stacji wnętrzowych 

niezbędne jest wydzielenie działki, zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie, z za-

pewnieniem dostępu do drogi publicznej.  

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej ustala się zaopa-

trzenie lokalnych źródeł ciepła wbudowanych w bryłę budynku z obowiązkiem stosowania technologii i paliw 

ekologicznych.  

§ 20. Ustala się docelowe zaopatrzenie w gaz ziemny, które może nastąpić po wybudowaniu na terenie 

gminy:  

1) gazociągu wysokiego ciśnienia;  

2) stacji redukcyjno–pomiarowej pierwszego stopnia;  

3) sieci rozdzielczej średniego ciśnienia.  

§ 21. W zakresie telekomunikacji, ustala się:  

1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczających dróg/ulic 

na warunkach określonych przez zarządcę drogi;  

2) możliwość przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczającymi dróg;  

3) obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych 

przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego;  

4) lokalizowanie urządzeń telekomunikacyjnych na terenach zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązujący-

mi w tym zakresie.  

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe  

§ 22. Wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomo-

ści, określa się na 30%.  

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.  

§ 24. 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  
do uchwały nr XXXVI/177/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 20 września 2012 r. 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXXVI/177/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 20 września 2012 r. 

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

nym (Dz.U 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, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237, 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) Rada Miej-

ska w Działoszynie stwierdza, że w ustawowym terminie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części doty-

czącej działki oznaczonej nr ewidencyjnym 366, położonej w Działoszynie obręb 3 miasta, nie wniesiono 

uwag do planu.  

  

 Przewodniczący Rady 

 Miejskiej w Działoszynie: 

Stanisław Ranoszek 

Załącznik nr 3  

do uchwały nr XXXVI/177/12 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 20 września 2012 r. 

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

nym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 roku Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 ro-

ku Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, z 2007 roku Nr 225, poz. 1635, Nr 

127, poz. 880, z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, z 2009 roku Nr 220, poz. 1413) Rada 

Miejska w Działoszynie stwierdza, że po uprawomocnieniu się zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej nr ewidencyjnym 

366, położonej w Działoszynie obręb 3 miasta, przewiduje się realizację następujących inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i określa się sposób ich realizacji oraz zasa-

dy finansowania:  

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w drogach – dla potrzeb realizacji planu inwestycja 

zrealizowana w ul. Zamkowej, podłączenie do sieci na zasadzie przyłączy; 

2) budowa sieci gazowej - inwestycja realizowana przez właściwą Spółkę Gazownictwa.  

  

 Przewodniczący Rady 

 Miejskiej w Działoszynie: 

Stanisław Ranoszek 
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