
 

 

UCHWAŁA NR LVII/395/2014 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza,  

obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Kurkowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 

1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238) w związku z uchwałą nr XLV/306/2013 Rady Miejskiej w Łowi-

czu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamknię-

tych, w rejonie ul. Kurkowej, Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia nie uwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem 

terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Kurkowej, wg treści załącznika nr 1 do uchwały. 

§ 2. Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowi-

cza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Kurkowej, nie 

narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza. 

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza obszar urbanistyczny 

Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, zatwierdzonym uchwałą nr XXXI/189/2004 Rady Miejskiej 

w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

Nr 295, poz. 2456, z późn. zm.) wprowadza się zmiany dotyczące terenów oznaczonych symbolami: 

8.53.MWN,UU i 8.54.UU. 

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany miejscowego planu będący załącznikiem nr 2 do uchwały. 

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego zmianą miejscowego planu jest określony na rysunku 

zmiany miejscowego planu. 

4. Obowiązujący zakres rysunku zmiany planu obejmuje: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są 

granicą obszaru objętego zmianą planu miejscowego; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu; 
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3) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania terenu; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy; 

7) granice strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

5. W obszarze zmiany planu miejscowego nie występują tereny, których wartość wzrośnie z tytułu uchwa-

lenia zmiany planu i od których mogła by być naliczona opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego wg stanu na dzień podjęcia niniejszej 

uchwały. 

2. Jeżeli pojęcia i określenia użyte w zmianie planu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, posiadają 

różne definicje w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, należy stosować ich znaczenie wg przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest mowa o: 

1) „obszarze zmiany planu” - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach 

niniejszej zmiany planu; 

2) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to rozumieć fragment obszaru miasta, którego granice pokrywają 

się z granicami obrębu ewidencyjnego; 

3) „terenach” - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi w obszarze zmiany planu, nie-

ruchomości lub ich części, dla których zostały określone niniejszą zmianą planu różne przeznaczenia lub 

różne zasady zagospodarowania i które zostały oznaczone w tekście zmiany miejscowego planu oraz na ry-

sunku zmiany miejscowego planu symbolami cyfrowymi; 

4) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć określone dla poszczególnych terenów zespoły uprawnień 

i zobowiązań do podejmowania działań w przestrzeni, służących realizacji określonych celów, wyodręb-

nione wg zasad i sposobów korzystania z nieruchomości, oznaczone w tekście zmiany planu i na rysunku 

zmiany planu symbolami literowymi; 

5) „dopuszczeniu” należy przez to rozumieć uprawnienia do realizacji na działce budowlanej obiektów bu-

dowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu, 

które wykraczają poza ustalone w definicji przeznaczenia terenu określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu 

jako towarzyszących istniejącym lub realizowanym obiektom budowlanym o funkcjach zgodnych z prze-

znaczeniem ustalonym w rozdziale 2 uchwały; 

6) „granicach obszaru objętego rysunkiem zmiany planu” - należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie roz-

graniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy których wykre-

ślono symbol granicy (określony w legendzie rysunku zmiany planu) obszaru objętego rysunkiem zmiany 

planu; 

7) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię, w której obowiązkowo należy usytuować 

co najmniej 65% ściany frontowej budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy, 

zakaz przekraczania nie dotyczy elementów architektonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap 

dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicz-

nego chyba, że pozostałe ustalenia zmiany planu stanowią inaczej; 

8) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana 

budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych rysunkiem 

zmiany planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych, 

takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki 

oraz innych detali wystroju architektonicznego, których wysunięcie poza ścianę budynku nie przekracza 

odległości 1,3 m; 
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9) „udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-

styczny (liczbę niemianowaną) ustalony planem dla działki budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy po-

wierzchni gruntu rodzimego pokrytego roślinnością oraz wodami powierzchniowymi na działce budowla-

nej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, urzą-

dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację, do po-

wierzchni działki budowlanej; 

10) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz 

stan granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu; 

11) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych” w poszczególnych terenach - należy przez to 

rozumieć: dopuszczalność wykonywania na istniejących obiektach budowlanych przebudowy, rozbudowy, 

nadbudowy, odbudowy i remontów, a na istniejących obiektach przyrodniczych wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjnych i odtworzeniowych przy spełnieniu warunków i parametrów zabudowy określonych pla-

nem; 

13) „wysokości budynków” określonej w metrach - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu 

terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej bu-

dynku do najwyżej położonego punktu przekrycia; 

14) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która bezpośrednio przylega do drogi 

zapewniającej tej działce budowlanej dostęp do drogi publicznej; 

15) udziale powierzchni zabudowy działki budowlanej – należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny 

(liczbę niemianowaną) ustalany niniejszym planem dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia po-

wierzchni zabudowanej pod wszystkimi budynkami na działce budowlanej przez powierzchnię tej działki 

budowlanej; 

16) „przepisach szczególnych lub odrębnych” należy przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozporządze-

niach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z uchwał właści-

wych organów; 

17) „badaniach archeologicznych w formie nadzorów” - należy przez to rozumieć badania polegające na ob-

serwacji robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności, spo-

rządzeniu dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej a w przypadku stwierdzenia stanowiska, nie-

zwłocznego poinformowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest mowa o przeznaczeniu: 

1) „tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami”, oznaczonym symbolem „Mu”, należy przez to rozumieć 

przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania (z niezbędnymi do ich funkcjo-

nowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, doj-

ściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej): 

a) projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, 

b) projektowanych budynków o funkcjach: administracji, kultury, oświaty, służby zdrowia (z wyłączeniem 

szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), opieki nad dzieckiem, obsługi fi-

nansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 400 m2), ga-

stronomii, usług (z wyłączeniem zakładów wulkanizacji, myjni samochodowych, stacji paliw, baz trans-

portu i warsztatów samochodowych); 

2) „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym symbolem „U”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-

czone do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji administracji, ob-

sługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), 

zdrowia (z wyłączeniem szpitali) gastronomii oraz usług nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją in-

dywidualną, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospo-

darczych, garażami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami posto-

jowymi i obiektami infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniej-

szej uchwały; 
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3) „tereny dróg publicznych - ulica lokalna”, oznaczonym symbolem „KD-L”, należy przez to rozumieć prze-

znaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych ulic o klasie lokalna, 

o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania  

zagospodarowania na wyodrębnionych terenach 

§ 5. Na obszarze objętym miejscowym planem ustala się ogólne zasady zagospodarowania oraz zasady 

identyfikacji ustaleń rysunków zmiany planu miejscowego: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować 

w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w przypadku braku takich 

ustaleń w oparciu o: 

a) punkty identyfikacyjne lub zwymiarowanie, określone na rysunkach zmiany planu, 

b) trwałe naniesienia lub granice własności - jako linie (punkty) pokrywające się z tymi elementami na ry-

sunku zmiany planu; 

2) linie zabudowy określono na rysunku zmiany planu jako linie pokrywające się z liniami rozgraniczającym 

tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania oraz jako linie wyznaczone punktami iden-

tyfikacyjnymi; 

3) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych: 

a) w terenach, na których dopuszcza się realizację budynków o funkcji usługowej, minimum: 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych - jedno stanowisko na każde 100 m2 powierzchni użytkowej, 

b) w terenach, na których dopuszcza się realizację budynków o funkcji mieszkalnej dla jednego mieszkania 

minimum 1 stanowisko; 

4) przepis zawarty w pkt 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadających po-

wierzchni sprzedaży; 

5) w terenach określonych zmianą planu, obowiązują zakazy realizacji ogrodzeń: 

a) o wysokości powyżej 1,8 m, 

b) z prefabrykatów betonowych i siatki, 

c) o wypełnieniu powierzchni powyżej 60%; 

6) w obszarze objętym zmianą planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających obowiązkowego prze-

prowadzenia scalania i podziału nieruchomości; 

7) zasady podziału nieruchomości określone w treści uchwały są zasadami scalania i podziału lub połączenia 

i ponownego podziału nieruchomości na działki budowlane; 

8) w sytuacji, gdy rysunek zmiany planu miejscowego nie określa linii wewnętrznego podziału terenu w sto-

sunku do przylegającej drogi, granice podziału winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do 

osi pasa drogowego lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewidencyjnych; 

9) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia realizację budynków, dopuszczalne jest sytuowanie bu-

dynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub zbliżenie na odległości do 1,5 m od 

granicy z sąsiednią działką budowlaną przy zachowaniu przepisów dotyczących dostępu do pomieszczeń 

naturalnego oświetlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, zachowania bezpieczeń-

stwa pożarowego oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu; 
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10) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w uchwale nie dotyczą inwestycji z zakresu łączności pu-

blicznej, przy zachowaniu możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu określonego niniejszym pla-

nem miejscowym oraz zachowania przepisów odrębnych. 

§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym nr 8 „Śródmieście” wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz sym-

bolem cyfrowym i literowym. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użyt-

kowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 8.232.KD-L: 

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych - ulica lokalna; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) poszerzenie pasa drogowego ulicy Kurkowej i Sikorskiego, 

b) nawierzchnia chodnika utwardzona, 

c) istniejący drzewostan do zachowania, 

d) fragment terenu położony jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w granicach stre-

fy ochrony archeologicznej, w przypadku robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakte-

ru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych 

w formie nadzoru. 

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użyt-

kowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 8.233.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych (mieszkalno-usługowych) o udziale nie przekracza-

jącej 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej, 

- wysokość budynków usługowych (mieszkalno-usługowych) do 3 kondygnacji nadziemnych, do 14 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 7 m, 

- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5% do 40%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 80%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń usta-

lonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników, w tym 

gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej, 

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać 

na środowisko, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych, 

- istniejące zadrzewienia na działkach ewidencyjnych nr 2381/1 i 2382/1 do zachowania, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
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- dostępność komunikacyjną do terenu zapewniają istniejące ulice dojazdowe przylegające do terenu, 

- miejsca postojowe w obrębie terenu oraz z wykorzystaniem miejsc postojowych w pasach drogowych 

przylegających ulic oraz w obrębie parkingów publicznych, 

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych, 

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne, oparte o istniejącą sieć ciepłowniczą, 

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu 

o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do 

miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

g) na elewacjach budynków od strony ulic, dopuszcza się realizację nośników reklam płaskich przylegają-

cych do ściany, których powierzchnia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej ściany budynku, 

h) obowiązuje zakaz realizacji wolnostojących nośników reklam,  

i) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użyt-

kowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 8.234.Mu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- na działkach budowlanych obowiązuje realizacja budynków mieszkalnych z usługami w zabudowie 

zwartej (rozumiana jako zabudowa wypełniająca całą szerokość działki) za wyjątkiem działek skraj-

nych, 

- wysokość budynków mieszkalnych i usługowych od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia 

w poddaszu użytkowym, do 12 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy istniejących budynków z wysuniętymi częściami fronto-

wymi na arkadach w terenie o symbolu 8.51.KD-D, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 80%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 1 do 2, 

- połacie dachowe budynku dwuspadowe, o nachyleniu od 40% do 100%, 

- linia głównej kalenicy równoległa do osi przyległej ulicy, 

- dachy kryte: blachą, dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną lub blachą dachówkową w kolorze 

brązowym lub czerwonym, 

- poziom kalenicy dachu budynku winien nawiązywać do kalenic budynków sąsiednich z uwzględnie-

niem zasady umiejscowienia linii kalenicy budynku niższego w obrębie ściany szczytowej budynku 

wyższego, 

- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy od kalenicy dachu, 

- linia kalenicy lukarny prostopadła do kierunku głównej kalenicy dachu, 

- elewacje kryte tynkami szlachetnymi lub półszlachetnymi, gładkimi lub nakrapianymi, 
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- poziom posadzki parteru wyniesiony nad poziom terenu do 0,45 m, 

- zakaz realizacji loggii, 

- istniejący dojazd (fragment działki ewidencyjnej nr 8501) przy zachodniej granicy działki ewidencyj-

nej nr 8510, do zachowania, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń usta-

lonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników, w tym 

gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej, 

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać 

na środowisko, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- teren położony jest w zespole urbanistycznym miasta Łowicza (wchodzącym w skład Łowicko-

Bolimowskiej Strefy Turystycznej) w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, wpisanej do 

rejestru zabytków, realizacja zagospodarowania podlega nadzorowi konserwatorskiemu na podstawie 

przepisów szczególnych, 

- teren położony jest w granicach strefy ochrony archeologicznej, w przypadku robót ziemnych, zwią-

zanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazuje się 

przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do terenu zapewniają istniejące i projektowane ulice dojazdowe przylega-

jące do terenu, 

- miejsca postojowe w obrębie działki budowlanej w ilości minimum 1 miejsce na jedno mieszkanie 

oraz z wykorzystaniem miejsc postojowych w pasach drogowych przylegających ulic oraz w obrębie 

parkingów publicznych, 

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych, 

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne, 

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu 

o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do 

miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

g) na elewacjach budynku od strony ulic, dopuszcza się za wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru za-

bytków, realizację nośników reklam płaskich przylegających do ściany, których powierzchnia nie prze-

kracza 10% powierzchni całkowitej ściany budynku, 

h) obowiązuje zakaz: 

- realizacji wolnostojących nośników reklam, 
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- przesłaniania reklamami okien i detali architektonicznych, 

i) dopuszcza się realizację reklam (szyldów) prostopadłych do ściany frontowej budynku o powierzchni nie 

przekraczającej 0,25 m2, przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

j) działki ewidencyjne nr 2381/6 i 8502 stanowią jedną działkę budowlaną, 

k) pozostałe działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane. 

5. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użyt-

kowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 8.235.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych o udziale nie przekraczającej 50% powierzchni użytko-

wej budynku usługowego, 

- wysokość budynków usługowych od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, do 12 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 7 m, 

- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5% do 40%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 80%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2, 

- linia kalenic równoległa do osi przylegających ulicy, 

- dachy kryte: blachą, dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną lub blachą dachówkową w kolorze 

brązowym lub czerwonym, 

- elewacje kryte tynkami szlachetnymi lub półszlachetnymi, gładkimi lub nakrapianymi, 

- poziom posadzki parteru wyniesiony nad poziom terenu do 0,45 m, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń usta-

lonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników, w tym 

gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej, 

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać 

na środowisko, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- teren położony jest w zespole urbanistycznym miasta Łowicza (wchodzącym w skład Łowicko-

Bolimowskiej Strefy Turystycznej) w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, wpisanej do 

rejestru zabytków, realizacja zagospodarowania podlega nadzorowi konserwatorskiemu na podstawie 

przepisów szczególnych, 

- teren położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, przy realizacji zagospodarowa-

nia obejmującego prace ziemne obowiązuje nadzór archeologiczny, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do terenu zapewniają istniejące ulice dojazdowe przylegające do terenu, 
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- miejsca postojowe w obrębie terenu oraz z wykorzystaniem miejsc postojowych w pasach drogowych 

przylegających ulic oraz w obrębie parkingów publicznych, 

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych, 

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne, oparte o istniejącą sieć ciepłowniczą, 

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu 

o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do 

miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

g) na elewacjach budynków od strony ulic, dopuszcza się realizację nośników reklam płaskich przylegają-

cych do ściany, których powierzchnia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej ściany budynku, 

h) obowiązuje zakaz realizacji wolnostojących nośników reklam, 

i) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejo-

nie ulicy Kurkowej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania wg treści załączni-

ka nr 3. 

§ 8. Traci moc obowiązującą uchwała nr XXXI/189/2004 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 

2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny 

Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 295, poz. 2456, z późn. zm.) 

w zakresie ustaleń dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszaru objętego niniejszą 

zmianą planu miejscowego. 

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

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

twa Łódzkiego. 

  

  Przewodniczący Rady 

Henryk Zasępa 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr LVII/395/2014 

Rady Miejskiej w Łowiczu 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Wykaz dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów  

zamkniętych, w rejonie ulicy Kurkowej 

Nr 

uwagi 

Data wpływu, 

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa  

|jednostki organizacyjnej 

i adres zgłaszającego uwagi 

Treść 

uwagi 

Oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy uwaga. 

(Nr działki ewidencyjnej) 

Ustalenia projektu planu  

dla nieruchomości,  

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie uwagi 

 1  12.05.2014 r. 

PH „DANPOL”  

99-400 Łowicz  

ul. Kurkowa 8 

Nie naruszać istniejących 

granic własności 

Działki ewidencyjne  

Nr 2380/1, 2380/2, 2381/1, 

2382/2, 2382/1, 2382/2, 

Teren o symbolu 8.232.KD-L 

poszerzenie pasa drogowego 

ulicy lokalnej 

Uwaga w zakresie poszerzenia  

ul. Kurkowej odrzucona 

 

 

  

  Przewodniczący Rady 

Henryk Zasępa 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr LVII/395/2014 

Rady Miejskiej w Łowiczu 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr LVII/395/2014 

Rady Miejskiej w Łowiczu 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU MIEJSCOWEGO, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ  

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIASTA ŁOWICZA ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

1. W związku z uchwaleniem zmiany planu miejscowego zostaną wyznaczone tereny pod poszerzenie 

ul. Kurkowej. W konsekwencji powstanie konieczność realizacji wykupu tego terenu od prywatnego właściciela. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594, z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczegól-

ności zadania własne obejmują sprawy związane z problematyką gospodarki przestrzennej, a w tym między 

innymi: 

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej, 

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia 

w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

- zieleni gminnej i zadrzewień. 

Do zadań wywołanych zmianą ustaleń planu miejscowego należy wykup gruntów pod poszerzenie pasa 

drogowego ul. Kurkowej na łączną powierzchnię ca 150 m2. 

3. Powyższe zadanie zostanie umieszczone w zadaniach rzeczowych budżetu miasta na kolejne lata. 

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte będzie o budżet miasta. 

  

  Przewodniczący Rady 

Henryk Zasępa 
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