
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/181/2013 

RADY GMINY BOLIMÓW 

z dnia 4 czerwca 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów,  

fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary 

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

poz. 594) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405) w nawiązaniu do 

uchwały Nr XI/62/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 2 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów 

i Ziemiary, Rada Gminy Bolimów uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary - uwagi 

nie wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, frag-

ment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Bolimów.  

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru 

wsi Bolimów i Ziemiary, zawarte są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku będącym integralną częścią 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.  

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego miejscowym planem jest określony na rysunku planu 

miejscowego.  

3. Obowiązujący zakres rysunku planu obejmuje:  

a) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu,  

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu,  

c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu, 

które są granicą obszaru objętego planem miejscowym,  

d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-

sadach zagospodarowania terenu,  

e) linia zabudowy - nieprzekraczalna, 

f) zwymiarowanie linii zabudowy - w metrach,  
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g) granice obszarów występowania stanowisk archeologicznych,  

h) granice obszarów ochrony stanowisk archeologicznych. 

4. W obszarze planu miejscowego nie występują tereny, których wartość wzrośnie z tytułu uchwalenia pla-

nu i od których mogła by być naliczona opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

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

rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa wg stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały.  

2. Ilekroć w miejscowym planie jest mowa o:  

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

szego planu;  

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem planu” - należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy których wykreślono 

symbol granicy obszaru objętego rysunkiem planu, określony w legendzie rysunku planu;  

3) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć określone dla poszczególnych terenów (oznaczonych w tek-

ście miejscowego planu oraz na rysunku miejscowego planu symbolami cyfrowymi), 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 miejscowego planu i na ry-

sunku miejscowego planu symbolem literowym;  

4) „dopuszczeniu” należy przez to rozumieć uprawnienia do realizacji obiektów budowlanych lub form zago-

spodarowania wskazanych w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu, które wykraczają poza usta-

lone w definicji przeznaczenia terenu określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu;  

5) „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 rysun-

kiem planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych ta-

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

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

głości 1,3 m, chyba, że jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii elektroenergetycznej;  

6) „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;  

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

stan granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszego planu;  

8) „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;  

9) „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;  

10) „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. 

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o przeznaczeniu:  

1) „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”, oznaczonym symbolem „P”, należy przez to 

rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budyn-

ków i urządzeń o funkcji produkcyjnej w tym między innymi produkcji roślinnej pod osłonami i w szklar-
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niach oraz produkcji energii elektrycznej na bazie energii słonecznej (z wyłączeniem produkcji zwierzęcej), 

usług produkcyjnych oraz składów i magazynów z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami 

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

ściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami (sieciami) infrastruktury technicznej;  

2) „tereny dróg publicznych – autostrada”, oznaczonym symbolem „KD-A”, należy przez to rozumieć 

przeznaczenie służące działaniom ograniczonym do zachowania istniejącej autostrady, o pasie drogowym 

określonym liniami rozgraniczającymi z drogami serwisowymi, wiaduktami, przejściami dla zwierzyny, 

miejscami obsługi podróżnych i innymi niezbędnymi obiektami i urządzeniami związanymi z funkcjono-

waniem drogi;  

3) „tereny dróg publicznych - droga główna”, oznaczonym symbolem „KD-G”, należy przez to rozumieć 

przeznaczenie służące działaniom ograniczonym do zachowania istniejącej drogi klasy główna, o pasie 

drogowym określonym liniami rozgraniczającymi;  

4) „tereny dróg publicznych - droga lokalna”, oznaczonym symbolem „KD-L”, należy przez to rozumieć 

przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych dróg (ulic) o klasie 

lokalna, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi;  

5) „tereny dróg publicznych - droga dojazdowa”, oznaczonym symbolem „KD-D”, należy przez to rozu-

mieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych dróg (ulic) 

o klasie dojazdowa, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi. 

§ 5. Na obszarze objętym 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 (punkty sytuacyjne mapy) lub linie zwymiarowane na rysunku planu, w stosunku 

do trwałych naniesień (wynikających z treści mapy),  

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

ku planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o miary graficzne 

z rysunku planu;  

3) linie zabudowy - określono na rysunku planu zwymiarowaniem;  

4) nie wyznacza się obszaru wymagającego obowiązkowo scalenia i podziału nieruchomości;  

5) zasady podziału nieruchomości są zasadami scalenia i podziału lub połączenia i podziału nieruchomości na 

działki budowlane;  

6) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2 uchwały nie dotyczą inwestycji z zakresu 

łączności publicznej, przy zachowaniu możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu określonego ni-

niejszym planem miejscowym oraz zachowania przepisów odrębnych. 

Rozdział 2 

Zasady i warunki kształtowania zagospodarowania w wyodrębnionych terenach  

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 

użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu symbolem 18.01.KD-A:  

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych – autostrada;  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) odcinek pasa drogowego autostrady A2,  

b) autostrada bez dostępności komunikacyjnej do podstawowych pasów ruchu z terenów i dróg stycznych 

do pasa drogowego oraz z dróg serwisowych,  
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c) w granicach pasa drogowego występują między innymi:  

- wiadukt z odcinkiem przejezdnym drogi wojewódzkiej Nr 705,  

- droga serwisowa pełniąca funkcje obsługi przylegających terenów rolnych i leśnych,  

- inne obiekty i urządzenia związane bezpośrednio z funkcjonowaniem autostrady. 

§ 7. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 

w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu symbolem 18.02.KD-A:  

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych – autostrada;  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) odcinek pasa drogowego autostrady A2,  

b) autostrada bez dostępności komunikacyjnej do podstawowych pasów ruchu z terenów i dróg stycznych 

do pasa drogowego oraz z dróg serwisowych,  

c) w granicach pasa drogowego występują między innymi:  

- droga serwisowa pełniąca funkcje obsługi przylegających terenów rolnych i leśnych oraz dojazdu do 

przepustu gospodarczego pod autostradą,  

- inne obiekty i urządzenia związane bezpośrednio z funkcjonowaniem autostrady, 

d) teren położony jest w obszarze występowania stanowisk archeologicznych, prace ziemne wymagają 

przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych na warunkach określonych 

w przepisach odrębnych. 

§ 8. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 

w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu symbolem 18.03.KD-G:  

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych – droga główna;  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) odcinek pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 705,  

b) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  

c) istniejące przepusty i rowy odwadniające do zachowania,  

d) w pasie drogowym dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej poza pasami jezdni ruchu podstawowego. 

§ 9. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 

w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu symbolem 18.04.KD-L:  

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga lokalna;  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) droga z jedną jezdnia o dwóch pasach ruchu,  

b) jezdnia szerokości minimum 6 m,  

c) dopuszczalna realizacja ścieżki rowerowej w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań,  

d) w programie uzbrojenia jako minimum, realizację sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,  

e) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami. 

§ 10. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 

w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu symbolem 18.05.KD-D:  

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga dojazdowa;  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) droga z jedną jezdnia o dwóch pasach ruchu,  
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b) jezdnia szerokości minimum 5 m,  

c) dopuszczalna realizacja ścieżki rowerowej w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań,  

d) w programie uzbrojenia jako minimum, realizację sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,  

e) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami,  

f) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) położony jest w obszarze występowania stanowisk archeolo-

gicznych, prace ziemne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań wykopali-

skowych na warunkach określonych w przepisach odrębnych,  

g) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicz-

nych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach od-

rębnych.  

§ 11. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 

w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku planu symbolem 18.06.P:  

1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;  

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  

- budynki o wysokości do 9 m licząc od poziomu terenu określonego mapą do najwyższego punktu 

przekrycia,  

- w pasie terenu przyległym do linii rozgraniczającej autostrady A2 o szerokości 300 m, dopuszcza się 

realizację budynków o funkcji produkcyjnej i magazynowej o wysokości do 12 m licząc od poziomu 

terenu określonego mapą do najwyższego punktu przekrycia w sytuacjach uzasadnionych technologią 

produkcji lub składowania,  

- połacie dachowe dwu lub wielospadowe o połaciach symetrycznych względem kalenicy, o nachyleniu 

od 10% do 100%,  

- dopuszcza się realizację pokryć dachowych o przekroju łukowym,  

- intensywność zabudowy w obrębie działki budowlanej od 1% do 60%,  

- dopuszczalny zerowy wskaźnik intensywność zabudowy w obrębie działki budowlanej na której zrea-

lizowano wyłącznie urządzenia produkcji energii elektrycznej na bazie energii słonecznej,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 60%,  

- istniejący rów melioracyjny do zachowania,  

- istniejące rowy z zadrzewieniami do zachowania z dopuszczeniem realizacji przepustów,  

- odległość budynków od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, minimum 7,5 m,  

- w terenach o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń 

o funkcji handlu i gastronomii o udziale powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce bu-

dowlanej do 5%,  

- w pasie terenu określonym linią zabudowy i linią rozgraniczającą drogi obowiązuje zakaz realizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych,  

- na elewacjach budynków, od strony ulic, dopuszcza się realizację nośników reklam płaskich przylega-

jących do ściany o powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni całkowitej ściany budynku,  

- wyklucza się kolor niebieski i fioletowy pokrycia dachów,  

- w kolorystyce elewacji budynków preferuje się biel i brąz,  

- zakaz realizacji od strony przylegających dróg ogrodzeń z betonowych materiałów prefabrykowanych 

z dopuszczeniem ogrodzeń ażurowych bez podmurówki lub z podmurówką niewystającą ponad po-

wierzchnię terenu albo z przerwami w podmurówce,  
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- ogrodzenia o wysokości do 1,7 m, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

- teren w całości położony jest w obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,  

- obowiązują szczególne warunki i zasady zagospodarowania określone planem ochrony oraz przepisa-

mi odrębnymi dotyczącymi Bolimowskiego Parku Krajobrazowego,  

- 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 zagospodarowania terenu,  

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

gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,  

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 40% działki budowlanej,  

- za powierzchnie biologicznie czynną uznaje się również powierzchnie upraw pod osłonami i w 

szklarniach,  

- na powierzchniach biologicznie czynnych z wyłączeniem upraw pod osłonami i w szklarniach, wy-

magane jest zastosowanie gatunków rodzimych, charakterystycznych dla flory Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego,  

- powierzchnie biologicznie czynne ukształtowane w formie przesłon budynków od strony dróg pu-

blicznych, powierzchni trawiastych lub zieleni na dachach,  

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 

tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,  

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

- zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko,  

- zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjal-

nie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć, dla których zostanie wykazane 

w ocenie oddziaływania brak znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego,  

- przy realizacji urządzeń produkcji energii odnawialnej ze źródeł fotowoltaicznych na powierzchniach 

przekraczających 1 ha, wymagane jest zastosowanie urządzeń odstraszających ptaki z wykluczeniem 

urządzeń akustycznych, 

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

- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) położony jest w obszarze występowania stanowisk ar-

cheologicznych, prace ziemne wymagają przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań wy-

kopaliskowych na warunkach określonych w przepisach odrębnych,  

- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-

gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepi-

sach odrębnych, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  

- dostępność komunikacyjną zapewniają ulice przylegające do terenu,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działek budowlanych, 

e) zasady wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów osobowych, mini-

mum:  

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej,  

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,  
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- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 4 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni 

użytkowej,  

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

- dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów minimum – 1 stanowisko na 500 m2 pow. użyt-

kowej budynków o funkcji produkcyjnych, składów i magazynów, 

f) zasady wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów dla samochodów cię-

żarowych:  

- minimum 2 stanowiska na każde 1000 m2 pow. użytkowej budynków o funkcji produkcyjnej, składów 

i magazynów,  

- o powierzchni dostosowanej do transportochłonności dostaw i wywozu produktów,  

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego lub projektowanego wodociągu, do czasu realizacji sieci zaopa-

trzenie w wodę z lokalnego ujęcia,  

- jako uzupełniające źródło zaopatrzenia w wodę wskazane gromadzenie wód opadowych z połaci da-

chowych i powierzchni urządzeń technicznych,  

- sieć wodociągowa winna spełniać warunki zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych 

z wyposażeniem w hydranty,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do istniejących i projektowanych komunalnych sieci i urządzeń 

kanalizacyjnych realizowanych w otaczających ulicach,  

- odprowadzenie ścieków produkcyjnych do istniejących i projektowanych komunalnych sieci i urzą-

dzeń kanalizacyjnych realizowanych w otaczających ulicach z niezbędnym dostosowaniem jakości 

ścieków do warunków wymaganych dla sieci komunalnych,  

- do czasu budowy takiej sieci ścieki mogą być odprowadzane do zakładowych oczyszczalni ścieków 

przy zachowaniu przepisów szczególnych lub szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, a następ-

nie wywożone na zlewnię oczyszczalni ścieków,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów, do ziemi lub powierzchniowo przy zacho-

waniu przepisów szczególnych,  

- dopuszcza się budowę małych zbiorników retencyjnych zbierających wody opadowe z terenów 

utwardzonych i dachów budynków,  

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii średniego napięcia i projektowanych stacji trans-

formatorowych w obrębie terenu lub z istniejących linii niskiego napięcia,  

- dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, stacji transforma-

torowych i punktów rozdzielczych energii oraz przebudowę istniejących linii,  

- usuwanie odpadów komunalnych i produkcyjnych na zasadach określonych w obowiązujących prze-

pisach - w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania 

do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  

- usuwanie odpadów niebezpiecznych - w sposób selektywny oraz wykluczający mieszanie z odpadami 

innymi niż niebezpieczne, przy zachowaniu przepisów szczególnych, 

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

i) na elewacjach budynków od strony ulicy, dopuszcza się realizację nośników reklam:  

- płaskich przylegających do ściany,  

- o powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni całkowitej ściany budynku, 

j) zasady podziału nieruchomości na działki budowlane:  

- wielkość działek budowlanych minimum 5000 m2,  
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- szerokości frontów działek minimum 50 m,  

- granice podziału na działki budowlane winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi 

pasa drogowego przylegającej drogi lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic dzia-

łek ewidencyjnych,  

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału nieruchomości bez ograniczeń zawartych w niniej-

szym planie w sytuacji, gdy nowa granica działki ewidencyjnej pokrywa się z linią rozgraniczającą te-

reny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

- dla stacji transformatorowych, działka budowlana o wymiarach minimum 3 m x 2 m z dostępem do 

drogi publicznej. 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  

§ 12. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym gminy Bolimów, fragment obszaru 

wsi Bolimów i Ziemiary, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmi-

ny, oraz zasadach ich finansowania wg treści załącznika Nr 2 do uchwały.  

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

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy: 

Janusz Łukawski 
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Załącznik nr 1   
do uchwały nr XXXIII/181/2013  

Rady Gminy Bolimów  

z dnia 4  czerwca 2013 r.  
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Załącznik nr 2   

do uchwały nr XXXIII/181/2013  

Rady Gminy Bolimów  

z dnia 4 czerwca 2013 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE MIEJSCOWYM,  

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY BOLIMÓW ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA  

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, 

fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary zostaną wyznaczone tereny pod nową zabudowę produkcyjną. 

W konsekwencji powstanie konieczność realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przystosowaniem tere-

nu do zabudowy.  

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

594) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności 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 związanych z przystosowaniem terenu do zabudowy należą: 

- budowa nawierzchni jezdni w drodze o powierzchni 6120 m2,  

- budowa chodników o powierzchni 1530 m2,  

- budowa oświetlenia ulic na długości 1020 m,  

- budowa sieci wodociągowej o długości 1020 m,  

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1020 m,  

- budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 1020 m. 

3. Powyższe zadanie zostanie umieszczone w programie rozwoju poszczególnych elementów zagospoda-

rowania, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy na kolejne lata.  

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte będzie o następujące źródła:  

- budżet gminy,  

- fundusze strukturalne Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w Polsce,  

- umowy publiczno prywatne z wykorzystaniem kapitału inwestorów realizujących zagospodarowanie 

terenów produkcyjno usługowych,  

- umowy dotyczące realizacji inwestycji drogowych.  

Poszczególne tytuły inwestycyjne będą promowane do uwzględnienia w Zintegrowanym Programie Opera-

cyjnym Rozwoju Regionalnego. 
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