
 

 

UCHWAŁA NR L/253/13 

RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

z dnia 29 maja 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Działoszyn w części obejmującej działkę Nr 748/5 położoną w obrębie geodezyjnym Sadowiec 

(miejscowość Posmykowizna) 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21) 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 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 

149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w związku z uchwałą 

Nr XXXI/168/12 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części 

obejmującej działkę Nr 748/5 położoną w obrębie geodezyjnym Sadowiec (miejscowość Posmykowizna) Rada 

Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

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

szyn w części obejmującej działkę Nr 748/5 położoną w obrębie geodezyjnym Sadowiec (miejscowość Posmy-

kowizna), składający się z:  

1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały;  

2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000, będący integralnym załącznikiem 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 załącznikiem 

Nr 3 do uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, wyznaczają:  

1) od północy – południowa granica działki o nr ewid. 748/2;  
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2) od wschodu – zachodnia granica działki o nr ewid. 749/4;  

3) od południa – północna granica działki o nr ewid. 748/6;  

4) od zachodu – wschodnia granica działki o nr ewid. 748/4. 

3. Granice planu, o którym mowa w ust. 2, wyznaczono graficznie na rysunku planu opracowanego w skali 

1:1000.  

4. Stwierdza się, że niniejszy plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-

gospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Działoszyn w części obejmującej działkę Nr 748/5, położoną w obrębie geodezyjnym Sadowiec 

(miejscowość Posmykowizna);  

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

su nie wynika inaczej;  

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia graficzne oznaczone na rysunku, będącym integralnym 

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;  

4) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar określony na załączniku graficznym – granicami obszaru 

objętego ustaleniami planu;  

5) terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, ozna-

czoną numerem i symbolem literowym, dla której określono ustalenia szczegółowe;  

6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowa-

nia, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym, w tym również pomiędzy terenem drogi 

1KDW, a terenem przeznaczonym pod zabudowę;  

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które 

przeważa lub będzie przeważać na danej działce budowlanej a w przypadku lokalizacji zabudowy obejmuje 

nie mniej niż 70% powierzchni całkowitej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;  

8) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć urządzenia komunikacji kołowej 

i pieszej, place manewrowe, parkingi, elementy infrastruktury technicznej, zieleń i elementy małej architek-

tury, związane bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym przewidzianym w planie dla danej działki 

budowlanej oraz określone rodzaje przeznaczenia w zakresie ustalonym w Rozdziale 3 – Ustalenia szczegó-

łowe dla terenów; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić więcej niż 30% po-

wierzchni całkowitej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;  

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie, określające 

najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica budynku od linii rozgraniczającej ulicy, zgodnie 

z rysunkiem planu, z pominięciem loggii, balkonów, tarasów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku 

oraz elementów wejść do budynku (schodów, podestów, pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń);  

10) froncie działki – należy przez to rozumieć granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 

odbywa się główny wjazd na działkę;  

11) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykony-

wania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi 

budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, 

a także ich otoczenia; w ramach lokalizacji budynku gospodarczego można zrealizować garaż na nie więcej 

niż dwa stanowiska;  

12) lokalu – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń o funkcji wiodącej wraz z pomieszczeniami po-

mocniczymi, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, spełniający nie-

zbędne warunki do stałego pobytu ludzi;  
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13) gruncie rodzimym – należy przez to rozumieć pierwszą warstwę ziemi widoczną po ściągnięciu humusu 

(wierzchniej warstwy ziemi); określony wg stanu wysokościowego, wskazanego na mapie do celów projek-

towych;  

14) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu gruntu 

rodzimego, przy głównym wejściu do budynku, do najwyższej krawędzi dachu;  

15) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych po obrysie zewnętrznym wszystkich budynków zlokali-

zowanych na danej działce budowlanej, do powierzchni tej działki;  

16) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków położonych w obrębie 

działki budowlanej, liczoną jako rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię tej 

działki;  

17) usługach – należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związaną 

z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi;  

18) reklamie – należy przez to rozumieć nośniki reklamowe w postaci transparentów, plansz, banerów, masz-

tów z flagami reklamowymi, tablic reklamowych, stojaków reklamowych, znaków, szyldów, zwiastunów, 

ekranów multimedialnych oraz innych nośników reklamowych służących przekazowi informacji, umiesz-

czonych na terenie prywatnym lub w przestrzeni dróg, z wyłączeniem znaków drogowych oraz tablic re-

klamowych dopuszczonych przez system informacji w Mieście i Gminie Działoszyn;  

19) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć udział procentowy terenu z nawierzchnią 

ziemną zapewniającą naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką na-

wierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m oraz wodę powierzchniową na tym terenie;  

20) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć drogi oraz lokalizowane pod powierzchnią ziemi, 

na powierzchni ziemi albo nad powierzchnią ziemi przewody, urządzenia i obiekty: wodociągowe, kanali-

zacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne;  

21) strefie bezpieczeństwa związanej z ograniczeniami w zabudowie terenu – należy przez to rozumieć obszar 

wyznaczony na południe od osi linii średniego napięcia 15 kV, o szerokości 7,5 m od osi linii, na którym 

ustanawia się szczególny sposób zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

zawartymi w Rozdziale 3. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem 

§ 3. 1. Dla całego obszaru objętego uchwałą plan ustala:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-

gospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (w tym zasady i warunki sytuowania reklam oraz 

ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane);  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;  

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

6) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany 

uchwaleniem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

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

3. W planie nie określa się:  

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  
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3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów;  

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu za-

budowy;  

6) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia, przedstawione graficznie na rysunku planu, są ustaleniami obowiązujący-

mi:  

1) granica obszaru objętego ustaleniami planu;  

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

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4) przeznaczenie terenów.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w pkt 1, mają charakter oznaczeń in-

formacyjnych. 

§ 5. 1. Plan wyodrębnia tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyzna-

czone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla których ustala się następujące 

podstawowe przeznaczenie terenu:  

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN;  

2) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW. 

§ 6. 1. Oznaczenia literowe przedstawione na rysunku planu określają przeznaczenie podstawowe poszcze-

gólnych terenów.  

2. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, określają numer terenu o tożsamym przeznacze-

niu podstawowym zlokalizowanym w granicach obszaru objętego ustaleniami planu. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN plan ustala:  

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi, budynek gospodarczy. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (w tym zasad i warunków sytuowania re-

klam oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z ja-

kich mogą być wykonane) ustala się:  

1) nakaz lokalizacji zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabu-

dowy;  

2) zakaz lokalizacji zabudowy w strefie bezpieczeństwa od linii średniego napięcia 15 kV związanej z ograni-

czeniami w zabudowie terenu;  

3) możliwość lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami szczególnymi, pomiędzy linią 

zabudowy, a linią rozgraniczającą;  

4) możliwość realizacji na działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku o przeznaczeniu podstawowym 

oraz nie więcej niż jednego budynku gospodarczego; 

5) nakaz realizacji na działce budowlanej:  

a) budynku mieszkalnego jako wolnostojącego; realizacji jednego lokalu w budynku mieszkalnym,  
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b) budynku gospodarczego jako wolnostojącego; możliwość realizacji pomieszczeń gospodarczych, po-

mieszczeń garażowych jako wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego,  

c) pomieszczeń usługowych jako wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego; 

6) nakaz lokalizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej;  

7) nakaz grodzenia nieruchomości ogrodzeniem z ażurowym wypełnieniem o prześwicie co najmniej 50% 

o wysokości nie większej niż 1,6 m od poziomu gruntu rodzimego; możliwość realizacji ogrodzeń na pod-

murówce o maksymalnej wysokości 60 cm;  

8) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów w ogrodzeniach; zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami 

pełnymi lub nieprzejrzystymi; możliwość stosowania nieprzejrzystego żywopłotu;  

9) zakaz:  

a) lokalizacji na działce budowlanej wolnostojących reklam,  

b) lokalizacji na budynkach reklam o powierzchni łącznej większej niż 2 m2,  

c) lokalizacji reklam na dachach budynków,  

d) lokalizacji reklam o treści innej niż prowadzona działalność gospodarcza na działce budowlanej; możli-

wość realizacji reklam okolicznościowych,  

e) lokalizacji reklam na drzewach,  

f) lokalizacji reklam na ogrodzeniach. 

3. W zakresie zasad ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) powierzchnię biologicznie czynną na nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;  

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsię-

wzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie przepisów 

odrębnych z zakresu ochrony środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktu-

ry technicznej;  

3) zakaz prowadzenia działalności usługowej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki budowlanej, 

na której jest ona wykonywana i do której inwestor posiada tytuł prawny; nie dotyczy inwestycji celu pu-

blicznego z zakresu telekomunikacji;  

4) nakaz selekcji i gromadzenia odpadów na terenie inwestycji, w urządzeniach przystosowanych do ich gro-

madzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunal-

nej Miasta i Gminy Działoszyn;  

5) ustala się klasyfikację akustyczną, jak dla zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z aktualnymi przepisami od-

rębnymi z zakresu ochrony środowiska. 

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:  

1) możliwość realizacji budynku mieszkalnego o wysokości maksimum dwóch kondygnacji nadziemnych; 

o wysokości nie większej niż 10,0 m przy rzędnej parteru nie większej niż 80 cm ponad gruntem rodzi-

mym;  

2) możliwość realizacji budynku gospodarczego o wysokości jednej kondygnacji użytkowej, o wysokości 

nie większej niż 6,0 m ponad gruntem rodzimym;  

3) zakaz realizacji kondygnacji podziemnych;  

4) nakaz wykończenia elewacji wszystkich budynków realizowanych na działce budowlanej tymi samymi ma-

teriałami wykończeniowymi o tej samej kolorystyce;  

5) nakaz wykonania dachów wszystkich budynków realizowanych na działce budowlanej z tego samego ma-

teriału, w tej samej kolorystyce;  

6) nakaz używania do wykończenia elewacji budynków, materiałów w kolorach naturalnych; preferowane ko-

lory: kremowy, jasny żółty, biały, beżowy, w zakresie natężenia odcieni do 30% w systemie chromatyczno-
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ści NCS; możliwość stosowania materiałów naturalnych (np. kamień, drewno, cegła), jako elementu kształ-

towania lub akcentowania elewacji;  

7) nakaz używania do realizacji pokrycia dachowego materiałów w kolorach naturalnych; dopuszczalne kolo-

ry: ciemny brąz, bordo, grafit, szary, kolor ceramiki;  

8) nakaz projektowania dachów budynków zlokalizowanych na działce budowlanej jako dwuspadowych lub 

wielospadowych o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci dachowych w zakresie 20°-45°;  

9) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych (typu seiding, boazerie elewacyjne, itp.) i blach, jako ma-

teriału wykończeniowego elewacji budynków; zakaz stosowania papy jako docelowego materiału na po-

krycie dachu;  

10) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki;  

11) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 0,4. 

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz określenia wskaźników dotyczących miejsc postojowych i par-

kingowych ustala się:  

1) nakaz obsługi komunikacyjnej terenu 1MN bezpośrednio z wyznaczonej w planie drogi wewnętrznej ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 1KDW;  

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 2 nie więcej niż 5 miejsc parkingowych na 1 lokal miesz-

kalny,  

b) dla usług - nie mniej niż 2 miejsca postojowe,  

c) dla gastronomii – jedno miejsce postojowe na każde 4 miejsca konsumenckie; 

3) nakaz odrębnego określania wskaźnika dotyczącego miejsc postojowych, miejsc parkingowych w przypad-

ku realizacji na działce budowlanej przeznaczenia mieszkaniowego oraz usługowego. 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe w zakresie zasad modernizacji rozbudowy i budowy 

§ 8. 1. W zakresie remontu, budowy i rozbudowy drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW 

ustala się układ projektowanej drogi wewnętrznej z drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 

KDL, zlokalizowaną w całości poza obszarem planu, stanowiącą komunikacyjny układ zewnętrzny. 

2. W zakresie parametrów funkcjonalno-technicznych drogi wyznaczonej w planie ustala się docelową sze-

rokość w liniach rozgraniczających 10 m, plan, w granicach objętym obszarem opracowania planu wydziela 

pod drogę pas komunikacyjny o szerokości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu.  

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w granicach terenu 1KDW ustala się:  

1) zakaz:  

a) lokalizacji reklam o powierzchni większej niż 4 m2,  

b) lokalizacji reklam na ogrodzeniach, za wyjątkiem reklam okolicznościowych oraz dopuszczonych przez 

system informacji Miasta i Gminy Działoszyn,  

c) lokalizacji reklam na drzewach. 

4. W zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu 1KDW ustala się:  

1) możliwość realizacji w pasie drogowym zieleni i urządzeń nie związanych z drogami po spełnieniu nastę-

pujących warunków:  

a) nie mogą powodować zagrożenia dla ruchu drogowego i pieszego,  

b) nie kolidują z istniejącą siecią infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie zasad wyposażenia drogi 1KDW w infrastrukturę techniczną ustala się:  
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1) możliwość zachowania w liniach rozgraniczających ulic, istniejących urządzeń nadziemnych i podziem-

nych uzbrojenia terenu, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy, ze względu na stan techniczny lub na 

kolizję z uzbrojeniem liniowym istniejącym;  

2) nakaz lokalizacji projektowanych urządzeń liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu, 

z wyjątkiem przyłączy dla budynków i posesji, w liniach rozgraniczających drogi, przy zachowaniu wza-

jemnych, normatywnych odległości wynikających z przepisów odrębnych. 

§ 9. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) nakaz zaopatrzenia w wodę na cele bytowe, gospodarcze i p.poż. w systemie zbiorowym z istniejącej miej-

skiej sieci wodociągowej zrealizowanej w drodze oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW;  

2) nakaz wyposażenia sieci wodociągowej w zewnętrzne nadziemne hydranty p.poż. oraz przygotowanie awa-

ryjnych ujęć wody do wykorzystywania w sytuacjach szczególnych, zgodnie z przepisami szczególnymi;  

3) nakaz budowy sieci wodociągowych przeciwpożarowych jako sieci obwodowych o wydajności minimum 

10 dm3/s; dopuszcza się budowę rozgałęzień z sieci obwodowej w celu zasilania hydrantów zewnętrznych. 

§ 10. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się:  

1) nakaz odprowadzania ścieków do atestowanych szczelnych bezodpływowych zbiorników z obowiązkiem 

okresowego wywozu zgromadzonych nieczystości do punktu zlewnego;  

2) dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych w systemie kanalizacji zbiorczej, w gminnej sieci kanali-

zacyjnej;  

3) zakaz wprowadzania oczyszczonych i nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu 

oraz utrzymywania otwartych kanałów ściekowych. 

§ 11. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:  

1) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych powierzchniowo przez infiltrację powierzchniową 

i podziemną do gruntu w granicy własnej działki budowlanej, dopuszcza się odprowadzanie wód opado-

wych i roztopowych do kanalizacji deszczowej po jej zrealizowaniu lub stosowanie innych rozwiązań – 

zgodnych z przepisami odrębnymi;  

2) nakaz kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem po-

wierzchniowym wód opadowych i roztopowych na teren poza granicami własności;  

3) nakaz instalowania separatorów substancji ropopochodnych na odpływach wód opadowych i roztopowych 

ze szczelnie utwardzonych placów i parkingów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 12. W zakresie wyposażenia w energię elektryczną ustala się:  

1) nakaz zasilania w energię elektryczną z istniejącej sieci napowietrzno–kablowej średniego napięcia 15 kV 

i niskiego napięcia 0,4 kV; bezpośredni dosył energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców poprzez 

przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia;  

2) nakaz zabezpieczenia dla istniejącej linii średniego napięcia 15 kV minimalnej odległości osi linii od zabu-

dowy w szerokości 7,5 m z obu stron linii. 

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:  

1) nakaz zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z lokalnych źródeł ciepła z 

obowiązkiem stosowania kotłów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa ekologicznego z zastosowaniem 

paliw grzewczych ekologicznych, tj. gaz, olej opałowy, niskosiarkowy, energia elektryczna i inne źródła 

ekologicznie czyste;  

2) możliwość zaopatrzenia w ciepło energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, tj. energia słońca, wiatru, 

biomasy, itp. 
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§ 14. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:  

1) możliwość zaopatrzenia w gaz do celów grzewczych i gospodarczych z butli lub zbiorników lokalizowa-

nych w granicach działki budowlanej, do czasu budowy sieci gazowej na terenie objętym obszarem opra-

cowania planu;  

2) nakaz docelowego podłączenia do sieci gazowej do celów gospodarczych i grzewczych w przypadku jej 

realizacji;  

3) nakaz budowy projektowanych gazociągów w liniach rozgraniczających drogi, w odległości nie mniejszej 

niż 1,0 m od linii ogrodzeń;  

4) nakaz lokalizacji szafek gazowych (otwieranych na zewnętrz od strony ulicy) w granicy ogrodzeń lub 

w miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci. 

§ 15. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:  

1) nakaz bezpośredniej obsługi abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy;  

2) możliwość zapewnienia łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych, lokali-

zacji obiektów i urządzeń będących inwestycjami celu publicznego z zakresu telekomunikacji na warun-

kach określonych w przepisach odrębnych. 

Rozdział 5 

Ustalenia wysokości stawki procentowej od wzrostu wartości 

§ 16. Wartość stawki procentowej powstałej wskutek uchwalenia niniejszego planu, służącej naliczaniu 

opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się w wysokości:  

1) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku plany symbolem 1MN – 

w wysokości 15%;  

2) na terenie drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW – w wysokości 10%. 

Rozdział 6 

Ustalenia końcowe 

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 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 L/253/13 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 29 maja 2013 r. 

RYSUNEK PLANU  
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr L/253/13 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 29 maja 2013 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE O SPOSOBIE  

ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

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

nym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zmiany: poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21) Rada Miejska w 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części obejmującej 

działkę Nr 748/5 położoną w obrębie geodezyjnym Sadowiec (miejscowość Posmykowizna), nie wniesiono 

uwag do planu. 

 

 

Załącznik nr 3  
do uchwały nr L/253/13 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 29 maja 2013 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH 

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

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

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zmiany: poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21) Rada Miejska w Działoszynie 

stwierdza że, po uprawomocnieniu się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Działoszyn, w części obejmującej działkę Nr 748/5 położoną w obrębie geodezyjnym Sadowiec (miejscowość 

Posmykowizna) przewiduje się realizację następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należą-

cych do zadań własnych gminy i określa się sposób ich realizacji oraz zasady finansowania:  

§ 1. Ewentualna budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 1 KDW – inwestycja realizowana ze środków 

własnych gminy, dotacji z funduszy ochrony środowiska oraz funduszy unijnych. Realizacja jednostkami wy-

konawczymi, wyłonionymi w formie przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

§ 2. Ewentualna budowa sieci gazowej – inwestycja realizowana przez właściwą Spółkę Gazownictwa z jej 

środków finansowych z udziałem środków własnych gminy w zakresie opłaty przyłączeniowej. 
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