
 

 

UCHWAŁA NR LVII/394/2014 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza,  

fragmentu obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej 

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. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 

1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238), w związku z uchwałą nr XLI/283/2013 Rady Miejskiej w Łowi-

czu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Kra-

jowej - Nadbzurzańskiej, Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego Korabka w 

rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej - uwagi nieuwzględnione nie wpłynęły. 

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

cza, fragmentu obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej nie narusza 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza. 

§ 3. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – zadania nie występują. 

§ 4. W uchwale nr XXVI/246/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego Korab-

ka w rejonie ulic Armii Krajowej – Nadbzurzańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 274, poz. 2451, z 19 sierp-

nia 2008 r.) wprowadza się zmiany wg poniższych ustaleń: 

1) w § 17 pkt 2c otrzymuje brzmienie: 

„c) wysokość budynków mieszkalnych do 5 kondygnacji nadziemnych, do 19 m licząc od powierzchni tere-

nu do najwyższego punktu przekrycia”; 

2) w § 17 dodaje się punkty 2d, 2e i 2f o treści: 

„d) nachylenie połaci dachowych od 1% do 100%”, 

„e) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,9”, 

„f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%”. 

§ 5. Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku planu miejscowego. 

§ 6. Pozostałe ustalenia planu miejscowego nie ulegają zmianie. 
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§ 7. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, wywołanych sporządzeniem zmiany 

planu miejscowego – zadania nie występują. 

§ 8. 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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