
 

 

UCHWAŁA NR XXX/179/2013 

RADY GMINY SADKOWICE 

z dnia 12 listopada 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice,  

fragmenty obszarów wsi Sadkowice i Kaleń (na fragmencie wsi Kaleń) 

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 i 645) oraz 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, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405), w nawiązaniu 

do uchwały Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty ob-

szarów wsi Sadkowice i Kaleń (na fragmencie wsi Kaleń), Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje:  

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

wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszarów wsi Sadkowice i Kaleń 

(na fragmencie wsi Kaleń) - uwagi nie wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadko-

wice, fragmenty obszarów wsi Sadkowice i Kaleń (na fragmencie wsi Kaleń) nie narusza ustaleń studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice.  

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszarów 

wsi Sadkowice i Kaleń, zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 

2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obsza-

rów wsi Sadkowice i Kaleń (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. poz. 

1119) wprowadza się zmianę wg poniższych ustaleń.  

2. W § 4 ust. 4 skreśla się punkt 3 dotyczący terenu o symbolu 7.55.P.  

3. Treść ust. 9 w § 5 otrzymuje brzmienie wg treści § 4 niniejszej uchwały.  

4. Na rysunku Nr 1 będącym załącznikiem Nr 1 do uchwały wymienionej w ust. 1, skreśla się teren o sym-

bolu 7.55.P. 

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

użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu, symbolem 7.56.U:  

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zasady zabudowy:  

- funkcje usługowe w budynkach ograniczone do gastronomii, hotelarstwa i handlu,  
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- dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego związanego z prowadzoną 

działalnością gospodarczą w obrębie terenu,  

- wysokość budynków do 2  kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,  

- wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9 m,  

- połacie dachowe budynków o nachyleniu od 2% do 100%,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%,  

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,3 do 1, 

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 

kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,  

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

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 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) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  

- dostępność komunikacyjna do terenu istniejącą drogą zakładową (teren o symbolu 7.54.KSp,KDW),  

- miejsca postojowe w obrębie działki budowlanej oraz w terenie o symbolu 7.54.KSp,KDW, 

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych sieci kanalizacyjnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, do ziemi lub po-

wierzchniowo, przy zachowaniu przepisów szczególnych,  

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,  

- 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) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 

§ 5. 1. Integralną częścią uchwały w sprawie zmiany planu jest rysunek zmiany miejscowego planu będący 

załącznikiem do uchwały.  

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

zmiany miejscowego planu.  

3. Obowiązujący zakres rysunku zmiany planu obejmuje:  

a) teren określony symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu,  

b) linie rozgraniczające teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są 

granicą obszaru objętego zmianą planu miejscowego,  

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

sadach zagospodarowania terenu,  
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d) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

e) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy. 

§ 6. Pozostałe ustalenia planu miejscowego nie ulegają zmianie.  

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

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

 Gminy Sadkowice: 

Stanisław Olszak 
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