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UCHWAŁA NR III/9/10 RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI 

  
 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błaszki  

dla czĉści terenu położonego w miejscowości Kociołki (obrĉb geodezyjny Domaniew)  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j.: 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 
675) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 

319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871), w związku z 
uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki Nr XIII/87/2008 
z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Błaszki dla częņci terenu poło-
żonego w miejscowoņci Kociołki (obręb geodezyjny 
Domaniew) uchwala się, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego gminy Błaszki dla częņci 

Nr 16 Łódź, dnia 24 stycznia 2011 r. 
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terenu położonego w miejscowoņci Kociołki (obręb 
geodezyjny Domaniew), w granicach zgodnie z zew-
nętrznymi liniami rozgraniczającymi tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania. 

2. Integralnymi częņciami uchwały, są: 
1) rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik 

Nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uch-
wały; 

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury techni-
cznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik 
Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Rysunek planu okreņla podstawowe prze-
znaczenie terenów wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymi oraz warunki ich zabudowy i zagospodarowa-
nia. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, są obo-
wiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) oznaczenia cyfrowe i literowe przeznaczenia tere-

nów; 
5) granice terenów zmeliorowanych; 
6) budynki istniejące proponowane do likwidacji. 

§ 3. 1. Pojęcia i okreņlenia użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy ro-
zumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisa-
mi prawa. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uchwałę 

Rady Gminy i Miasta Błaszki; 
2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego, obejmujący ob-
szar okreņlony w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – rozumie się przez to opracowa-
nie graficzne ustaleń planu, sporządzone na urzę-
dowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500; 

4) obszarze planu – rozumie się przez to obszar ob-
jęty planem w granicach okreņlonych w § 1 uch-
wały; 

5) terenie – rozumie się przez to teren o okreņlonym 
w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolami 
cyfrowymi i literowymi, z których cyfry oznaczają 
kolejny numer terenu, a litery przeznaczenie tere-
nu; 

6) przepisach odrębnych lub szczególnych – rozu-
mie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to wyznaczoną na rysunku planu linię, 
wzdłuż której można usytuować frontową ņcianę 
budynku, z zakazem jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej drogi lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 

terenu, zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki 
oraz innych detali wystroju architektonicznego, 
chyba że jest to linia ustalona od napowietrznej 
linii elektroenergetycznej; 

8) funkcji podstawowej – rozumie się przez to okre-
ņlony w planie rodzaj przeznaczenia, który domi-
nuje na danym terenie; 

9) funkcji uzupełniającej – rozumie się przez to prze-
znaczenie, inne niż podstawowe, które można do-
puņcić na danym terenie celem uzupełnienia lub 
wzbogacenia przeznaczenia podstawowego; 

10) proponowanej likwidacji budynków – rozumie się 
przez to działania polegające na rozbiórce budyn-
ków w celu poprawy walorów przestrzennych te-
renu i zagospodarowania działki lub przebudowie 
budynków, w celu poprawy ich walorów architek-
tonicznych i walorów przestrzennych terenu; 

11) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to po-
wierzchnię terenu działki zajętą przez rzuty pozio-
me wszystkich budynków w ich obrysie zewnę-
trznym; 

12) oddziaływaniu na ņrodowisko – rozumie się przez 
to oddziaływanie na ņrodowisko oraz na zdrowie 
ludzi. 

§ 4. W planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów; 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoņci; 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) stawki procentowe, stanowiące podstawę ustale-
nia jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci nie-
ruchomoņci. 

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie  
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  

lub różnych zasadach zagospodarowania 
 
§ 5. Na obszarze objętym planem, wyznacza 

się: 
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1) tereny do zabudowy i zagospodarowania ozna-

czone na rysunku planu symbolem 1P, dla któ-
rych ustala się: 

 a) funkcję podstawową: zabudowa produkcyjna, 
składowa i magazynowa, 

 b) funkcję uzupełniającą: funkcja usługowa, usłu-
gi komercyjne, 

 c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na adaptacji istniejących budynków, na 
realizacji nowych obiektów z niezbędnymi do 
ich funkcjonowania budynkami z pomieszcze-
niami technicznymi i gospodarczymi, garaża-
mi oraz terenami zieleni, dojņciami, dojazda-
mi, miejscami postojowymi i obiektami infra-
struktury technicznej; 

2) tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 2R, których ustala się: 

 a) funkcję podstawową: tereny rolnicze, 
 b) funkcję uzupełniającą: sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
3) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 3KDD i 4KDZ, dla których okre-
ņla się: 

 a) funkcję podstawową: prawidłowe funkcjono-
wanie układu komunikacyjnego i bezpoņred-
nia obsługa przyległej zabudowy, 

 b) funkcję uzupełniającą: realizacja miejsc posto-
jowych, chodników, ņcieżek rowerowych, pro-
wadzenie sieci uzbrojenia, 

 c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na utrzymaniu i modernizacji istniejących 
dróg publicznych: drogi powiatowej klasy „Z” 
- zbiorcza oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 4KDZ oraz drogi gminnej klasy „D” – 
dojazdowa oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 3KDD. 

§ 6. Przebieg linii rozgraniczających tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania, okreņla się na rysunku planu poprzez 
zwymiarowanie. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

 
§ 7. Na obszarze objętym planem, okreņla się 

elementy zagospodarowania przestrzennego wyni-
kające z sąsiedztwa istniejącej zabudowy produkcyj-
no-składowo-magazynowej. 

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
§ 8. Dla obszaru objętego planem, ustala się 

zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znaczą-

co oddziaływać na ņrodowisko, wymagających 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na ņrodo-

wisko, za wyjątkiem dróg, sieci infrastruktury 
technicznej oraz stacji bazowych telefonii komór-
kowej, o maksymalnej wysokoņci mniejszej niż 50 
m; 

2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierz-
chni sprzedaży powyżej 2.000,0 m2; 

3) uciążliwoņć prowadzonej działalnoņci produkcyj-
no-składowo-magazynowej lub usługowej nie 
może wykraczać poza teren działki, do której in-
westor nabył tytuł prawny; 

4) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowa-
dzenia działalnoņci usługowej i wytwórczej mo-
gącej powodować emisję do powietrza zanieczy-
szczeń o charakterze odorowym oraz emisji do 
powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń w ilo-
ņci powodujących przekroczenia dopuszczalnych 
norm; 

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 
produkcyjnych i komunalnych do wód powierz-
chniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzy-
mywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi 
ņciekami; 

6) zakaz stosowania nieekologicznych noņników 
energii lub stosowania lokalnego ogrzewania, w 
oparciu o niebezpieczne ekologicznie źródła; 

7) obowiązek selekcji i gromadzenia odpadów na 
posesji w urządzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie, zgodnie 
z systemem przyjętym w gospodarce komunalnej 
gminy i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 9. Ze względu na istniejące uwarunkowania 

dla obszaru objętego planem, nie ustala się zasad 
ochrony krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa 
kulturowego i dóbr kultury współczesnej. 

 
Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb 
 kształtowania przestrzeni publicznych 
 
§ 10. 1. W granicach obszaru objętego pla-

nem wyznacza się przestrzenie publiczne - tereny 
urządzeń i tras komunikacyjnych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 3KDD i 4KDZ. 

2. W liniach rozgraniczających przestrzeni pu-
blicznych okreņlonych w ust. 1, dopuszcza się adap-
tację, przebudowę oraz realizację nowych: 
1) urządzeń infrastruktury technicznej: znaki drogo-

we i słupy elektroenergetyczne; 
2) zieleni; 
3) obiektów małej architektury: kosze na ņmieci, lam-

py uliczne, przystanki autobusowe. 
3. W liniach rozgraniczających przestrzeni pu-

blicznych okreņlonych w ust. 1, obowiązuje zakaz lo-
kalizacji obiektów tymczasowych oraz wielkoprze-
strzennych noņników reklamssowych. 
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4. Działania okreņlone w ust. 2, dopuszcza się 
pod warunkiem zachowania obowiązujących przepi-
sów szczególnych, w tym standardów bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, pieszego i warunków zago-
spodarowania pasa drogowego. 

 
Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1P, ustala się warunki i zasady zabu-
dowy i zagospodarowania działek: 
1) w przypadku adaptacji istniejących budynków do-

puszcza się ich modernizację, przebudowę i roz-
budowę; 

2) realizacja nowej zabudowy oraz rozbudowy ist-
niejących budynków, po spełnieniu warunków: 

 a) lokalizacja budynków zgodnie z liniami zabu-
dowy wyznaczonymi na rysunku planu, usta-
lenia nie obowiązują dla lokalizacji stacji trans-
formatorowej, 

 b) wysokoņć obiektów: 
 - dla obiektów produkcyjnych, składowych i 

magazynowych maksymalnie dwie kondyg-
nacje, całkowita wysokoņć obiektu maksy-
malnie 15,0 m, ustalenie nie dotyczy obiek-
tów wieżowych i kominów lub miejscowych 
podwyższeń hal produkcyjnych, jednak nie 
wyżej niż 25,0 m (powierzchnia wyższa niż 
12,0 m nie może przekroczyć 15% powierz-
chni zabudowy budynków), 

 - dla budynków administracyjnych i usługo-
wych maksymalnie dwie kondygnacje, całko-
wita wysokoņć budynku maksymalnie 10,0 
m, 

 - dla budynków gospodarczych, wiat i garaży 
oraz stacji transformatorowych: jedna kon-
dygnacja, całkowita wysokoņć budynku mak-
symalnie 7,0 m, 

 c) dachy budynków płaskie, kolebkowe lub spa-
dowe o kącie nachylenia połaci maksymalnie 
30°, 

 d) zakaz stosowania kolorystyki elewacji, która 
dysharmonizuje z otoczeniem; 

3) obowiązek zachowania jednorodnej formy zabu-
dowy w tym materiałów wykończeniowych i ko-
lorystyki dla całej działki; 

4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 
15/0,4 kV, w bezpoņrednim sąsiedztwie drogi po-
wiatowej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 4KDZ; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu wynosi 0,6; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wynosi 35%; 

7) zachowuje się istniejący sposób obsługi komuni-
kacyjnej – z publicznej drogi zbiorczej – drogi po-
wiatowej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 4KDZ; 

8) obowiązek uwzględnienia miejsc postojowych 
związanych z funkcją podstawową i uzupełniają-
cą, w iloņci minimum 1 miejsce postojowe na 5 
osób zatrudnionych. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 2R, ustala się warunki i zasady zabu-
dowy i zagospodarowania: 
1) zakaz lokalizacji zabudowy; 
2) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
3) obsługa komunikacyjna z publicznej drogi dojaz-

dowej – drogi gminnej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 3KDD. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 3KDD i 4 KDZ, ustala się: 
1) zachodnią linię rozgraniczającą drogi gminnej – 

dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 3KDD, wyznaczając pas o szerokoņci 2 m 
wzdłuż tej drogi, stanowiący poszerzenie istnieją-
cego pasa drogowego; 

2) północną linię rozgraniczającą drogi powiatowej - 
zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
4KDZ, wyznaczając pas o szerokoņci 5 m wzdłuż 
tej drogi, stanowiący poszerzenie istniejącego 
pasa drogowego. 

 
Rozdział 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie,  

ustalonych na podstawie przepisów odrĉbnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi  
i osuwania siĉ mas ziemnych 

 
§ 14. 1. Z uwagi na istniejące uwarunkowania 

dla obszaru objętego planem nie okreņla się granic i 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów, które zostały wskazane jako narażone na nie-
bezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziem-
nych na podstawie przepisów odrębnych. 

2. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
tereny podlegające ochronie na podstawie przepi-
sów odrębnych, okreņlając granice terenów zmelio-
rowanych w zasięgu istniejących urządzeń meliora-
cyjnych, dla których ustala się: 
1) w sytuacjach wyjątkowych, przy braku alternaty-

wnych rozwiązań, dopuszcza się zmianę dotych-
czasowego sposobu zagospodarowania terenów 
zmeliorowanych; 

2) obowiązek przebudowy urządzeń melioracyjnych 
w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjono-
wanie na terenach oddziaływania urządzeń me-
lioracji wodnych, po wczeņniejszym uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Łodzi – Terenowy Inspektorat w Sie-
radzu, ul. Warneńczyka 1; 

3) obowiązek wystąpienia do Wojewódzkiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – 
Terenowy Inspektorat w Sieradzu o wykreņlenie z 
ewidencji urządzeń melioracji wodnych powierz-
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chni zajętej na przedmiotowy cel. 
 

Rozdział 9 
Szczegółowe zasady i warunki scalenia, 

 i podziału nieruchomości 
 
§ 15. 1. Na obszarze objętym planem nie us-

tala się zasad i warunków scalenia nieruchomoņci. 
2. Na obszarze objętym planem, ustala się na-

stępujące zasady i warunki podziału nieruchomoņci: 
1) minimalny front wydzielonych działek budowla-

nych równy 30,0 m (ustalenia nie obowiązują w 
przypadku wydzielenia działki pod lokalizację sta-
cji transformatorowej); 

2) minimalna powierzchnia wydzielonych działek 
budowlanych równa 2.000 m2 (ustalenia nie obo-
wiązują w przypadku wydzielenia działki pod lo-
kalizację stacji transformatorowej); 

3) kąt położenia granic pomiędzy nowo wydzielony-
mi działkami budowlanymi w stosunku do grani-
cy z drogą publiczną równy 90 stopni; 

4) obowiązek bezpoņredniego dostępu wydzielo-
nych działek budowlanych do drogi powiatowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDZ. 

 
Rozdział 10 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 
 
§ 16. Dla obszaru objętego planem, nie ustala 

się szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy. 

 
Rozdział 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
§ 17. 1. Dostępnoņć komunikacyjną kołową i 

pieszą do terenów wyznaczonych w granicach pla-
nu, zapewniają drogi publiczne. 

2. Szerokoņć dróg w liniach rozgraniczają-
cych okreņla się na rysunku planu, poprzez zwymia-
rowanie. 

3. Dojņcia lub dojazdy wydzielane w obrębie 
poszczególnych terenów, nie są w rozumieniu ni-
niejszego planu drogami publicznymi ani ogólnodo-
stępnymi drogami wewnętrznymi. 

§ 18. 1. Program wyposażenia terenów prze-
znaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci i urzą-
dzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczy-
szczania ņcieków, odprowadzenia wód opadowych, 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne lub 
gazowe. 

2. Dopuszczalne jest wyposażenie terenów w 
sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz 
inne urządzenia infrastruktury technicznej ograni-
czone do obsługi wyłącznie poszczególnych tere-

nów, pod warunkiem zachowania pozostałych usta-
leń planu oraz interesów osób trzecich. 

3. Ustala się warunki powiązania projektowa-
nych sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i de-
szczowej z istniejącym uzbrojeniem: 
1) w zakresie sieci wodociągowej ww. teren uzbro-

jony jest wystarczająco; 
2) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnych – brak ist-

niejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 
3) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej – brak ist-

niejącej sieci kanalizacji deszczowej; 
4) dopuszcza się adaptację, modernizację i przebu-

dowę z możliwoņcią zmiany trasy istniejącej infra-
struktury technicznej. 

§ 19. 1. Dla obszaru objętego planem, ustala 
się prawo realizacji sieci infrastruktury technicznej 
(podziemnej i naziemnej) wszystkich mediów: 
1) w liniach rozgraniczających dróg; 
2) w ramach pasów terenów przyległych do tere-

nów komunikacji w granicach wyznaczonych li-
niami zabudowy i liniami rozgraniczającymi dróg, 
przy zachowaniu możliwoņci zabudowy działek 
oraz wymogów przepisów szczególnych; 

3) w osiach istniejących sieci. 
2. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie 

jest możliwe zrealizowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej według zasad, o których mowa w ust. 1 (w 
tym przy podejmowaniu ich przebudowy, ze zmianą 
trasy) – dopuszcza się budowę sieci we wszystkich 
terenach objętych niniejszym planem z zastrzeże-
niem, że zostanie zachowana możliwoņć realizacji 
przeznaczenia terenu, z uwzględnieniem zasad i wa-
runków oraz standardów zabudowy i zagospodaro-
wania ustalonych w niniejszym planie, a także w 
przepisach szczególnych. 

§ 20. Dla obszaru objętego planem, ustala się 
następujące warunki obsługi zabudowy w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę: 
 a) w oparciu o istniejący wodociąg o przebiegu 

wzdłuż linii rozgraniczających drogi powiato-
wej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
4KDZ, 

 b) zewnętrzna ochrona p.poż. obiektów budow-
lanych poprzez hydranty p.poż. montowane 
na sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie odrębnymi przepisami; 

2) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: 
 a) na zasadach indywidualnych w oparciu o rea-

lizację lokalnej oczyszczalni ņcieków - docelo-
wo do projektowanej sieci kanalizacji sanitar-
nej wzdłuż linii rozgraniczających drogi powia-
towej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 4KDZ; 

3) odprowadzenie wody deszczowej: 
 a) odprowadzenie wód opadowych z terenów za-

budowy, przez infiltrację powierzchniową i po-
dziemną do gruntu w granicach własnej nie-
ruchomoņci, 
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 b) wody opadowe i roztopowe pochodzące z po-

wierzchni szczelnej terenów: placów, parkin-
gów i dróg wewnętrznych, ujęte w szczelne 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
powinny być oczyszczone przed wprowadze-
niem do wód lub do ziemi, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi dotyczącymi ņcieków wprowa-
dzonych do wód lub do ziemi, 

 c) wody opadowe i roztopowe pochodzące z da-
chów oraz powierzchni wyżej nie wymienio-
nych, mogą być wprowadzane do wód lub zie-
mi bez oczyszczenia; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o: 
 a) istniejącą i projektowaną stację transformato-

rową 15/0,4 kV – stacje wnętrzowe i lub słupo-
we, 

 b) istniejącą lub projektowaną napowietrzną lub 
kablową sieć niskiego napięcia, 

 c) dla lokalizacji stacji transformatorową 15/0,4 
kV wnętrzowej niezbędne jest wydzielenie 
działki w bezpoņrednim sąsiedztwie drogi pu-
blicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi w tym zakresie (o wymiarach 6,0 
m x 5,0 m); 

5) zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych 
niskoemisyjnych źródeł ciepła posiadających cer-
tyfikaty bezpieczeństwa ekologicznego lub wyko-
rzystujące bezemisyjne technologie grzewcze; 

6) wyposażenie w łącze telefoniczne: z sieci kablo-
wej na warunkach okreņlonych przez odpowied-
niego operatora telekomunikacyjnego; 

7) dopuszcza się lokalizację nowych stacji bazowych 
telefonii komórkowej o wysokoņci mniejszej niż 
50 m, w sposób nieograniczający zagospodaro-
wania terenu, zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu; 

8) odpady: gromadzenie i wywóz na terenie działek 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi; 

9) wszystkie sieci realizowane i eksploatowane przez 
odpowiedniego zarządcę sieci (dostawcę usług). 

 
Rozdział 12 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

 
§ 21. Dla obszaru objętego planem, nie ustala 

się sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów. 

 
Rozdział 13 

Stawki procentowe, stanowiące podstawĉ 
ustalenia jednorazowej opłaty  

od wzrostu wartości nieruchomości 
 
§ 22. Ustala się wartoņć stawki procentowej, 

służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoņci nieruchomoņci, dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1P równą 30%. 

 
Rozdział 14 

Przepisy końcowe 
 
§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki. 
§ 24. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoņci, poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Błaszkach w Urzędzie Gminy i Miasta, a 
także poprzez zamieszczenie jej treņci na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy i Miasta Błaszki. 

 
 

 Przewodnicząca Rady  
Gminy i Miasta Błaszki: 
Agnieszka Bieńkowska 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr III/9/10 
Rady Gminy i Miasta Błaszki 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
Rysunek planu w skali 1:500 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr III/9/10 
Rady Gminy i Miasta Błaszki 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZANIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BŁASZKI DLA CZĘŅCI 
TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŅCI KOCIOŁKI (OBRĘB GEODEZYJNY DOMANIEW) 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego został wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 7 do 28 października 2010 r. W 
dniu 25 października 2010 roku odbyła się dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami. Uwagi do projektu można było składać do 
dnia 15 listopada 2010 roku. W okresie wyłożenia 

projektu planu, jak i w terminie 14 dni od dnia za-
kończenia okresu wyłożenia, żadna z osób fizycznych 
i prawnych oraz żadna z jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowoņci prawnej nie wniosły 
uwag dotyczących projektu planu. W związku z po-
wyższym nie wykonano czynnoņci polegającej na 
rozpatrzeniu uwag. 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr III/9/10 
Rady Gminy i Miasta Błaszki 
z dnia 29 grudnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I MIASTA  

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 ro-
ku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy i miasta. W szczególnoņci zadania wła-
sne gminy i miasta obejmują sprawy: - ładu prze-
strzennego, gospodarki nieruchomoņciami, ochrony 
ņrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; - 
gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organiza-
cji ruchu drogowego; - wodociągów i zaopatrzenia w 
wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ņcieków 
komunalnych, utrzymania czystoņci i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię ele-

ktryczną i cieplną oraz gaz, itp. W związku z uchwa-
leniem miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy i miasta Błaszki dla częņci miej-
scowoņci Kociołki (obręb geodezyjny Domaniew), 
zostanie zagospodarowany teren wzdłuż istniejących 
dróg publicznych: powiatowej i gminnej. Finanso-
wanie inwestycji należących do zadań własnych 
gminy i miasta związanych z realizacją ustaleń planu, 
odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy i mia-
sta z wykorzystaniem ņrodków zewnętrznych: Fun-
duszu Ochrony Ņrodowiska, funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej w ramach ņrodków udostępnio-
nych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym 
Rozwoju Regionalnego. 
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UCHWAŁA NR XLVII/288/2010 RADY GMINY BRÓJCE 

  
 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie wykonania budżetu Gminy Brójce za 2009 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku 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, 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) oraz art. 270 us-
tawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 
146) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania: 
1) z wykonania budżetu Gminy Brójce za 2009 r., za-

mykającego się: 


