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UCHWAŁA Nr XLII/285/10 

RADY MIASTA I GMINY W ŁOSICACH 

z dnia 31 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, 
poz. 142 i 146) oraz art. 20, art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 Nr 127, poz. 880, z 
2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 Nr 24, poz. 124), w zwiņzku z 
uchwałņ nr IX/48/07 Rady Miasta i Gminy w Łosi-
cach z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie przystņpie-
nia do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łosice i po stwierdzeniu, Őe niniejszy plan jest 
zgodny z uchwalņ nr XXV/175/2000 Rady Miasta i 
Gminy w Łosicach z dnia 21 wrzeŌnia 2000r. w 
sprawie uchwalenia Studium UwarunkowaŊ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy w Łosicach zmienionego uchwałņ 
nr XXXVII/231/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z 
dnia 26 listopada 2009r., Rada Miasta i Gminy w 
Łosicach uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łosice uchwalonego uchwałņ nr XV/86/04 Rady 
Miasta i Gminy w Łosicach z dnia 12 marca 2004r. 
obejmujņcņ czňŌń miasta Łosice połoŐonņ przy ul. 
Siedleckiej oraz trasň projektowanej obwodnicy 
drogi wojewódzkiej nr 698, okreŌlonņ na rysun-
kach planu, jako obszar opracowania objňty 
uchwałņ. 

2. Zmiana planu składa siň z nastňpujņcych in-
tegralnych czňŌci niniejszej uchwały: 

1) czňŌci tekstowej planu stanowiņcej treŌń niniej-
szej uchwały; 

2) czňŌci graficznej: - rysunku planu nr 1 - na ma-
pie w skali 1:1000 lub 1:2000 - załņcznik nr 1, 

- rysunku planu nr 2 – na mapie w skali 
1:2000 – załņcznik nr 2, 

- rysunku planu nr 3 – na mapie w skali 
1:2000 – załņcznik nr 3, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych w trakcie wyłoŐenia projektu planu 
do publicznego wglņdu – załņcznik nr 4; 

4) sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, wynikajņcych z planu, na-
leŐņcych do zadaŊ własnych gminy – załņcznik 
nr 5. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 okre-
Ōla siň w dalszych przepisach niniejszych ustaleŊ 
dopuszczalne przeznaczenie terenów oraz warunki 
tego dopuszczenia. 

4. Rysunki planu wykonane zostały w skali 
1:2000 w zwiņzku z rozległym obszarem objňtym 
planem oraz z brakiem map w skali 1:1000 na ca-
łoŌń obszaru, w zasobach geodezyjnych Starostwa 
Powiatowego w Łosicach. 

§ 2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunkach planu w skali 1:1000 lub 1:2000 stano-
wiņcych załņczniki nr 1, 2 i 3 sņ ustaleniami obo-
wiņzujņcymi: 

1) granice obszaru objňtego planem miejscowym; 

2) przeznaczenie terenu; 

3) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

4) linie zabudowy. 

§ 3. Ilekroń w dalszych przypisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały; 

2) uchwale - naleŐy przez to rozumień niniejsza 
uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika ina-
czej; 
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3) przepisach szczególnych - naleŐy przez to ro-

zumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach 
administracyjnych; 

4) przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez to 
rozumień takie przeznaczenie, które powinno 
przewaŐań na danym terenie, wyznaczonym li-
niami rozgraniczajņcymi; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŐy przez to 
rozumień rodzaje przeznaczenia inne niŐ pod-
stawowe, które uzupełniajņ lub wzbogacajņ 
przeznaczenie podstawowe; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy przez 
to rozumień liniň, której nie moŐe przekroczyń 
kubaturowa czňŌń budynku; 

7) obowiņzujņcej linii zabudowy - naleŐy przez to 
rozumień liniň, na której naleŐy usytuowań 
płaszczyznň Ōciany budynku z zakazem jej prze-
kroczenia elementami kubaturowymi; 

8) usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to ro-
zumień usługi które nie sņ zaliczone do przed-
siňwziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko i nie wymagajņcych sporzņdzenia 
raportu oddziaływania na Ōrodowisko o uciņŐ-
liwoŌci mieszczņcej siň w granicach działki do 
której inwestor posiada tytuł prawny: 

9) wysokoŌci od poziomu terenu – naleŐy rozu-
mień wysokoŌń mierzonņ od rzňdnej poziomu 
terenu wynikajņcej z projektowanego ukształ-
towania i zagospodarowania terenu inwestycji. 

§ 4. Wszystkie ustalenia planu mogņ byń reali-
zowane pod warunkiem zgodnoŌci z przepisami 
szczególnymi i odrňbnymi - przez co naleŐy rozu-
mień przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wy-
nikajņce z prawomocnych decyzji i orzeczeŊ ad-
ministracyjnych. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego 

oraz parametry i wskaźniki kształtowania  
zabudowy i zagospodarowania terenu 

§ 5.1. Ustala siň tereny zabudowy jednorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolami 
1MNU do 6MNU, 9MNU, 14MNU, 16MNU, 
18MNU, 19MNU, 20MNU, 22 MNU, 23MNU, 
25MNU, 26MNU, 27MNU. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-
puszcza siň: 

1) realizacjň usług nieuciņŐliwych wbudowanych 
w budynki mieszkalne oraz stanowiņcych 
osobne budynki, przy czym powierzchnia ogól-

na usług nie powinna przekraczań powierzchni 
ogólnej mieszkaniowej w granicach jednej 
działki; 

2) lokalizacjň sieciowych urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej; 

3) lokalizacjň budynków gospodarczych i garaŐy, 
przy czym ich łņczna powierzchnia zabudowy 
nie moŐe byń wiňksza niŐ 70% powierzchni za-
budowy budynku mieszkalnego; 

4) usytuowanie budynków gospodarczych i gara-
Őy na granicy działki pod warunkiem sytuowa-
nia budynku gospodarczego w głňbi działki, za 
budynkiem mieszkalnym w odległoŌci nie 
mniej niŐ 4,0m; 

3. W stosunku do nowej zabudowy oraz bu-
dynków rozbudowywanych lub remontowanych 
ustala siň nastňpujņce wymagania: 

1) wysokoŌń zabudowy do 3 kondygnacji nad-
ziemnych w tym poddasze uŐytkowe lecz nie 
wiňcej niŐ 12,00m od poziomu terenu do ka-
lenicy dachu budynku; 

2) wysokoŌń Ōrednia fundamentów nad pozio-
mem terenu nie wiňcej jak 1,00m; 

3) wysokoŌń budynków gospodarczych i garaŐy 
nie moŐe przekraczań 6 metrów od poziom 
przyległego terenu do kalenicy dachu; 

4) budynki lokalizowane przy ulicy powinny: 

a) harmonizowań z istniejņcņ zabudowņ wy-
sokoŌciņ budynku, o ile taka zabudowa 
istnieje w sņsiedztwie, 

b) zachowań nieprzekraczalnņ liniň zabudowy 
ustalonņ na rysunku planu, 

c) szerokoŌń frontu budynku powinna byń 
zbliŐona do szerokoŌci budynków sņsied-
nich, takŐe z drugiej strony ulicy, z toleran-
cjņ do 20%; 

5) łņczna powierzchnia zabudowy budynków 
mieszkalnych, gospodarczych i garaŐy na 
działce nie moŐe przekroczyń 40% powierzch-
ni działki; 

6) dachy dwu lub wielospadowe na zasadniczej 
bryle, przy zachowaniu nachylenia połaci da-
chowej od 25° do 45°, pokrycie dachówkņ i 
materiałami dachówkopodobnymi w gamie 
kolorów czerwonych i brņzowych; 

7) dopuszcza siň stosowanie dachów jednospa-
dowych o nachyleniu od 10° na przybudów-
kach, budynkach gospodarczych i garaŐach; 

8) naleŐy stosowań materiały elewacyjne o wy-
sokiej trwałoŌci i jakoŌci z preferowaniem li-
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cowania Ōcian nastňpujņcymi materiałami: 
cegła ceramiczna, drewno, kamieŊ i tynk; 

9) kolorystyka Ōcian budynków powinna byń 
ciepła i pastelowa, zakazuje siň stosowanie 
płaszczyzn tynków malowanych pełnym kolo-
rem pomaraŊczowym, czerwonym, zielonym, 
niebieskim i fioletowym, o powierzchni wiňk-
szej niŐ 10m2; 

10) udział powierzchni biologicznie czynnej po-
winien stanowiń nie mniej niŐ 35% po-
wierzchni działki; 

11) ustala siň stosowanie ogrodzeŊ aŐurowych o 
Ōredniej wysokoŌci do 1,60m, z fundamentem 
wysokoŌci do 40 cm ponad przyległym tere-
nem i przeŌwitem nad fundamentem nie 
mniej niŐ 7 cm; 

12) przy granicy działki od strony ulicy zaleca siň 
stosowanie Őywopłotów oraz szpalerów zi-
mozielonej zieleni izolacyjnej. 

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazu-
je siň: 

1) budowy dwóch domów jednorodzinnych na 
jednej działce, bez wykonania podziału działki 
spełniajņcego zasady podziału na działki okre-
Ōlone w § 9; 

2) lokalizacji budynków tymczasowych za wyjņt-
kiem budynków zaplecza budowy, które winny 
byń usuniňte w ciņgu jednego roku od odbioru 
budowlanego inwestycji; 

3) lokalizacji garaŐy o wielkoŌci ponad 3 stanowi-
ska; 

4) wykonywania ogrodzeŊ z pełnych prefabryka-
tów betonowych. 

5. Ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy: 

1) od linii rozgraniczajņcej: 

- drogi 30 KDG – 16m, 

- ulic 28KDG i 31KDZ - 10m, 

- ulic KDD – 6m, 

- dróg KDW stanowiņcych dojazd do gruntów 
rolnych – 5m; 

2) od osi linii eW 110 kV – 20m; 

3) od osi linii eS 15 kV – 7,5m; 

4) od górnej krawňdzi skarpy rowu melioracyjne-
go – 6m. 

6. W stosunku do terenów 1MNU, 2 MNU, 
26MNU i 27MNU ustala siň dodatkowo: 

1) naleŐy podnieŌń poziom działki nie wiňcej jak o 
1m, w miejscu lokalizacji budynku, w celu po-
sadowienia fundamentów powyŐej poziomu 
wód gruntowych, przez wykonanie nasypu z 
mas ziemnych pochodzņcych z wykopów bu-

dowlanych lub z piasku i Őwiru z zastrzeŐeniem 
§ 16 pkt 2, 

2) w przypadku negatywnego oddziaływania 
podwyŐszenia terenu, o którym mowa w pkt 
6.1. na tereny przyległe, w tym równieŐ poza 
granicņ opracowania, naleŐy istniejņce urzņ-
dzenia melioracyjne przebudowań lub wykonań 
nowe, nie kolidujņce z projektowanym zago-
spodarowaniem działki. 

§ 6.1. Przyjmuje siň istniejņce tereny o podsta-
wowym przeznaczeniu pod zabudowň zagrodowņ, 
oznaczone na rysunku symbolami 8RMU, 10RMU 
i 12RMU. 

2. Na terenach okreŌlonych w ust. 1, na jednej 
działce dopuszcza siň funkcjonowanie lub budowň 
nowych budynków inwentarskich o łņcznej obsa-
dzie nie przekraczajņcej 20 DJP oraz budowň 
wszystkich urzņdzeŊ i budynków zwiņzanych z 
rolnictwem i produkcjņ rolnņ. 

3. Na terenach okreŌlonych w ust. 1, na jednej 
działce dopuszcza siň: 

a) budowň szklarni i innych obiektów do produk-
cji ogrodniczej bez ograniczeŊ kubatury, 

b) realizacjň obiektów usług nieuciņŐliwych o po-
wierzchni ogólnej do 150m2. 

4. Udział powierzchni biologicznie czynnej po-
winien stanowiń nie mniej niŐ 25% powierzchni 
działki. 

5. W stosunku do budynków mieszkalnych, go-
spodarczych i inwentarskich, projektowanych na 
terenach okreŌlonych w ust. 1, obowiņzujņ ustale-
nia zawarte w § 5 ust. 3 pkt 1-4, 6 -9, 11-12 oraz w 
ust. 5. 

§ 7.1. Ustala siň tereny zabudowy usługowej 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 7UMN, 
11UMN, 13UMN, 15UMN, 17UMN, 21UMN i 
24UMN, o podstawowym przeznaczeniu na usługi 
nieuciņŐliwe o powierzchni ogólnej usług do 
2500m2 na jednej działce. 

2. Na terenach, o których mowa w ust 1 do-
puszcza siň: 

1) realizacjň zabudowy mieszkaniowej w iloŌci do 
3 mieszkaŊ na jednej działce, bez ograniczeŊ 
powierzchni uŐytkowej; 

2) lokalizacjň urzņdzeŊ i instalacji lokalnej infra-
struktury technicznej oraz dróg wewnňtrznych, 
parkingów i niezbňdnych obiektów małej archi-
tektury; 

4) dachy o spadkach wynikajņcych z przyjňtych 
rozwiņzaŊ architektoniczno-konstrukcyjnych na 
obiektach o powierzchni zabudowy przekracza-
jņcych 200m2; 
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5) realizacjň urzņdzeŊ technicznych i instalacji 

(kominy, maszty, itp.) o wysokoŌci do 50m. 

3. W stosunku do budynków mieszkalnych, 
usługowych, produkcyjnych, technicznych, maga-
zynowych i gospodarczych obowiņzujņ ponadto 
ustalenia zawarte w § 5 ust. 3 pkt 1 - 4, 6 – 9, 11-
12, oraz w ust. 5. 

4. Udział powierzchni biologicznie czynnej po-
winien stanowiń nie mniej niŐ 25% powierzchni 
działki. 

§ 8.1. Przyjmuje siň teren wód – rowy meliora-
cyjne - oznaczone na rysunku planu symbolami 
44Ws i 46Ws. 

2. Ustala siň zachowanie istniejņcych parame-
trów rowów i urzņdzeŊ melioracyjnych. 

3. Dopuszcza siň przebudowň rowu na kanał 
zakryty o odpowiedniej do przepływu wymaganej 
Ōrednicy lub czňŌciowņ zmianň trasy rowu z za-
strzeŐeniem § 4 niniejszej uchwały. 

4. Ustala siň lokalizacjň ogrodzeŊ w odległoŌci 
nie mniejszej niŐ 1,5m od górnych krawňdzi rowu. 

5. OdległoŌń nasadzenia drzew od górnej kra-
wňdzi rowu nie moŐe byń mniejsza niŐ 3,0m. 

§ 9.1. Ustala siň nastňpujņce zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomoŌci dotyczņce tere-
nów budownictwa jednorodzinnego oznaczonych 
na rysunku planu symbolem MNU: 

1) powierzchnie działek na terenach wyposaŐo-
nych w miejskņ sień kanalizacji sanitarnej nie 
moŐe byń mniejsza niŐ 500m2, a na terenie bez 
kanalizacji sanitarnej winna wynosiń nie mniej 
niŐ 800m2; 

2) szerokoŌń frontu działki powinna wynosiń nie 
mniej jak 19 metrów i nie wiňcej jak 35m; 

3) granica boczna działki w stosunku do pasa 
drogowego powinna tworzyń z nim kņt zbliŐony 
do prostego z tolerancjņ do 10 stopni; 

4) na terenach istniejņcej zabudowy dopuszcza 
siň dokonanie podziału w celu korekty granic 
działki bez wydzielenia nowej działki budowla-
nej. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 8RMU, 
10RMU, 12RMU, 7UMN, 11UMN, 13UMN, 
15UMN, 17UMN, 21UMN i 24UMN – nie ustala 
zasad podziału nieruchomoŌci. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

§ 10. Na terenie opracowania brak terenów i 
obiektów podlegajņcych ochronie wynikajņcej z 
przepisów szczególnych. 

 

§ 11. Ustala siň zakaz wykonywania prac ziem-
nych zmieniajņcych rzeŎbň terenu o wiňcej jak 2,0 
metry w poziomie i naruszajņcych stosunki wod-
ne. 

2. W trakcie prac ziemnych, próchniczņ war-
stwň gleby naleŐy zmagazynowań i nastňpnie wy-
korzystań do zagospodarowania terenu biologicz-
nie czynnego. 

§ 12. Zasady gospodarowania wodami okreŌla 
§ 8 uchwały, a ponadto w zakresie ich ochrony 
przyjmuje siň za obowiņzujņcy zakaz odprowadza-
nia do wód powierzchniowych i gruntu Ōcieków 
nie spełniajņcych obowiņzujņcych norm regulo-
wanych przepisami szczegółowymi. 

§ 13. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
powietrza atmosferycznego: 

1) uznaje siň za celowe podejmowanie działaŊ 
realizacyjnych w zakresie instalowania urzņ-
dzeŊ przeciwdziałajņcych zanieczyszczeniom 
powietrza, 

2) naleŐy dņŐyń do stosowania proekologicznych 
noŌników energii cieplnej /gaz, energia elek-
tryczna, energia słoneczna/. 

§ 14. W zakresie ochrony ludzi i Ōrodowiska 
przed hałasem i wibracjami ustala siň, Őe dopusz-
czalny poziom hałasu w granicach opracowania 
planu winien byń zgodny z obowiņzujņcymi prze-
pisami szczególnymi. Poziom dopuszczalny hała-
su w dB wynosi: 

1) dla terenów zabudowy jednorodzinnej: 

a) drogi i linie kolejowe – 55 dB, 

b) pozostałe obiekty i działalnoŌń bňdņca Ŏró-
dłem hałasu – 50 dB. 

2) dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszka-
niowo-usługowej: 

a) drogi i linie kolejowe – 60 dB, 

b) pozostałe obiekty i działalnoŌń bňdņca Ŏró-
dłem hałasu – 55 dB. 

§ 15. W zakresie ochrony ludzi i Ōrodowiska 
przed szkodliwym elektromagnetycznym promie-
niowaniem niejonizujņcym, ustala siň zakaz reali-
zacji budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi w odległoŌci mniejszej niŐ 6m od osi linii 
energetycznej Ōredniego napiňcia 15 kV i 19m od 
osi linii energetycznej wysokiego napiňcia110 kV. 

§ 16. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
powierzchni ziemi: 

1) obowiņzujņ ustalenia zawarte w rozdziale 2 
dotyczņce wielkoŌci powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnego w terenach zabudowy, 

2) obowiņzuje zakaz zanieczyszczania powierzchni 
ziemi odpadami stałymi i odprowadzania do 
gruntów nieczystoŌci płynnych, 
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3) teren oznaczony symbolem 45R pozostawia siň 

w dotychczasowym uŐytkowaniu rolniczym. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 17.1. Na terenie nie wystňpujņ obiekty objňte 
ochronņ na podstawie ustawy o ochronie zabyt-
ków. 

2. JeŐeli w wyniku robót ziemnych nastņpi od-
krycie przedmiotów, co do których istnieje przy-
puszczenie, Őe mogņ byń zabytkami – naleŐy 
wstrzymań prace i zawiadomiń o tym Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
lub Burmistrza Miasta Łosice. 

Rozdział 5 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 18. Na terenie objňtym planem, funkcja prze-
strzeni publicznych nie wystňpuje. 

Rozdział 6 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów 

§ 19. Teren opracowania nie jest objňty nad-
rzňdnymi planami ochrony przyrody. 

§ 20. Na obszarze objňtym planem nie wystň-
pujņ tereny górnicze, a takŐe naraŐone na niebez-
pieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐone osuwaniem 
siň mas ziemnych. 

§ 21.1. Stwierdza siň, Őe obszar objňty planem 
miejscowym, połoŐony jest w granicach Główne-
go Zbiornika Wód Podziemnych. 

2. Zasady gospodarowania wodami wymienio-
nymi w ust. 1 ustalone sņ przepisami odrňbnymi. 

Rozdział 7 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

§ 22. Na obszarze objňtym planem obowiņzuje 
lokalizacja budynków mieszkalnych w sņsiedztwie 
linii energetycznych zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w § 15 niniejszej uchwały. 

Rozdział 8 
Sposób i termin tymczasowego  
zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów 

§ 23. Do czasu realizacji projektowanego zago-
spodarowania obszar objňty planem pozostawia 
siň w dotychczasowym sposobie uŐytkowania. 

 

 

 

Rozdział 9 
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 24.1. Ustala siň tereny z przeznaczeniem na 
drogi oznaczone na rysunkach planu symbolem 
KD, w tym: 

1) dla drogi wojewódzkiej Nr 698 przy obecnym 
przebiegu, oznaczonej symbolem 28KDG ustala 
siň pozostawienie istniejņcego pasa drogowe-
go i istniejņcej szerokoŌci jezdni; 

2) dla obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 698, 
oznaczonej symbolem 30KDG ustala siň nastň-
pujņce parametry: 

a) szerokoŌń pasa drogowego 25,0m, 

b) szerokoŌń jezdni 7,0m, 

c) pobocza utwardzone 2 x 1,25m; 

3) dla dróg gminnych klasy technicznej D, ozna-
czonych symbolem KDD ustala siň nastňpujņce 
parametry: 

a) szerokoŌń pasa drogowego 10,0m, 

b) postulowana szerokoŌń jezdni 5,0m; 

4) dla dróg wewnňtrznych oznaczonych symbo-
lem KDW stanowiņcych dojazd do działek rol-
nych, ustala siň pas drogowy o szerokoŌci 
4,0m. 

2. W liniach rozgraniczajņcych dróg przewiduje 
siň: 

1) kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po-
winny byń sytuowane w strefie ulicy poza jej 
jezdniņ; 

2) kanały kanalizacji deszczowej powinny byń 
sytuowane w strefie ulicy poza jej jezdniņ; 

3) przewody wodociņgowe w odległoŌci do 2,5m 
od linii rozgraniczajņcej ulicy; 

4) przewody gazociņgu Ōredniego ciŌnienia w 
odległoŌci do 2,0m od linii rozgraniczajņcej uli-
cy; 

5) linie energetyczne NN napowietrzne lub ka-
blowe, w odległoŌci do 0,5m od granicy działek 
po stronie przeciwnej od sieci gazowej; 

6) linie telefoniczne kablowe w pasie 0,5 do 2,5m 
od linii rozgraniczajņcej ulicy po przeciwnej 
stronie od sieci gazowej. 

3. Ustala siň wskaŎnik parkingów przy obiek-
tach usługowych wynoszņcy 2 miejsca parkingo-
we na 100m2 powierzchni przeznaczonej na usłu-
gi. 

§ 25. Ustala siň zasadň zaopatrzenia w wodň z 
miejskiej sieci komunalnej. W przypadku braku 
wodociņgu w terminie zakoŊczenia realizacji in-
westycji, dopuszcza siň tymczasowe zaopatrzenie 
z własnego ujňcia wody. 
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§ 26. W zakresie usuwania nieczystoŌci stałych 
i płynnych ustala siň: 

1) do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza siň odprowadzenie Ōcieków do in-
dywidualnych zbiorników szczelnych i wywo-
Őenie do oczyszczalni Ōcieków w Łosicach; 

2) kanały kanalizacji sanitarnej naleŐy sytuowań w 
pasie drogowym zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 1; 

3) ustala siň lokalizacjň kompaktowych przepom-
powni Ōcieków na wydzielonych z terenów 
przyległych działkach 5 x 5m zgodnie projek-
tem budowlanym sieci kanalizacyjnej; 

4) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni 
dróg i terenów zabudowanych odprowadzane 
powierzchniowo lub za pomocņ kanalizacji 
deszczowej do wód powierzchniowych lub 
gruntu, powinny spełniań obowiņzujņce przepi-
sy i normy szczególne z zakresu ochrony Ōro-
dowiska, kanały deszczowe sytuowań w pasie 
drogowym zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 2. 

5) lokalizacja kontenerów na odpady stałe powin-
na spełniań warunki okreŌlone w obowiņzujņ-
cych przepisach szczególnych, dotyczņcych 
miejsc gromadzenia odpadów stałych. 

§ 27.1. Ustala siň zasadň zaopatrzenia w ciepło 
i w ciepłņ wodň uŐytkowņ z kotłowni indywidual-
nych z wykorzystaniem ekologicznych noŌników 
energii. 

2. W rozwiņzaniach technicznych nowoprojek-
towanych obiektów naleŐy preferowań rozwiņza-
nia wykorzystujņce energiň odnawialnņ - zaleca 
siň stosowanie kolektorów słonecznych do przy-
gotowania c.w.u. i wspomagania ogrzewania. 

§ 28.1. Przyjmuje siň i ustala trasy przebiegu li-
nii elektroenergetycznych wysokiego napiňcia 
110kV i Ōredniego napiňcia 15 kV, z zastrzeŐeniem 
§ 4 niniejszej uchwały, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 

1) eW – linie 110 kV, 

2) eS – linie 15 kV. 

2. Linia zabudowy od osi linii wysokiego i 
Ōredniego napiňcia winna wynosiń: 

1) dla linii eW – linie 110 kV – nie mniej jak 20m; 

2) dla linii eS - linie 15 kV – nie mniej jak 7,5m.2. 

3. Dopuszcza siň budowň niskich budynków 
gospodarczych i garaŐy w zbliŐeniu do linii ener-
getycznych eW i eS, na zasadach uzyskania indy-
widualnej zgody i warunków z Zakładu Energe-
tycznego SA. 

4. Zachowań odległoŌń nasadzeŊ drzewostanu 
od linii elektrycznych: 

1) dla linii napowietrznych 15 kV - 5m; 

2) dla linii napowietrznych 110 kV – 15m; 

3) dla linii kablowych nie mniej niŐ 1,5m. 

5. Ustala siň lokalizacjň stacji transformatoro-
wych 15/04 kV słupowych, w miejscach oznaczo-
nych symbolem graficznym zgodnie z rysunkiem 
planu. 

6. Linie elektroenergetyczne NN naleŐy sytu-
owań w pasie drogowym zgodnie z § 24 ust. 2  
pkt 5. Szafki energetyczne naleŐy sytuowań w linii 
ogrodzenia zapewniajņc do nich dostňp od strony 
ulicy. 

7. W przypadku kolizji projektowanych inwe-
stycji z urzņdzeniami elektroenergetycznymi nale-
Őy je przebudowań na koszt inwestora, a o warun-
ki przebudowy wystņpiń do odpowiedniej jed-
nostki ZE SA. 

§ 29.1. Przyjmuje siň istniejņcņ sień gazociņgu 
Ōredniego ciŌnienia w drodze 28KDZ. 

2. Ustala siň budowň rozdzielczej sieci gazowej 
Ōredniego ciŌnienia w liniach rozgraniczajņcych 
ulic, w odległoŌci do 2,0m od linii rozgraniczajņcej 
ulicy. Sytuowanie szafek gazowych w linii ogro-
dzeŊ zapewniajņc do nich dostňp od strony ulicy 
lub w uzgodnieniu z zarzņdzajņcym sieciņ gazowņ. 

Rozdział 10 
Przepisy końcowe 

§ 30. Ustala siň jednorazowņ opłatň w zwiņzku 
ze wzrostem wartoŌci nieruchomoŌci wynikajņcej 
z opracowania planu, słuŐņcņ naliczeniu opłaty 
okreŌlonej stawkņ procentowņ w wysokoŌci: 

- 30% (słownie: trzydzieŌci procent) dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
MNU, RMU, UMN, 

- 5% (słownie: piňń procent) dla terenów ozna-
czonych symbolami: KDG, KDD, KDW. 

§ 31. Uchyla siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy uchwalony 
uchwałņ nr XV/86/04 Rady Miasta i Gminy w Łosi-
cach z dnia 12 marca 2004r. w zakresie objňtym 
zmianņ planu, okreŌlonņ na rysunku planu jako 
obszar opracowania objňty niniejszņ uchwałņ. 

§ 32. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Łosice. 

§ 33. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
trzydziestu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Zastňpca Przewodniczņcego Rady Miasta i Gminy: 

Marianna Celińska 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XLII/285/10 

Rady Miasta i Gminy w Łosicach 
z dnia 31 maja 2010r. 

 
Realizujņc wymogi art. 17 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami), Rada Miasta i Gminy w Łosicach 
stwierdza, Őe do przedłoŐonego do uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Łosice uchwalonego uchwałņ nr XV/86/04 Rady Miasta i Gminy w Łosicach z 
dnia 12 marca 2004r., obejmujņcņ czňŌń miasta Łosice okreŌlonņ na 3 rysunkach planu jako obszar opraco-
wania objňty uchwałņ i wyłoŐonego do publicznego wglņdu, w terminie ustawowym wpłynňła 1 uwaga, 
która została rozpatrzona i uwzglňdniona w projekcie planu. 

 
Zastňpca Przewodniczņcego Rady Miasta i Gminy: 

Marianna Celińska 

 
 

Załņcznik nr 5 
do uchwały nr XLII/285/10 

Rady Miasta i Gminy w Łosicach 
z dnia 31 maja 2010r. 

 
SPOSÓB REALIZACJI 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Łosice uchwalonego uchwałņ nr XLII/285/09 Rady Miasta i Gminy w Łosi-
cach z dnia 31 maja 2010r., obejmujņcņ czňŌń miasta Łosice połoŐonņ przy ul. Siedleckiej oraz trasň projek-
towanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 698 na terenie miasta Łosice. 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miasta i Gminy w Łosi-
cach, stwierdza koniecznoŌń realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ 
własnych gminy, jak niŐej: 

1. Budowa i modernizacja dróg o długoŌci 2540 mb   3 683 000zł 

2. Budowa sieci wodociņgowej długoŌci 2580 mb    1 036 929zł 

3. Budowa sieci kanalizacyjnej długoŌci 3920 mb   2 781 475zł 

(w/g danych zawartych w prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice). 

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zasady finansowania przewidzianej inwestycji bňdņ okreŌla-
ne w budŐecie miasta i gminy na ten rok, w którym planuje siň realizacjň inwestycji. Czasokres obowiņzy-
wania planu jest bezterminowy. 

 
Zastňpca Przewodniczņcego Rady Miasta i Gminy: 

Marianna Celińska 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


