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UCHWAŁA NR VII/33/11 RADY GMINY BURZENIN 

  
 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Gminy Burzenin”  
 
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrze-

ņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 
80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, 
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z  
2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, 
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, 
poz. 991) oraz art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 mar-
ca 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, 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) Ra-
da Gminy Burzenin uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Gminy 
Burzenin Nr XXVIII/179/05 z dnia 30 marca 2005 r. w 
sprawie przyjĉcia „Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym uczniom za-
mieszkałym na terenie Gminy Burzenin” (zm. 
Uchwałą Nr XV/79/07 Rady Gminy Burzenin z dnia 
29 listopada 2007 r.) wprowadza siĉ nastĉpujące 
zmiany: 
1) w paragrafie 9 pkt 1 kwotĉ 1 280,00 zł zastĉpuje 

sie kwotą 1 820,00 zł; 
2) w paragrafie 9 pkt 2 kwotĉ 1 152,00 zł zastĉpuje 

siĉ kwotą 1 638,00 zł; 
3) w paragrafie 10 pkt 1 kwotĉ 51,20 zł zastĉpuje siĉ 

kwotą 72,80 zł; 
4) w paragrafie 11 pkt 2 kwotĉ 1 280,00 zł zastĉpuje 

siĉ kwotą 1 820,00 zł, a kwotĉ 1 152,00 zł zastĉpu-
je siĉ kwotą 1 638,00 zł; 

5) w paragrafie 12 pkt 4 kwotĉ 320,00 zł zastĉpuje 
siĉ kwotą 455,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-
towi Gminy Burzenin. 

§ 3. 1. Uchwala wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoņci poprzez jej wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzĉdzie Gminy Burzenin i zamieszcze-
nie na stronach internetowych Gminy Burzenin. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Burzenin: 
Leszek Nawrocki 
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UCHWAŁA NR VI/22/11 RADY GMINY CZERNIEWICE 

  
 z dnia 25 lutego 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, 

dotyczącego fragmentu wsi Chociwek, Czerniewice, Turobów, Zubki Duże  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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 i 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. 340 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 11157, poz. 
124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 
675) oraz art. 15 ust. 1 i 2, art. 20, ust. 1, art. 27, art. 
29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu 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. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
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poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 149, poz. 596 i Nr 155, poz. 1043) i w 
związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca  
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) 
stwierdzając zgodnoņć ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
uchwala siĉ, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala siĉ zmianĉ miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Czernie-
wice dla fragmentu wsi Chociwek, Czerniewice, Tu-
robów, Zubki Duże. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) czĉņć graficzna planu (rysunek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

planu w skali 1:1000), stanowiąca załącznik nr 1, 
obejmujący: 

 a) granice obszaru objĉtego planem, 
 b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

 c) literowe oznaczenia dotyczące przeznaczenia 
terenów, 

 d) przebieg linii rozgraniczających tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania i ich zwymiarowanie, 

 e) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 f) osie sieci infrastruktury technicznej, 
 g) obszar Głównego Zbiornika Wód Podziem-

nych, 
 h) obszar Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych, 
 i) projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu 

Górnej i Ņrodkowej Rawki; 
2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 2; 
3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 
3. 

§ 3. 1. Ilekroć w planie jest mowa o: 
1) obszarze planu - należy przez to rozumieć nieru-

chomoņci położone w granicach niniejszego pla-
nu; 

2) terenie – należy przez to rozumieć nieruchomoņci 
lub ich fragmenty, wydzielone liniami rozgrani-
czającymi i oznaczone symbolem cyfrowo-
literowym; 

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu pogrubioną liniĉ 
ciągłą, rozgraniczającą tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

4) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć 
zespół działań możliwych do realizacji w danym 
terenie, oznaczonym symbolem literowym; 

5) dopuszczeniu - należy przez to rozumieć upraw-
nienia do realizacji obiektów budowlanych lub 
form zagospodarowania wskazanych w zasadach 
i warunkach zagospodarowania terenu, które wy-
kraczają poza ustalone w definicji przeznaczenie 
terenu okreņlone niniejszą uchwałą; 

6) zachowaniu budynków – należy przez to rozumieć 
dopuszczalnoņć wykonywania na istniejących 
budynkach przebudowy i remontów, z możliwo-
ņcią budowy wiatrołapów, urządzeń dla niepeł-
nosprawnych itp. z zakazem odbudowy, rozbu-
dowy i nadbudowy; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć liniĉ, w której może być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, chyba że jest to linia zabu-
dowy ustalona od napowietrznej linii elektroma-
gnetycznej; 

8) stanie istniejącym zagospodarowania terenu - 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień 
uchwalenia niniejszego planu; 

9) wskaźniku zabudowy terenu (lub działki) – należy 
przez to rozumieć liczbĉ uzyskaną z podzielenia 
powierzchni zabudowanej pod wszystkimi bu-
dynkami na tym terenie (lub działce) przez po-
wierzchniĉ tego terenu (lub działki); 

10) udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć wskaźnik ustalony niniejszym 
planem dla działki lub terenu (wyrażony w pro-
centach), a powstały z podzielenia terenu z na-
wierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapew-
niający naturalną wegetacjĉ, wraz z wodą po-
wierzchniową na tym terenie, przez powierzchniĉ 
całej działki lub terenu; 

11) terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług, oznaczonym symbolem „MN/U” – należy 
przez to rozumieć teren, na którym realizowane 
są działania ograniczone do utrzymania istnieją-
cych oraz do projektowania nowych budynków I 
obiektów: 

 a) mieszkalnych jednorodzinnych, 
 b) usługowych o nastĉpującym przeznaczeniu: 

oņwiaty, nauki, opieki zdrowotnej (z wyłącze-
niem szpitali), obsługi bankowej, pocztowej, 
kultu religijnego, społecznej (z wyłączeniem 
domów opieki) i socjalnej, handlu (z wyłącze-
niem obiektów o powierzchni sprzedażowej 
powyżej 200 m2), gastronomii, turystyki, inny 
ogólnodostĉpny budynek przeznaczony do 
wykonywania podobnych funkcji, usług nie-
produkcyjnych, takich jak: krawiectwo, fryzjer-
stwo, usługi projektowe, itp., usług rzemieņl-
niczych o nieznacznym oddziaływaniu na ņro-
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dowisko, to znaczy takich, dla których raport 
oddziaływania przedsiĉwziĉcia na ņrodowisko 
nie jest obligatoryjny oraz takich, dla których 
raport oddziaływania na ņrodowisko nie został 
nałożony na podstawie przepisów odrĉbnych, 
z wyłączeniem infrastruktury technicznej i 
przedsiĉwziĉć, które nie stanowią przedsiĉ-
wziĉć mogących znacząco oddziaływać na ob-
szary Natura 2000 z niezbĉdnymi do ich funk-
cjonowania budynkami i pomieszczeniami 
biurowymi, socjalnymi, technicznymi, gospo-
darczymi, garażami oraz dojņciami, dojazdami, 
miejscami postojowymi, infrastrukturą tech-
niczną i zielenią; 

12) terenie obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów, oznaczonym symbolem „P” – należy 
przez to rozumieć teren, na którym realizowane 
bĉdą działania ograniczone do utrzymania istnie-
jących oraz realizacji nowych obiektów związa-
nych z działalnoņcią produkcyjną, usługowo-pro-
dukcyjną (w tym stacje obsługi lub remontowe 
sprzĉtu budowlanego lub rolniczego, ņrodków 
transportu, stacje kontroli pojazdów, itp.) oraz 
magazynowo-składową, usług handlowych (w 
tym obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 400 m2), z dopuszczeniem obiektów 
produkcji zwierzĉcej, obiektów obsługi gospodar-
ki rolnej, obsługi komunikacji i transportu, z do-
puszczeniem wiatraków, jako elementu towarzy-
szącemu okreņlonego planem przeznaczeniu, z 
dopuszczeniem z niezbĉdnymi do ich funkcjono-
wania budynkami biurowymi, socjalnymi, tech-
nicznymi, garażami, miejscami postojowymi, a 
także dojņciami, dojazdami, infrastrukturą tech-
niczną i zielenią; 

13) terenie powierzchniowej eksploatacji surowców 
mineralnych, oznaczonym symbolem „PG” – na-
leży przez to rozumieć teren przeznaczony do 
utrzymania istniejącego oraz realizacji projekto-
wanego zakładu górniczego, eksploatującego zło-
ża kopaliny pospolitej, obejmującego obszar oraz 
teren górniczy wraz z drogami dojazdowymi, z 
niezbĉdnymi do funkcjonowania budynkami biu-
rowymi, socjalnymi, technicznymi, miejscami po-
stojowymi, a także infrastrukturą techniczną; 

14) terenie dróg publicznych, oznaczonym symbolem 
„KD” - należy przez to rozumieć teren przezna-
czony do zachowania istniejących i realizacji pro-
jektowanych dróg, o szerokoņci okreņlonej liniami 
rozgraniczającymi, w tym drogi dojazdowe, ozna-
czone symbolem „KDD”; 

15) terenie dróg wewnĉtrznych, oznaczonym symbo-
lem „KDW” – należy przez to rozumieć ogólno-
dostĉpny teren przeznaczony do realizacji istnie-
jących i projektowanych dróg, służących bezpo-
ņredniej obsłudze komunikacyjnej przyległych te-
renów; 

16) terenie lasów, oznaczonym symbolem „ZL” – 
należy przez to rozumieć teren, przeznaczony do 
użytkowania leņnego, w tym produkcji leņnej oraz 

do utrzymania i realizacji zaprojektowanych, 
związanych z gospodarką leņną: budynków i bu-
dowli, urządzeń melioracji wodnej, dróg leņnych, 
terenów pod liniami energetycznymi, a także par-
kingi leņne i urządzenia turystyczne oraz grunty 
rolne do zalesienia; 

17) terenie dolesień, oznaczonym symbolem „R/ZL” 
– należy przez to rozumieć teren gruntów rolnych 
przeznaczonych do użytkowania leņnego, w tym 
do produkcji leņnej oraz zagospodarowania w 
postaci budowy urządzeń wskazanych w art. 3 pkt 
2 ustawy o lasach, które są związane z gospodar-
ką leņną. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, zasady 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenu 
 
§ 4. Wymiary linii rozgraniczających tereny o 

różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania należy odnosić do trwałych naniesień 
lub elementów bĉdących treņcią mapy zasadniczej. 

§ 5. Od strony dróg ustala siĉ zakaz realizacji 
ogrodzeń: 
1) pełnych; 
2) z prefabrykowanych elementów betonowych. 

§ 6. Na obszarze planu ustala siĉ nastĉpujące 
sposoby i warunki tymczasowego zagospodarowa-
nia i użytkowania terenów: 
1) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z pla-

nem, dopuszcza siĉ dotychczasowe użytkowanie; 
2) dopuszcza siĉ realizacjĉ tymczasowych obiektów 

budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem, 
niezbĉdnych do dotychczasowego sposobu użyt-
kowania terenu; 

3) istniejące ogrodzenia, niespełniające ustaleń pla-
nu, mogą być użytkowane w sposób dotychcza-
sowy do czasu zagospodarowania terenu zgod-
nie z planem, z możliwoņcią wykonywania bieżą-
cych remontów; 

4) dopuszcza siĉ realizacjĉ tymczasowych obiektów 
związanych z eksploatacją złoża; 

5) nie okreņla siĉ terminu, do którego zagospoda-
rowanie i użytkowanie terenu może być wyko-
nywane. 

§ 7. 1. W odległoņci 7,5 m od osi napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej ņredniego napiĉcia oraz 
stacji transformatorowych ze ņredniego na niskie 
napiĉcie obowiązuje zakaz lokalizacji budynków. 

2. Utrzymanie istniejących lub budowa no-
wych obiektów budowlanych w odległoņci mniejszej 
niż 7,5 m od osi napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych ņredniego napiĉcia (15 kV) oraz stacji trans-
formatorowych ze ņredniego na niskie napiĉcie wy-
maga zbadania oddziaływania na budynki przezna-
czone na pobyt ludzi, zachowania warunków bezpie-
czeństwa prawidłowej eksploatacji tych linii i stacji 
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ustalonych przepisami odrĉbnymi i Polską Normą. 

3. Warunek ustanowienia nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od osi napowietrznej linii elektro-
energetycznej przestaje obowiązywać z chwilą likwi-
dacji tej linii. 

§ 8. Zasady zagospodarowania terenów w 
obszarze gazociągu wysokiego ciņnienia okreņlają 
przepisy szczególne oraz obowiązujące normy bran-
żowe. 

§ 9. W obrĉbie jednej działki obowiązuje za-
kaz wznoszenia wiĉcej niż jednego budynku miesz-
kalnego. 

§ 10. Na terenach objĉtych zmianą planu 
obowiązuje zakaz realizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. 

§ 11. W terenach zabudowy mieszkaniowej i 
usług dopuszcza siĉ sytuowanie budynków w odle-
głoņci 1,5 m od granicy z sąsiednią działką lub bez-
poņrednio przy granicy, przy zachowaniu przepisów 
odrĉbnych i pozostałych ustaleń planu. 

§ 12. 1. Usytuowanie budynków wzglĉdem 
dróg obowiązuje według nieprzekraczalnej linii za-
budowy. 

2. Istniejące budynki nie spełniające wymo-
gów ustaleń planu w zakresie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, mogą być przebudowywane, rozbudo-
wywane, nadbudowywane do parametrów okreņlo-
nych planem pod warunkiem, że rozbudowa nie 
zmniejszy odległoņci budynku od linii rozgraniczają-
cej działkĉ z drogą, jeżeli ustalenia dla poszczegól-
nych terenów nie stanowią inaczej. 

§ 13. Przy rozbudowie istniejących budyn-
ków, których wysokoņć nie spełnia ustaleń okreņlo-
nych w przepisach rozdziału 7, dopuszcza siĉ zacho-
wanie dotychczasowych parametrów wysokoņcio-
wych tego budynku. 

§ 14. Przy rozbudowie istniejących budyn-
ków, których geometria dachów nie spełnia ustaleń 
okreņlonych w przepisach rozdziału 7, dopuszcza siĉ 
zachowanie dotychczasowej geometrii dachów. 

§ 15. Nie ustala siĉ warunków i wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznej. 

 
Rozdział 3 

Sposoby zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrĉbnych przepisów, w tym terenów górniczych,  
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi  

i osuwania siĉ mas ziemnych. Zasady ochrony 
ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 
współczesnej 

 
§ 16. Ze wzglĉdu na istniejące uwarunkowa-

nia nie okreņla siĉ granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów i obiektów podlegających ochronie 
lub narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

okreņlonych na podstawie przepisów szczególnych. 
§ 17. Wprowadza siĉ zakaz przekraczania 

standardów jakoņci ņrodowiska poza teren, do któ-
rego prowadzący instalacjĉ ma tytuł prawny. 

§ 18. Ustala siĉ zasadĉ wyprzedzającej lub 
równoczesnej realizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, zapewniającej ochronĉ ņrodowiska przed 
zanieczyszczeniem. 

§ 19. 1. Wyznaczone planem tereny, ozna-
czone symbolem „MN/U”, pod wzglĉdem akustycz-
nym, zostały zaliczone, na podstawie przepisów 
prawa ochrony ņrodowiska, do terenów przeznaczo-
nych pod zabudowĉ mieszkaniowo-usługową. 

2. Tereny oznaczone symbolem „P”, i „PG” 
pod wzglĉdem akustycznym nie zostały zaliczone do 
żadnego z terenów wymienionych w przepisach 
szczególnych. 

§ 20. Niniejszym planem nie ustala siĉ zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr 
kultury współczesnej. 

§ 21. W obszarach oznaczonych symbolem 
„MN/U” obowiązuje zakaz lokalizacji przedsiĉwziĉć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowisko, dla 
których raport oddziaływania przedsiĉwziĉcia na 
ņrodowisko jest obligatoryjny oraz przedsiĉwziĉć, 
dla których raport został nałożony na podstawie 
przepisów szczególnych, z wyłączeniem infrastruktu-
ry technicznej i przedsiĉwziĉć, które nie stanowią 
przedsiĉwziĉć mogących znacząco oddziaływać na 
obszary Natura 2000. 

§ 22. Wyznaczone planem tereny znajdują 
siĉ: 
1) w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziem-

nych; 
2) w obszarze Wysokiej Ochrony Wód Podziem-

nych; 
3) w projektowanym Obszarze Chronionego Krajo-

brazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
 

Rozdział 4 
Szczegółowe zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomoņci 
 
§ 23. 1. Przy podziale nieruchomoņci wyma-

gane jest zachowanie wartoņci użytkowych wszyst-
kich fragmentów wydzielonych terenów. 

2. Podział nieruchomoņci wymaga zapew-
nienia dojazdu z drogi publicznej do każdej z wydzie-
lonych czĉņci. 

3. Fragment działki wydzielony pod dojazd 
winien posiadać szerokoņć zapewniającą obsługĉ 
komunikacyjną wszystkich fragmentów terenu oraz 
możliwoņć wprowadzenia uzbrojenia niezbĉdnego 
do realizacji okreņlonego planem przeznaczenia. 

4. Fragment działki wydzielony pod dojazd 
winien posiadać szerokoņć minimum 5 m, gdy do 
działek przewiduje siĉ doprowadzenie wyłącznie 
sieci wody i energii elektrycznej; gdy przewiduje siĉ 
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dodatkowe uzbrojenie – szerokoņć dojazdu powinna 
być powiĉkszona proporcjonalnie do potrzeb wyni-
kających z przepisów odrĉbnych, norm, warunków 
realizacji sieci technicznych. 

5. Wydzielenie działki pod dojazd wymaga 
zachowania trójkątnego poszerzenia pasa drogowe-
go w obrĉbie skrzyżowania z drogą publiczną o dłu-
goņci boków – minimum 5 m - równoległych do osi 
drogi; warunek ten nie dotyczy sytuacji uzasadnionej 
wzglĉdami technicznymi lub ochroną drzewostanu. 

§ 24. Wielkoņć i kształt wydzielanych działek 
winny umożliwiać funkcjonowanie terenu, zgodnie z 
przeznaczeniem i przepisami szczególnymi. 

§ 25. 1. Dzielona i wydzielana pod zabudowĉ 
mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, działka 
winna spełniać nastĉpujące parametry: 
1) minimalna szerokoņć działki pod zabudowĉ w 

linii rozgraniczającej drogi 20 m; 
2) minimalna powierzchnia – 1000 m2; 
3) kąt nachylenia granicy działki w stosunku do pasa 

drogowego nawiązujący do istniejących granic. 
2. Dzielona i wydzielana pod zabudowĉ pro-

dukcyjno-magazynowo-składową działka winna 
spełniać nastĉpujące parametry: 
1) minimalna szerokoņć działki pod zabudowĉ w 

linii rozgraniczającej drogi 25 m; 
2) minimalna powierzchnia – 2000 m2; 
3) kąt nachylenia granicy działki w stosunku do pasa 

drogowego nawiązujący do istniejących granic. 
3. Działki gruntów nie spełniające warunków, 

o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wydzielane 
wyłącznie w celu powiĉkszenia sąsiedniej nierucho-
moņci lub regulacji granic miĉdzy sąsiadującymi 
nieruchomoņciami i poszerzenia drogi. 

4. Dopuszcza siĉ działki budowlane mniejsze 
niż okreņlone w pkt 1 i 2, o ile wydzielone zostały do 
dnia uchwalenia planu. 

§ 26. Nie okreņla siĉ terenów do objĉcia sca-
leniem i podziałem nieruchomoņci. 

 
Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy 
 i budowy systemów komunikacji 

 
§ 27. Obsługĉ komunikacyjną terenów za-

pewniają: 
1) drogi publiczne nie objĉte planem, a przylegające 

do wyznaczonych terenów; 
2) drogi publiczne wyznaczone niniejszym planem; 
3) drogi wewnĉtrzne; 
4) dojazdy i dojņcia, ciągi pieszo-jezdne oraz do-

stĉpnoņć do dróg publicznych okreņlona przez 
przepisy szczególne. 

§ 28. Dojņcia lub dojazdy, ciągi pieszo-jezdne 
w ramach wyznaczonego terenu nie są w rozumie-
niu niniejszego planu drogami publicznymi ani 
ogólnodostĉpnymi drogami wewnĉtrznymi. 

§ 29. Realizacja wyznaczonego planem prze-
znaczenia pod usługi i tereny okreņlone symbolem 
„P” wymaga budowy parkingu wewnĉtrznego. 

§ 30. Dopuszcza siĉ budowĉ miejsc postojo-
wych w pasie terenu miĉdzy linią rozgraniczającą 
drogi, a linią zabudowy, nie naruszając ustaleń pla-
nu. 

§ 31. Ustala siĉ obowiązek realizacji miejsc 
postojowych dla samochodów w iloņci minimum: 
1) w przypadku realizacji obiektu usługowego, licząc 

łącznie: 
 a) jedno miejsce postojowe na cztery miejsca 

pracy, 
 b) jedno stanowisko na dostawĉ towaru, 
 c) jedno stanowisko na każde 50 m2 powierzchni 

użytkowej obiektów usługowych; 
2) w przypadku realizacji obiektu handlowego, licząc 

łącznie: 
 a) jedno miejsce postojowe na cztery miejsca 

pracy, 
 b) jedno stanowisko na dostawĉ towaru, 
 c) jedno stanowisko na każde 30 m2 powierzchni 

użytkowej obiektów handlowych; 
3) w przypadku realizacji obiektu gastronomiczne-

go, licząc łącznie; 
 a) jedno ogólnodostĉpne stanowisko na każde 

40 m2 powierzchni użytkowej budynku lub 
cztery miejsca konsumpcyjne, 

 b) jedno stanowisko na każde rozpoczĉte trzy 
miejsca pracy, 

 c) jedno stanowisko dla dostawy towarów; 
4) w przypadku realizacji obiektu z zakresu zabudo-

wy produkcyjnej, składów i magazynów – 1 sta-
nowisko na każde rozpoczĉte trzy miejsca pracy; 

5) w przypadku realizacji budynku mieszkalnego – 
minimum 1 stanowisko na jedno mieszkanie z 
uwzglĉdnieniem miejsc w garażach. 

 
Rozdział 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 
 
§ 32. 1. Ustala siĉ, w zależnoņci od potrzeb, 

wyposażenie terenu w sieci i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej: 
1) zaopatrzenia w wodĉ; 
2) gromadzenia, odprowadzania ņcieków i wód 

opadowych; 
3) elektroenergetyczne; 
4) gazowe; 
5) telekomunikacyjne, 

przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i 
przepisów szczególnych. 

2. Dopuszcza siĉ wyposażenie terenów w in-
ne urządzenia i sieci infrastruktury technicznej pod 
warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu 
oraz interesów osób trzecich. 

3. Dopuszcza siĉ możliwoņć realizacji sieci in-
frastruktury technicznej w pasach drogowych, w 
pasach terenu miĉdzy linią rozgraniczającą drogi, a 
linią zabudowy, przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych. 

§ 33. 1. Ustala siĉ warunki obsługi terenu w 
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zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodĉ – w oparciu o wodociąg 

gminny wyposażony w hydrant dla celów prze-
ciwpożarowych lub ujĉć własnych z zachowa-
niem przepisów odrĉbnych; 

2) odprowadzanie czystych wód opadowych z wy-
korzystaniem retencji terenowej do wód powierz-
chniowych bądź ziemi bez oczyszczania, zgodnie 
z przepisami odrĉbnymi; 

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z 
terenów okreņlonych w przepisach szczególnych 
jako zanieczyszczone i nie zaopatrzone w kanali-
zacjĉ deszczową, do wód powierzchniowych lub 
ziemi, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i za-
kresie okreņlonym w przepisach odrĉbnych; 

4) odprowadzanie ņcieków bytowych do zbiorników 
bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych 
zgodnie z przepisami odrĉbnymi; wywóz do oczy-
szczalni ņcieków z zachowaniem przepisów od-
rĉbnych; docelowo do sieci kanalizacyjnej, z jed-
noczesną likwidacją szczelnych zbiorników bez-
odpływowych na nieczystoņci ciekłe; 

5) usuwanie odpadów poprzez segregacjĉ i wywóz 
na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z 
przepisami odrĉbnymi; 

6) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną w oparciu o: 
 a) istniejące i projektowane, według zapotrze-

bowania, stacje transformatorowe, 
 b) istniejące i projektowane linie elektroenerge-

tyczne ņredniego i niskiego napiĉcia, 
 c) zaopatrzenie w ciepło – indywidualnie, doce-

lowo z preferencją dla niewĉglowych czynni-
ków ciepła. 

2. Dla projektowanej stacji transformatoro-
wej 15/0,4 kV należy wydzielić działki o wymiarach 
minimum 3 m x 2 m z dojazdem do drogi publicznej. 

 
Rozdział 7 

Przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu 
 
§ 34. 1. W obrĉbie ewidencyjnym - Chociwek, 

wyznacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania okreņlone na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz sym-
bolem cyfrowym i literowym. 

2. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 1 PG (rysunek planu nr 1): 
1) przeznaczenie – tereny powierzchniowej eksplo-

atacji surowców mineralnych; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków nie związanych z 

eksploatacją złoża, 
 b) dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów tymczaso-

wych związanych z eksploatacją złoża, 
 c) dopuszcza siĉ istniejące obiekty do zachowa-

nia bez możliwoņci odbudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, 

 d) zachowanie pasów ochronnych, zgodnie z 
przepisami odrĉbnymi, 

 e) obsługa komunikacyjna terenu poprzez drogi: 
  - wyznaczoną w obowiązującym planie i ozna-

czoną symbolem 17 KL, 
  - wyznaczoną w obowiązującym planie i ozna-

czoną symbolem TDW, łączącą teren 1 PG z 
drogą wyznaczoną w obowiązującym planie 
i oznaczoną symbolem 17 KL, relacji Choci-
wek-Wólka Jagielczyńska, 

 f) linia zabudowy obiektów tymczasowych, 
związanych z eksploatacja złoża: 

  - minimum 4 m od linii rozgraniczającej drogi 
wyznaczonej w obowiązującym planie i 
oznaczonej symbolem TDW, 

  - minimalna - w istniejącej linii zabudowy 
pokrywającej siĉ z linią rozgraniczającą drogi 
wyznaczoną w obowiązującym planie i ozna-
czoną symbolem 17 KL, 

 g) prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z 
udzieloną koncesją na wydobywanie kopaliny, 

 h) przeznaczenie mas ziemnych, powstałych w 
związku z prowadzeniem eksploatacji, do re-
kultywacji terenu, 

 i) rekultywacja terenu - po zakończeniu eksplo-
atacji złoża – o kierunku rolno-leņnym, 

 j) powierzchnia biologicznie czynna – po eksplo-
atacji złoża – minimum 90%, 

 k) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
§ 35. 1. W obrĉbie ewidencyjnym - Czernie-

wice, wyznacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania okreņlone 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 
symbolem cyfrowym i literowym. 

2. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 1 P (rysunek planu nr 2): 
1) przeznaczenie – tereny obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów z dopuszczeniem budynku 
mieszkalnego dla właņciciela; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) obsługa komunikacyjna poprzez drogĉ pu-

bliczną wyznaczoną w obowiązującym planie i 
oznaczoną symbolem 33 KD, połączoną z ni-
niejszym terenem drogą wewnĉtrzną, ozna-
czoną w obowiązującym planie symbolem 
TDW, 

 b) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii 
rozgraniczającej drogi, oznaczonej symbolem 
TDW, 

 c) wysokoņć budynków realizowanych w ramach 
okreņlonego planem przeznaczenia - do 10 m, 
z realizacją dachów płaskich lub pozostałych, 

 d) wysokoņć urządzeń technologicznych do 12 
m, 

 e) maksymalne nachylenie połaci dachowych do 
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30°, 
 f) wskaźnik zabudowy nie wiĉkszy niż 0,6, 
 g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

w obrĉbie działki - 15% powierzchni działki, 
 h) wysokoņć budynku mieszkalnego do 3 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym trzecia w podda-
szu użytkowym, 

 i) stosowanie w budynku mieszkalnym dachów 
jedno-, dwu- i wielospadowych, 

 j) w zabudowie mieszkaniowej maksymalne 
nachylenie połaci dachowych dwuspadowych 
– od 30° do 45º, 

 k) wysokoņć budynku mieszkalnego nie wiĉksza 
niż 10 m, 

 l) wysokoņć pozostałych budynków do 4,5 m od 
poziomu terenu rodzimego z realizacją da-
chów płaskich lub pozostałych, 

 m) zakaz lokalizacji obiektów produkcji zwierzĉcej, 
 n) zakaz lokalizacji wiatraków, 
 o) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. 
§ 36. 1. W obrĉbie ewidencyjnym - Turobów, 

wyznacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania okreņlone na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz sym-
bolem cyfrowym i literowym. 

2. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 1 PG (rysunek planu nr 3): 
1) przeznaczenie – tereny powierzchniowej eksplo-

atacji surowców mineralnych; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków nie związanych z 

eksploatacją złoża, 
 b) dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów tymczaso-

wych związanych z eksploatacją złoża, 
 c) zachowanie pasów ochronnych, zgodnie z 

przepisami szczególnymi, 
 d) obsługa komunikacyjna terenu poprzez drogĉ: 
  - wyznaczoną w obowiązującym planie i ozna-

czoną symbolem 14 KL, 
  - wyznaczoną w niniejszym planie i oznaczoną 

symbolem 3 KDW, 
 e) linia zabudowy obiektów tymczasowych, zwią-

zanych z eksploatacja złoża - 
  - minimum 6 m od linii rozgraniczającej drogi 

wyznaczonej w niniejszym planie i oznaczo-
nej symbolem 3 KDW, 

  - minimum 3 m od linii rozgraniczającej drogi 
wyznaczonej w obowiązującym planie i 
oznaczonej symbolem 14 KL, 

 f) prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z 
udzieloną koncesją na wydobywanie kopaliny, 

 g) przeznaczenie mas ziemnych, powstałych w 
związku z prowadzeniem eksploatacji, do re-
kultywacji terenu, 

 h) rekultywacja terenu - po zakończeniu eksplo-
atacji złoża – o kierunku rolno-leņnym, 

 i) powierzchnia biologicznie czynna – po eksplo-
atacji złoża – 100%, 

 j) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
3. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 2 PG (rysunek planu nr 3): 
1) przeznaczenie – tereny powierzchniowej eksplo-

atacji surowców mineralnych; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków nie związanych z 

eksploatacją złoża, 
 b) dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów tymczaso-

wych związanych z eksploatacją złoża, 
 c) zachowanie pasów ochronnych, zgodnie z 

przepisami odrĉbnymi, 
 d) obsługa komunikacyjna terenu poprzez drogĉ: 
  - wyznaczoną w obowiązującym planie i ozna-

czoną symbolem 14 KL i teren oznaczony 
symbolem 1 PG, 

  - wyznaczoną w niniejszym planie i oznaczoną 
symbolem 3 KDW, 

 e) linia zabudowy obiektów tymczasowych, 
związanych z eksploatacja złoża - minimum 6 
m od linii rozgraniczającej drogi wyznaczonej 
w niniejszym planie i oznaczonej symbolem 3 
KDW, 

 f) prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z 
udzieloną koncesją na wydobywanie kopaliny, 

 g) przeznaczenie mas ziemnych, powstałych w 
związku z prowadzeniem eksploatacji, do re-
kultywacji terenu, 

 h) rekultywacja terenu - po zakończeniu eksplo-
atacji złoża – o kierunku rolno-leņnym, 

 i) powierzchnia biologicznie czynna – po eksplo-
atacji złoża – 100%, 

 j) linia zabudowy obiektów tymczasowych, 
związanych z eksploatacja złoża, od: 

  - linii energetycznej niskiego napiĉcia, 
  - kabla telekomunikacyjnego (przebiegającego 

w południowej granicy drogi nr 21 - ozna-
czonej w niniejszym planie symbolem 3 
KDW), 

  - gazociągu wysokiego ciņnienia DN 400, 6,3 
MPa relacji Mory-Piotrków Trybunalski, 

zgodnie z przepisami odrĉbnymi, 
 k) nasadzenie zieleni wysokiej – w odległoņci 

min. 2 m od gazociągu wysokiego ciņnienia, 
 l) każda lokalizacja obiektów terenowych w stre-

fie 40 m, licząc na stronĉ od osi gazociągu, 
powinna być uzgadniana z operatorem gazo-
ciągu, 

 m) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
4. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
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oznaczonego symbolem 3 KDW (rysunek planu nr 
3): 
1) przeznaczenie – tereny dróg wewnĉtrznych; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) szerokoņć pasa drogowego – według stanu 

istniejącego, 
 b) obsługa komunikacyjna przyległych terenów, 
 c) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
§ 37. 1. W obrĉbie ewidencyjnym – Zubki Du-

że, wyznacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania okreņlone na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz sym-
bolem cyfrowym i literowym. 

2. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 1 PG (rysunek planu nr 4): 
1) przeznaczenie – tereny powierzchniowej eksplo-

atacji surowców mineralnych; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków nie związanych z 

eksploatacją złoża, 
 b) dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów tymczaso-

wych związanych z eksploatacją złoża, 
 c) zachowanie pasów ochronnych, zgodnie z 

przepisami odrĉbnymi, 
 d) prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z 

udzieloną koncesją na wydobywanie kopaliny, 
 e) przeznaczenie mas ziemnych, powstałych w 

związku z prowadzeniem eksploatacji, do re-
kultywacji terenu, 

 f) rekultywacja terenu - po zakończeniu eksplo-
atacji złoża – o kierunku rolno-leņnym, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna – po eksplo-
atacji złoża – 100%, 

 h) obsługa komunikacyjna terenu poprzez drogĉ 
publiczną wyznaczoną w niniejszym planie i 
oznaczoną symbolem 4 KDD, połączoną z ni-
niejszym terenem drogą wewnĉtrzną wyzna-
czoną niniejszym planem i oznaczoną symbo-
lem 5 KDW, 

 i) linia zabudowy obiektów tymczasowych, 
związanych z eksploatacja złoża - 

  - min 6 m od linii rozgraniczającej drogi wy-
znaczonej w niniejszym planie i oznaczonej 
symbolem 5 KDW, 

 j) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
3. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 2 MN/U (rysunek planu  
nr 5): 

1) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług z dopuszczeniem urządzeń 
elektroenergetycznych; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) nieprzekraczalna linia zabudowy – 4 m od linii 

rozgraniczającej drogi, 
 b) wysokoņć budynków mieszkalnych do trzech 

kondygnacji nadziemnych (w tym trzecia w 
poddaszu), 

 c) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-
nych i mieszkalno-usługowych liczona od po-
ziomu terenu rodzimego do kalenicy dachu - 
do 10 m, 

 d) stosowanie dachów dwu- i wielospadowych, 
 e) maksymalne nachylenie połaci dachowych 

dwuspadowych budynków mieszkalnych i 
mieszkalno-usługowych – od 30° do 45º, 

 f) budynki usługowe jednokondygnacyjne, nie 
wyższe niż 6 m, 

 g) maksymalne nachylenie połaci dachowych 
dwuspadowych budynków usługowych – od 
20° do 45º, 

 h) wysokoņć pozostałych budynków do 4,5 m od 
poziomu terenu rodzimego z realizacją da-
chów płaskich lub pozostałych, 

 i) udział powierzchni biologicznie czynnej - co 
najmniej 60% powierzchni działki, 

 j) wskaźnik zabudowy – nie wiĉkszy niż 0,3, 
 k) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - czĉņciowo w obszarze Wysokiej Ochrony 

Wód Podziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
4. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 3 ZL (rysunek planu nr 5): 
1) przeznaczenie – tereny lasów; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków, 
 b) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - w obszarze Wysokiej Ochrony Wód Pod-

ziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
5. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 4 KDD (rysunek planu nr 5): 
1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) kontynuacja istniejącej, wyznaczonej w obo-

wiązującym planie drogi wewnĉtrznej, ozna-
czonej symbolem TDW o szerokoņci 8 m w li-
niach rozgraniczających, 

 b) istniejąca droga do symetrycznego poszerze-
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nia do 10 m w liniach rozgraniczających, 
 c) minimalna szerokoņć jezdni – 3,0 m, 
 d) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - czĉņciowo w obszarze Wysokiej Ochrony 

Wód Podziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
6. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 5 KDW (rysunek planu nr 
6): 
1) przeznaczenie – tereny dróg wewnĉtrznych; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) szerokoņć pasa drogowego – według stanu 

istniejącego, 
 b) obsługa komunikacyjna przyległych terenów, 
 c) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
7. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 6 PG (rysunek planu nr 7): 
1) przeznaczenie – tereny powierzchniowej eksplo-

atacji surowców mineralnych; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków nie związanych z 

eksploatacją złoża, 
 b) dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów tymczaso-

wych związanych z eksploatacją złoża, 
 c) zachowanie pasów ochronnych, zgodnie z 

przepisami odrĉbnymi, 
 d) prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z 

udzieloną koncesją na wydobywanie kopaliny, 
 e) przeznaczenie mas ziemnych, powstałych w 

związku z prowadzeniem eksploatacji, do re-
kultywacji terenu, 

 f) rekultywacja terenu - po zakończeniu eksplo-
atacji złoża – o kierunku rolno-leņnym, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna – po eksplo-
atacji złoża – 100%, 

 h) obsługa komunikacyjna terenu poprzez: 
  - drogĉ wewnĉtrzną wyznaczoną niniejszym 

planem i oznaczoną symbolem 7 KDW, 
  - istniejący dojazd przez teren wyznaczony 

niniejszym planem i oznaczony symbolem 8 
ZL i 9 MN/U do drogi wewnĉtrznej wyzna-
czonej w planie obowiązującym I oznaczonej 
symbolem TDW i do drogi publicznej wy-
znaczonej w planie obowiązującym i okre-
ņlonej symbolem 1 KGP, 

 i) linia zabudowy obiektów tymczasowych zwią-
zanych z eksploatacja złoża od linii energe-
tycznej niskiego napiĉcia - zgodnie z przepi-
sami odrĉbnymi, 

 j) teren położony: 

  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych, 

  - w projektowanym Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
8. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 7 KDW (rysunek planu nr 
7): 
1) przeznaczenie – tereny dróg wewnĉtrznych; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) szerokoņć pasa drogowego – według stanu 

istniejącego, 
 b) obsługa komunikacyjna przyległych terenów, 
 c) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
9. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 8 R/ZL (rysunek planu nr 7): 
1) przeznaczenie – tereny dolesień; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków, 
 b) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - czĉņciowo w obszarze Wysokiej Ochrony 

Wód Podziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
10. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczegółowe warunki zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem 9 MN/U (rysunek planu nr 
7): 
1) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług z dopuszczeniem urządzeń 
elektroenergetycznych;  

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6 m od linii 

rozgraniczającej drogi, oznaczonej w planie 
obowiązującym symbolem TDW, 

 b) wysokoņć budynków mieszkalnych do trzech 
kondygnacji nadziemnych, 

 c) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-
nych i mieszkalno-usługowych liczona od po-
ziomu terenu rodzimego do kalenicy dachu - 
do 10 m, 

 d) stosowanie dachów dwu i wielospadowych, 
 e) maksymalne nachylenie połaci dachowych 

dwuspadowych budynków mieszkalnych i 
mieszkalno-usługowych – od 30° do 45º, 

 f) budynki usługowe jednokondygnacyjne, nie 
wyższe niż 6 m, 

 g) maksymalne nachylenie połaci dachowych 
dwuspadowych budynków usługowych – od 
20° do 45º, 

 h) wysokoņć pozostałych budynków do 4,5 m od 
poziomu terenu rodzimego z realizacją da-
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chów płaskich lub pozostałych, 
 i) udział powierzchni biologicznie czynnej - co 

najmniej 60% powierzchni działki, 
 j) wskaźnik zabudowy – nie wiĉkszy niż 0,3, 
 k) teren położony: 
  - w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych, 
  - w obszarze Wysokiej Ochrony Wód Pod-

ziemnych, 
  - w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki. 
 

Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

 
§ 38. Zmianą planu miejscowego ustala siĉ 

stawkĉ procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytu-
łu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci: dla 
terenów: 
 - P 10%, 

 - PG 10%, 
 - MN/U 10%, 
 - KDW 0%, 
 - KDD 0%, 
 - ZL 0%, 
 - R/ZL 0%. 

§ 39. Traci moc uchwała Nr XVI/101/04 Rady 
Gminy Czerniewice z dnia 20 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czernie-
wice (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 189, poz. 
1713), w zakresie okreņlonym niniejszą uchwałą. 

§ 40. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodnicząca Rady 

Gminy Czerniewice: 
Wiesława Koczywąs 
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Rysunek planu nr 1 
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr VI/22/11 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
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Rysunek planu nr 2 
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/22/11 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
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Rysunek planu nr 3 
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/22/11 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
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Rysunek planu nr 4 
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/22/11 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
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Rysunek planu nr 5 
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/22/11 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
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Rysunek planu nr 6 
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/22/11 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
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Rysunek planu nr 7 
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/22/11 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VI/22/11 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
 

ZAWIERAJĄCY ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  
DO PROJEKTU ZMIANY PLANU 

 
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczą-
cej fragmentu miejscowoņci Chociwek, Czerniewice, 

Turobów, Zubki Duże i w ciągu 14 dni od dnia za-
kończenia wyłożenia projektu zmiany planu oraz 
prognozy oddziaływania na ņrodowisko, nie wpłynĉ-
ły żadne uwagi. 

 
Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VI/22/11 
Rady Gminy Czerniewice 
z dnia 25 lutego 2011 r. 
 

ZAWIERAJĄCY ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA  
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
 
Na terenie bĉdącym przedmiotem zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Czerniewice w miejscowoņci Chociwek, Czerniewice, 
Turobów, Zubki Duże inwestycją z zakresu infra-

struktury technicznej, która zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych należy do zadań własnych 
gminy jest droga dojazdowa w Zubkach Dużych. 

1748

 
 

1749 
1749  

 
UCHWAŁA NR X/60/11 RADY MIEJSKIEJ W KROŅNIEWICACH 

  
 z dnia 5 maja 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych 

stanowiących własnoņć Gminy Kroņniewice wraz ze sprzedażą  
lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 

40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z późn. zm. 1) oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 
pkt 7 i ust. 2, art. 70 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 72 ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoņciami (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, 
z późn. zm. 2) oraz art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własnoņci lokali (t.j.: Dz. U. z  
2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm. 3) Rada Miejska w 
Kroņniewicach uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. Wyraża siĉ zgodĉ na sprzedaż lokali 
mieszkalnych, usytuowanych w budynkach na tere-
nie gminy Kroņniewice, bĉdących w zasobach nieru-
chomoņci Gminy Kroņniewice, z jednoczesną sprze-
dażą gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 
gruntu niezbĉdnego do racjonalnego korzystania z 
lokalu i przyznaje prawo pierwszeństwa w nabywa-
niu tych lokali ich najemcom lub dzierżawcom, ujĉ-
tych w wykazie nieruchomoņci, w których sprzeda-
wane są lokale mieszkalne stanowiące własnoņć 

Gminy Kroņniewice, w brzmieniu stanowiącym za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Wyraża siĉ zgodĉ na udzielenie przez 
Burmistrza Kroņniewic bonifikaty w wysokoņci 50% 
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Bonifikata 
obejmuje cenĉ lokalu, w tym cenĉ udziału w prawie 
własnoņci gruntu lub w przypadku, gdy udział obej-
muje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą 
opłatĉ z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny 
lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej 
wysokoņci. 

2. W przypadku wpłaty należnoņci jednora-
zowo, cenĉ sprzedaży ustaloną po zastosowaniu 
bonifikaty, o której mowa w ust. 1, obniża siĉ o 20%. 

§ 3. Cena sprzedaży lokali mieszkalnych mo-
że zostać rozłożona na raty roczne płatne przez okres 
do 10 lat. W przypadku rozłożenia spłaty należnoņci z 
tytułu sprzedaży na raty: 
1) pierwsza rata nie może być niższa niż 10% ceny 

sprzedaży lokalu mieszkalnego po udzieleniu bo-
nifikaty; 


