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6) Gwiazdowski Jan – sołectwo Dobroń Podu-
chowny; 

7) Dychto Sławomir – Sołectwo Ldzań; 
8) Krajda Jakub – sołectwo Markówka; 
9) Kania Paweł – sołectwo Mogilno Duże; 

10) Sysio Ireneusz – sołectwo Mogilno Małe; 
11) Ņliz Władysław – sołectwo Morgi; 
12) Jatczak Anna – sołectwo Orpelów; 
13) Drewnowski Jarosław – sołectwo Poleszyn; 
14) Andrzejewski Józef – sołectwo Przygoń; 
15) Ņwistek Tadeusz – sołectwo Róża; 
16) Pułanecki Andrzej – sołectwo Wincentów; 
17) Presiński Paweł - sołectwo Wymysłów; 
18) Kaczorowska Dagmara – sołectwo Zakrzewki”. 

2. Ust. 4 w § 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„4. Inkaso opłaty targowej powierza się inka-
sentowi: Podsiadłowicz Leszek, a w razie jego nie-
obecnoņci opłatę tę będzie pobierał Grzech Jerzy”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie 
ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Dobroń. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
 Gminy w Dobroniu:  
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UCHWAŁA NR IX/99/11 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej, ul. Południowej, granicy miasta Kutna i wschodniej granicy planu 
miejscowego ul. Sklęczkowskiej i ul. Wschodniej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, 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, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, 
poz. 679) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 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 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) oraz w związku z uchwałą Nr XXIII/244/08 
Rady Miasta Kutno z dnia 24 czerwca 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej, ul. 
Południowej, granicy miasta Kutna i wschodniej 
granicy planu miejscowego ul. Sklęczkowskiej i ul. 
Wschodniej, Rada Miasta Kutno uchwala, co nastę-
puje:  

 

Rozdział 1 
Zakres spraw regulowanych uchwałą  

i objaśnienie użytych w uchwale określeń 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej, ul. Południowej, 
granicy miasta Kutna i wschodniej granicy planu 
miejscowego ul. Sklęczkowskiej i ul. Wschodniej 
wraz z rysunkiem planu w skali 1:1000. Ustalenia pla-
nu stanowią treņć uchwały. 

2. Granice obszaru objętego planem, stano-
wią: 
1) od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. 

Sklęczkowskiej; 
2) od wschodu: granica administracyjna miasta 

Kutno; 
3) od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. 

Południowej; 
4) od zachodu: wschodnia granica miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego w Kutnie przy ul. Sklęczkow-
skiej i projektowanej ul. Wschodniej, uchwalone-
go uchwałą Nr XXXII/338/09 Rady Miasta Kutno z 
dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Sklęcz-
kowskiej i projektowanej ulicy Wschodniej. 

3. Załączniki do uchwały, stanowią: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, o którym mowa w 

ust. 1 niniejszej uchwały, wraz z wyrysem ze 
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
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gospodarowania przestrzennego miasta Kutna – 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu planu – stanowiące załącznik Nr 
2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury techni-
cznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania – stanowiące załą-
cznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu, jest: 
1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokalizacji 

działalnoņci i inwestycji umożliwiających wielo-
funkcyjny rozwój miasta; 

2) poprawa ładu przestrzennego; 
3) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji; 
4) minimalizacja sytuacji kolizyjnych wynikających z 

przeznaczenia terenów dla różnych funkcji. 
§ 3. 1. Plan ustala: 

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 kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu, maksymalną i mini-
malną intensywnoņć zabudowy, jako wskaźnik 
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu 
do powierzchni działki budowlanej, minimalny 
udział procentowy powierzchni biologicznie czyn-
nej w odniesieniu do powierzchni działki budow-
lanej, maksymalną wysokoņć zabudowy, mini-
malną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich 
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiek-
tów; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoņci z okreņleniem parametrów uzy-
skanych działek (tj. powierzchni, geometrii i ob-
sługi komunikacyjnej); 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzenia i użytkowania terenów; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

9) stawkę procentową, na podstawie której ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

2. Plan nie ustala: 
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

obszarów przestrzeni publicznych, w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się 
mas ziemnych; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; ze względu 
na brak występowania powyższych zjawisk na 
obszarze objętym planem. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) działce inwestycyjnej - należy przez to rozumieć 

działkę lub zespół działek ewidencyjnych, na któ-
rych realizuje się inwestycję objętą jednym (rów-
nież etapowym) pozwoleniem na budowę; 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym 
przeznaczeniu podstawowym i różnej funkcji, us-
taloną niniejszym planem; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wy-
znaczającą minimalną odległoņć od linii rozgrani-
czającej, w jakiej można sytuować budynek (nie 
dotyczy obiektów małej architektury, jak: ławki, 
kwietniki, itp.); 

4) planie – należy przez to rozumieć ustalenia i ry-
sunek planu, będące przedmiotem niniejszej uch-
wały, okreņlone w § 1 uchwały; 

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które jest dominu-
jące na danym terenie; 

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie terenu, które uzu-
pełnia przeznaczenie podstawowe nie będąc z 
nim sprzeczne; 

8) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
wykonany na mapie w skali 1:1000, okreņlony w § 
1 ust. 1 uchwały; 

9) terenie – należy przez to rozumieć częņć obszaru 
ograniczoną na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczoną symbolem okreņlającym 
jej przeznaczenie i zasady zagospodarowania, oz-
naczoną według zasad okreņlonych w § 6 uch-
wały; 

10) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miasta Kutno; 

11) wysokoņci zabudowy – należy przez to rozumieć 
wysokoņć liczoną od poziomu terenu przy wej-
ņciu głównym do budynku, do najwyżej położo-
nego punktu dachu budynku. 

§ 5. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 obowią-
zuje, w zakresie: 
1) granic obszaru objętego planem; 
2) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgranicza-

jącymi tereny o różnym przeznaczeniu lub o róż-
nych zasadach zagospodarowania; 
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3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
4) przebiegu dróg publicznych i ich klas. 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu mają 
charakter informacyjny. 

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zago-
spodarowania wyznaczonych terenów, oznacza się 
na rysunku planu symbolami literowymi, według 
następującej zasady: 
1) początkowe cyfry arabskie okreņlają numery wy-

znaczonych na rysunku planu terenów, dla któ-
rych sformułowano odrębne ustalenia; 

2) oznaczenia literowe – wielkie litery – okreņlają 
podstawowe formy przeznaczenia i zasady zago-
spodarowania terenu, okreņlone w § 6 uchwały. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia  
i zasad zagospodarowania terenów 

 
§ 6. Plan ustala następujące symbole, okreņ-

lające w planie podstawowe formy przeznaczenia i 
zagospodarowania terenów: 
 - P - tereny zabudowy produkcyjnej, składów i 

magazynów wraz z funkcją administracyjno-
biurową, 

 - P-SE - tereny zabudowy produkcyjnej, skła-
dów i magazynów wraz z funkcją admini-
stracyjno-biurową wchodzące w skład Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

 - ZL - tereny lasów i zadrzewień, 
 - ZLZ - tereny zalesień, 
 - KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 
 - KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej, 
 - KDD - tereny dróg publicznych klasy dojaz-

dowej. 
§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego, plan ustala: 
1) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy jak 

oznaczono z rysunkiem planu; 
2) zakaz lokalizowania obiektów o charakterze tym-

czasowym, za wyjątkiem obiektów związanych z 
prowadzeniem prac budowlanych; 

3) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych na granicy z terenami 
dróg, lasów i zadrzewień oraz zalesień; 

4) do czasu realizacji ustaleń planu – zagospodaro-
wanie terenów w sposób dotychczasowy; 

5) zagospodarowanie poszczególnych nieruchomo-
ņci, pod warunkiem zapewnienia im dostępu do 
drogi publicznej. 

§ 8. W zakresie zasad ochrony ņrodowiska i 
przyrody oraz zasad ochrony krajobrazu kulturowe-
go na całym obszarze, plan ustala: 
1) obowiązek utrzymania ustalonego planem udzia-

łu powierzchni biologicznie czynnej, w powierz-
chni działki inwestycyjnej; 

2) możliwoņć realizacji przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko; 

3) we wszystkich terenach graniczących z terenami 
lasów i zalesień lokalizowanie zabudowy, z za-
chowaniem minimalnej odległoņci zabudowy od 
granicy lasu, okreņlonej w przepisach odrębnych; 

4) tereny docelowo zagospodarowane zgodnie z us-
taleniami niniejszego planu, nie zaliczają się wg 
przepisów odrębnych do grupy terenów, dla któ-
rych należy ustalić normy dopuszczalnego hałasu; 

5) w zakresie melioracji - utrzymanie i ochrona rowu 
melioracyjnego z zakazem realizacji zabudowy, w 
odległoņci mniejszej niż 5 m od krawędzi rowu, z 
możliwoņcią zmiany jego przebiegu, pod warun-
kiem uzgodnienia z zarządcą i zachowania peł-
nionej funkcji, z zapewnieniem dostępu do kra-
wędzi rowu w celu prowadzenia prac konserwa-
cyjnych; 

6) utrzymanie naturalnych formacji roņlinnych wzdłuż 
rowów i cieków; 

7) zakaz wprowadzania do cieków i urządzeń melio-
racyjnych ņcieków wymagających oczyszczania 
(za wyjątkiem wód opadowych i roztopowych); 

8) podejmowanie wszelkich działań związanych 
przebudową rowów jedynie na podstawie specja-
listycznych opracowań, w uzgodnieniu z ich za-
rządcą; 

9) pozostawienie złoża surowców ilastych „Kasze-
wy” (fragment na terenie objętym planem) – Ce-
ramika Budowlana w formie złoża zaniechanego, 
obecnie nieeksploatowanego; 

10) dla częņci terenów objętych strefą ochronną 
stanowiska archeologicznego (stanowisko 57-51, 
nr stanowiska 58, nr stanowiska w miejscowoņci 
Kutno 42 – ņlady osadnictwa – późne ņredniowie-
cze) oznaczoną na rysunku planu, plan ustala: 

 a) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków wszystkich inwestycji 
związanych z pracami ziemnymi na etapie 
planowania, projektowania i wykonawstwa, 

 b) obowiązek objęcia nadzorem wszystkich prac 
ziemnych, 

 c) w odległoņci do 150 m od granic stanowiska 
archeologicznego zakaz dewastacji terenu po-
przez wybiórkę piasku i analogiczne działania, 
których wynikiem może być zmiana ukształ-
towania terenu, 

 d) obowiązek uzyskania pozwolenia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w zakresie och-
rony zabytków archeologicznych na wszystkie 
prace ziemne; 

11) w trakcie prowadzenia prac ziemnych – zarówno 
w strefie ochronnej stanowiska archeologicznego 
jak i na terenach upraw polowych, w lasach, przy 
budowie dróg, uzbrojenia komunalnego, realiza-
cji obiektów kubaturowych - przypadkowe odkry-
cia obiektów archeologicznych należy – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakre-
sie ochrony dóbr kultury – zabezpieczyć, a fakt 
ten zgłosić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Za-
bytków. 
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§ 9. W zakresie zasad, warunków i standar-
dów zagospodarowania terenów oraz kształtowania 
nowej zabudowy, a także: odbudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, przebudowy zabudowy istniejącej dla 
poszczególnych terenów, plan ustala następujące 
parametry okreņlone szczegółowo w Rozdziale 4 
niniejszej uchwały: 
1) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-

nej w powierzchni działki inwestycyjnej; 
2) maksymalny udział powierzchni zabudowy wraz z 

powierzchnią utwardzoną w powierzchni działki 
inwestycyjnej; 

3) maksymalną wysokoņć zabudowy; 
4) geometrię dachów. 

§ 10. W zakresie zasad i warunków podziału 
nieruchomoņci, plan ustala: 
1) sposób przeprowadzania przekształceń geodezyj-

nych (podziałów i scaleń) nie może powodować 
powstawania sytuacji uniemożliwiających prawi-
dłowe zagospodarowanie działek sąsiednich, zgo-
dne z funkcją i warunkami zagospodarowania te-
renu oraz przepisami odrębnymi; 

2) koniecznoņć zapewnienia nowo utworzonym dział-
kom inwestycyjnym dostępu do drogi publicznej. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące komunikacji 
 
§ 11. 1. Plan ustala, że obsługa komunikacyj-

na terenów, o których mowa w Rozdziale 4 uchwały, 

odbywać się będzie z przylegających ulic: zbiorczej, 
lokalnej oraz ulic dojazdowych. 

2. Wprowadza się zasadę, że dla poszczegól-
nych terenów oraz wchodzących w ich skład działek 
(zarówno istniejących jak i nowych, powstałych w 
wyniku podziałów) obsługa komunikacyjna powinna 
być realizowana poprzez zjazdy w pierwszej kolejno-
ņci z ulic dojazdowych oraz ul. Lokalnej, a w drugiej 
kolejnoņci z ulic zbiorczych. 

3. W celu ochrony przeciwpożarowej tere-
nów, konieczne jest zapewnienie dojazdu do po-
szczególnych obiektów oraz zlokalizowanych przy 
nich zbiorników przeciwpożarowych, poprzez utwo-
rzenie wewnętrznych dróg pożarowych o parame-
trach umożliwiających przejazd i zawrócenie. 

4. Realizacja inwestycji na działkach nie po-
siadających bezpoņredniego dostępu do drogi pu-
blicznej (oznaczonych na rysunku planu symbolem 
graficznym) – tj. na działkach o numerach ewiden-
cyjnych 149/2, 153 (w terenie 2.P), działce o numerze 
680 (w terenie 3.P) oraz działkach o numerach 134/1, 
134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3 (w terenie 1.P-SE) 
może nastąpić pod warunkiem objęcia daną inwe-
stycją również działki sąsiedniej, a powstała w ten 
sposób działka inwestycyjna będzie miała bezpo-
ņredni dostęp do drogi publicznej. 

§ 12. Dla terenów przeznaczonych pod ko-
munikację, plan ustala następujące warunki funkcjo-
nalno-techniczne (według oznaczeń na rysunku pla-
nu): 

 
 

Lp. 

Symbol odcinka 
drogi (zgodnie 
z oznaczeniem 
na rys. planu) 

Nazwa ulicy 
Klasa 
drogi 

Szerokoņć drogi 
w liniach rozgrani-

czających 

Postulowana 
minimalna 
szerokoņć 

jezdni 

Uwagi 

1 01.KDZ ul. Poprzecz-
na 

ul. Stalowa 

Z 20,00 m 8,00 m nawierzchnia 
dostosowana 

do ruchu pojaz-
dów o masie 
powyżej 3,5 T 

- - -  
zachowanie 

w terenie istnie-
jącego przy-

drożnego obiek-
tu kultu 

2 01.KDL ul. Południo-
wa 

L 15,00-21,00 m 6,00 m nawierzchnia 
dostosowana 

do ruchu pojaz-
dów o masie 
powyżej 3,5 T 
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3 01.KDD ul. Stalowa 
projektowana 

D 10,00 m 6,00 m nawierzchnia 
dostosowana 

do ruchu pojaz-
dów o masie 
powyżej 3,5 T 

- - -  
zachowanie 

w terenie istnie-
jącego przy-

drożnego obiek-
tu kultu 

4 02.KDD projektowana D 10,00 m 6,00 m nawierzchnia 
dostosowana 

do ruchu pojaz-
dów o masie 
powyżej 3,5 T 

- - - 
zakończona 

placem do za-
wracania 

5 03.KDD projektowana D 10,00-15,00 m 6,00 m nawierzchnia 
dostosowana 

do ruchu pojaz-
dów o masie 
powyżej 3,5 T 

 
§ 13. Dla terenów przeznaczonych pod komu-

nikację wymienionych w § 12 uchwały, obowiązują 
następujące warunki zagospodarowania: 
1) realizacja jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; 
2) możliwoņć lokalizacji chodników dla pieszych 

oraz ņcieżek rowerowych; 
3) możliwoņć lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktu-

ry technicznej w liniach rozgraniczających dróg 
przy uwzględnieniu wymagań okreņlonych w prze-
pisach odrębnych. 

§ 14. W zakresie wyznaczania miejsc parkin-
gowych (w tym postojowych i garażowych) na tere-
nie danej inwestycji, plan ustala koniecznoņć ich 
realizacji, z uwzględnieniem następujących wielko-
ņci: 
1) dla zabudowy o funkcji administracyjno-biuro-

wej: od 5 do 10 miejsc na każde 100 m2 powierz-
chni użytkowej obiektu; 

2) dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazy-
nów: co najmniej 10 stanowisk na 100 zatrudnio-
nych oraz dodatkowo stanowiska dla samocho-
dów ciężarowych, w iloņci wynikającej ze specyfi-
ki funkcjonowania obiektu. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 
terenów, zasad kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu 
 
§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1.P, 2.P, 3.P, 4.P i 5.P, plan ustala: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy produkcyjnej, składów i magazynów wraz z 
funkcją administracyjno-biurową; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające - utrzymanie 
istniejących obiektów gospodarczych i poproduk-
cyjnych w terenach 1.P i 2.P, z możliwoņcią: ich 
odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy i remontu w ramach ustaleń jak dla zabudowy 
realizowanej w ramach podstawowego przezna-
czenia terenów; 

3) następujące parametry kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć zabudowy wynosząca 

16,0 m (za wyjątkiem masztów, silosów i in-
nych obiektów wynikających z technologii 
produkcji, jednak nie więcej niż 25,0 m), 

 b) dachy płaskie, jedno- lub wielopołaciowe o 
kącie nachylenia nie przekraczającym 250; 

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnej w powierzchni działki inwestycyjnej: 5%; 

5) maksymalny udział powierzchni zabudowy wraz z 
powierzchnią utwardzoną w powierzchni działki 
inwestycyjnej: 95%; 

6) uwzględnienie w zagospodarowaniu działek obie-
któw małej architektury i zieleni towarzyszącej; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy jak okreņlone na 
rysunku planu, przy czym nie obowiązują one w 
stosunku do obiektów obsługi wjazdów, ochrony 
obiektów i infrastruktury technicznej o powierz-
chni nie przekraczającej 20,0 m2, wysokoņci nie 
przekraczającej 3,5 m (z dopuszczeniem lokalizacji 
wiat wjazdowych o wysokoņci przeņwitu wyno-
szącej do 4,5 m) i dachach o kącie nachylenia do 
200; 

8) sposób zagospodarowania nieruchomoņci nie mo-
że ograniczać ani uniemożliwiać zgodnego z pra-
wem dysponowania sąsiednimi nieruchomoņcia-
mi; 
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9) stosowanie ogrodzeń o wysokoņci maksymalnej 

2,0 m; 
10) zachowanie istniejących zadrzewień; 
11) podział nieruchomoņci po warunkiem zapewnie-

nia dostępu wydzielonych działek do drogi pu-
blicznej, z zachowaniem następujących parame-
trów działek: 

 a) minimalna szerokoņć frontu działki: 30 m, za 
wyjątkiem działek utworzonych wokół placu 
do zawracania, 

 b) minimalna powierzchnia działki: 3.000 m2; 
12) obsługę komunikacyjną: 

 a) terenu 1.P – z dróg: 01.KDZ i 01.KDD, z zaka-
zem tworzenia nowych zjazdów z ul. Sklęcz-
kowskiej i możliwoņcią utworzenia sieci ko-
munikacji wewnętrznej, 

 b) terenu 2.P - z dróg: 01.KDZ i 02.KDD, z zaka-
zem tworzenia nowych zjazdów z ul. Sklęcz-
kowskiej i możliwoņcią utworzenia sieci komu-
nikacji wewnętrznej, 

 c) terenu 3.P - z dróg: 01.KDD i 03.KDD, z możli-
woņcią utworzenia sieci komunikacji wewnę-
trznej, 

 d) terenu 4.P - z dróg: 01.KDZ i 01.KDL, z możli-
woņcią utworzenia sieci komunikacji we-
wnętrznej, 

 e) terenu 5.P - z dróg: 01.KDL, 01.KDD i 03.KDD, z 
możliwoņcią utworzenia sieci komunikacji 
wewnętrznej; 

13) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach 
terenów, w iloņci wynikającej z ustaleń zawartych 
w ustaleniach § 14 uchwały; 

14) w związku z objęciem częņci terenów 1.P i 2.P ob-
szarem zmeliorowanym oraz przebiegiem w te-
renie 2.P rowu melioracyjnego – obowiązek uw-
zględnienia ustaleń § 29 uchwały w tym zakresie; 

15) dla częņci terenu 4.P objętej strefą ochronną sta-
nowiska archeologicznego, oznaczoną na rysun-
ku planu - obowiązują ustalenia Rozdziału 2 uch-
wały; 

16) w terenie 4.P – utrzymanie, ochrona oraz zakaz 
zabudowy obszaru występowania złoża surow-
ców ilastych „Kaszewy” pozostającego w formie 
złoża zaniechanego, obecnie nieeksploatowane-
go. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.P-SE, 2.P-SE i 3.P-SE, plan usta-
la: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy produkcyjnej, składów i magazynów wraz z 
funkcją administracyjno-biurową wchodzące w 
skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(ŁSSE); 

2) zagospodarowanie działek znajdujących się w 
terenach 1.P-SE i 2.P-SE nie posiadających bez-
poņredniego dostępu do drogi publicznej w for-
mie zamierzeń inwestycyjnych, obejmujących 
działki posiadające taki dostęp z uwzględnieniem 
regulacji prawnych obowiązujących dla nieru-

chomoņci zlokalizowanych w ŁSSE; 
3) następujące parametry kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć zabudowy wynosząca 

16,0 m (za wyjątkiem masztów, silosów i in-
nych obiektów wynikających z technologii 
produkcji, jednak nie więcej niż 25,0 m), 

 b) dachy płaskie, jedno- lub wielopołaciowe o 
kącie nachylenia nie przekraczającym 250; 

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie 
czynnej w powierzchni działki inwestycyjnej: 5%; 

5) maksymalny udział powierzchni zabudowy wraz z 
powierzchnią utwardzoną w powierzchni działki 
inwestycyjnej: 95%; 

6) uwzględnienie w zagospodarowaniu działek obie-
któw małej architektury i zieleni towarzyszącej; 

7) podział nieruchomoņci po warunkiem zapewnie-
nia dostępu wydzielonych działek do drogi publi-
cznej, z zachowaniem następujących parametrów 
działek: 

 a) minimalna szerokoņć frontu działki: 30,00 m, 
 b) minimalna powierzchnia działki: 3.000 m2; 
8) nieprzekraczalne linie zabudowy jak okreņlone na 

rysunku planu, przy czym nie obowiązują one w 
stosunku do obiektów obsługi wjazdów, ochrony 
obiektów i infrastruktury technicznej o powierz-
chni nie przekraczającej 20,0 m2, wysokoņci do ka-
lenicy dachu 3,5 m (z dopuszczeniem lokalizacji 
wiat wjazdowych o wysokoņci przeņwitu wyno-
szącej do 4,5 m) i dachach o kącie nachylenia do 
200; 

9) sposób zagospodarowania nieruchomoņci nie 
może ograniczać ani uniemożliwiać zgodnego z 
prawem dysponowania sąsiednimi nieruchomo-
ņciami; 

10) stosowanie ogrodzeń o wysokoņci maksymalnej 
2,0 m; 

11) obsługa komunikacyjna: 
 a) terenu 1.P-SE – poņrednio z drogi zlokalizowa-

nej poza obszarem objętym planem (z uwzglę-
dnieniem ustaleń pkt 2), 

 b) terenu 2.P-SE - z dróg: 01.KDD i 03.KDD, z 
możliwoņcią utworzenia sieci komunikacji we-
wnętrznej, 

 c) terenu 3.P-SE – z dróg: 01.KDL i 03.KDD, z 
możliwoņcią utworzenia sieci komunikacji 
wewnętrznej; 

12) w związku z przebiegiem w terenie 2.P-SE rowu 
melioracyjnego – obowiązek uwzględnienia usta-
leń art. 29 uchwały w tym zakresie; 

13) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach 
terenu, w iloņci wynikającej z ustaleń zawartych 
w § 14 uchwały. 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.ZL, 2.ZL, 6.ZL, plan ustala: 
1) jako przeznaczenie – tereny lasów i zadrzewień; 
2) zakaz zabudowy; 
3) wprowadzenie krzewów owocodajnych w stre-

fach obrzeży lasów; 
4) zakaz zrzutów ņcieków i wyznaczania składowisk 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 230 – 13533 – Poz. 2386 
 

odpadów; 
5) możliwoņć stosowania ogrodzeń w formie ogro-

dzeń z siatki; 
6) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych szcze-

gólnie związanych z prowadzeniem prac budow-
lanych na terenach sąsiednich. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 3.ZL, 4.ZL, 5.ZL, plan ustala: 
1) jako przeznaczenie – tereny lasów i zadrzewień; 
2) zakaz zabudowy; 
3) dostosowanie terenów do celów rekreacyjno-wy-

poczynkowych; 
4) zakaz zrzutów ņcieków i wyznaczania składowisk 

odpadów; 
5) zakaz stosowania ogrodzeń; 
6) dla terenu 5.ZL – utrzymanie i ochrona obszaru 

występowania złoża surowców ilastych „Kasze-
wy”, pozostającego w formie złoża zaniechanego, 
obecnie nieeksploatowanego; 

7) dla częņci terenu 5.ZL objętej strefą ochronną sta-
nowiska archeologicznego oznaczoną na rysunku 
planu - obowiązują ustalenia Rozdziału 2 uchwa-
ły. 

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.ZLZ, 2.ZLZ, 3.ZLZ, 4.ZLZ, 5.ZLZ, 
6.ZLZ, 7.ZLZ, plan ustala: 
1) jako przeznaczenie – tereny zalesień; 
2) zakaz zabudowy; 
3) dostosowanie terenów do celów rekreacyjno-wy-

poczynkowych; 
4) zakaz zrzutów ņcieków i wyznaczania składowisk 

odpadów; 
5) zakaz stosowania ogrodzeń; 
6) dla częņci terenu 7.ZLZ objętej strefą ochronną 

stanowiska archeologicznego oznaczoną na ry-
sunku planu - obowiązują ustalenia Rozdziału 2 
uchwały. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 
 
§ 20. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 

systemów uzbrojenia terenu, plan ustala: 
1) prowadzenie budowy sieci wzdłuż ciągów komu-

nikacyjnych, co do zasady w liniach rozgranicza-
jących dróg, po uzgodnieniu z dostawcami me-
diów i zarządcami dróg; 

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej 
na wydzielonych działkach o powierzchni wynika-
jącej z technologii; 

3) w przypadku wystąpienia kolizji przebiegu sieci 
infrastruktury z planowanym zagospodarowa-
niem - możliwoņć przebudowy urządzeń po uzgo-
dnieniu z ich zarządcami. 

§ 21. W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan 
ustala: 
1) zaopatrzenie do celów bytowo-gospodarczych, 

technologicznych i przeciwpożarowych w oparciu 
o wodociąg miejski, którego przewód Ø 315 mm 

ułożony jest w ul. Wschodniej – po wykonaniu 
sieci doprowadzających i rozdzielczych wyposa-
żonych w hydranty, jako odgałęzienia od magi-
strali Ø 500 zlokalizowanej w ul. Metalowej (poza 
obszarem objętym planem); 

2) zapewnienie możliwoņci zaopatrzenia w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru przy pomocy sieci 
hydrantowej, z hydrantami zewnętrznymi nad-
ziemnymi; 

3) wydajnoņć minimalną, jaką powinny zapewniać 
elementy wodociągu planowanego, jako źródło 
wody do celów przeciwpożarowych dla zakładów 
przemysłowych i obiektów wielkokubaturowych 
minimum wynoszącą 40 dm3/sek.; 

4) możliwoņć budowy rozgałęzień z sieci obwodo-
wej, w celu zasilania hydrantów zewnętrznych; 

5) możliwoņć korzystania przez zakłady przemysło-
we z sieci zakładowych zapewniających odpowie-
dnią wydajnoņć przeciwpożarową, jak i wydaj-
noņć wymaganą w warunkach kryzysowych. 

§ 22. W zakresie odprowadzania ņcieków sa-
nitarnych, plan ustala: 
1) prowadzenie uporządkowanej gospodarki ņcie-

kami; 
2) rozwiązanie gospodarki ņciekowej w układzie 

grawitacyjnym z ewentualnymi pompowniami 
sieciowymi w oparciu o system miejskiej kanali-
zacji sanitarnej, którego główny kanał Ø 500 mm 
ułożony jest w ul. Wschodniej - poza terenem ob-
jętym planem - po rozbudowie sieci w ulicach 
przyległych i sieci zakładowych z podłączeniami 
do budynków; 

3) utrzymanie istniejącego schematu technologicz-
nego, w którym ņcieki zebrane m.in. z terenu ob-
jętego planem, poprzez przepompownię w ul. 
Wschodniej podawane są rurociągiem tłocznym 
2 x Ø 180 mm w rejon miejskiej oczyszczalni ņcie-
ków; 

4) podczyszczanie na terenie własnej posesji ņcie-
ków o ładunkach zanieczyszczeń przekraczających 
wartoņci dopuszczalne dla wprowadzenia ich do 
sieci komunalnej, wytworzonych przez zakłady 
przemysłowe i usługowe. 

§ 23. W zakresie odprowadzania wód opa-
dowych, plan ustala: 
1) odwodnienie terenów przemysłowych oraz po-

wierzchni utwardzonych ulic i parkingów, poprzez 
realizację kanalizacji deszczowej z możliwoņcią 
odprowadzenia do rowów; 

2) odwodnienie ul. Sklęczkowskiej i północnego od-
cinka ul. Poprzecznej po realizacji kanalizacji de-
szczowej, z odprowadzeniem do rowu kanaliza-
cyjnego poprzez osadnik wód deszczowych pro-
jektowany, w rejonie zbiegu ulic: Sklęczkowskiej i 
Okólnej; 

3) odwodnienie pozostałych terenów poprzez reali-
zację odrębnych ciągów kanalizacji deszczowej, z 
odprowadzeniem do dwóch osadników wód de-
szczowych ujętych w zmianie miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej i 
projektowanej ul. Wschodniej; 

4) podczyszczanie lub neutralizowanie na terenie 
danej inwestycji przemysłowej wód opadowych 
zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi 
bądź innymi chemicznymi. 

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, plan ustala: 
1) zasilanie z istniejących podlegających budowie i 

rozbudowie linii napowietrzno-kablowych 15 kV, 
wyprowadzonych z GPZ 110/15 kV „Sklęczki” 
oraz planowanego GPZ przy ulicy Sklęczkowskiej, 
poprzez istniejące i projektowane stacje trans-
formatorowe 15/0,4 kV oraz linie nN; 

2) w wypadku wystąpienia kolizji planowanej zabu-
dowy i komunikacji z istniejącą siecią - przebu-
dowę tejże sieci jedynie przez właņciciela sieci, na 
wniosek i koszt podmiotu występującego o zmia-
nę; 

3) uwzględnienie stref ochronnych dla linii napo-
wietrznych 15 kV, po minimum 7,5 metra w każdą 
stronę od osi linii; 

4) modernizację i rozbudowę linii SN, elektroener-
getycznych stacji rozdzielczych i transformatoro-
wych oraz linii nN prowadzoną przez gestora sie-
ci, w miarę narastających potrzeb; 

5) brak koniecznoņci zmiany niniejszego planu w 
wypadku zmiany konfiguracji linii, usunięcia koli-
zji, wykonania połączeń manewrowych, zmiany 
lokalizacji bądź wykonania dodatkowych stacji 
rozdzielczych i transformatorowych przy zacho-
waniu odpowiednich obszarów wolnych od za-
budowy, odpowiedniej powierzchni działek z 
przeznaczeniem pod stacje rozdzielcze i transfor-
matorowe, zapewnieniu bezpoņredniego do nich 
dostępu oraz przy zachowaniu przepisów odręb-
nych. 

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan 
ustala: 
1) zaopatrzenie w gaz przewodowy poprzez rozbu-

dowę systemu gazociągów ņredniego ciņnienia 
od istniejącego gazociągu w ul. Wschodniej, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci; 

2) rezerwowanie korytarza wzdłuż ul. Sklęczkowskiej 
dla przeprowadzenia planowanej magistrali gazu 
wysokiego ciņnienia Ø 250 mm relacji Kutno - 
Bedlno – Łowicz, wraz ze strefą kontrolowaną o 
szerokoņci 2 x 6,0 metrów. 

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan 
ustala uciepłowienie, poprzez rozbudowę miejskiego 
systemu sieci cieplnych bądź przez systemy grzew-
cze oparte o lokalne źródła, z wykorzystaniem ekolo-
gicznych noņników energii (takich jak: gaz ziemny, 
olej opałowy niskosiarkowy, biomasa, itp.). 

§ 27. W zakresie łącznoņci, plan ustala: 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne po wykonaniu 

sieci różnych operatorów oraz zabezpieczenie 
awaryjnej łącznoņci telefonicznej, poprzez urzą-

dzenia stacjonarne i bezprzewodowe; 
2) preferencję budowy sieci w liniach rozgraniczają-

cych dróg. 
§ 28. W zakresie gospodarki odpadami, plan 

ustala: 
1) rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi 

w oparciu o selektywną zbiórkę do pojemników 
zlokalizowanych na terenie posesji i wywóz na 
zorganizowane składowisko, wg regulacji gmin-
nych; 

2) poddawanie odzyskowi lub unieszkodliwienie od-
padów technologicznych w miejscach powsta-
wania; 

3) transportowanie częņci nie nadających się do wy-
korzystania czy przetworzenia, do miejsc składo-
wania specjalnie dla nich wyznaczonych. 

§ 29. W zakresie melioracji, plan ustala: 
1) zakaz niszczenia, uszkadzania i likwidacji urządzeń 

wodnych bez uzgodnienia z Wojewódzkim Zarzą-
dem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi; 

2) zachowanie istniejących rowów melioracyjnych, 
w celu zapewnienia właņciwych warunków od-
bioru wód powierzchniowych ze spływu powierz-
chniowego; 

3) w celu umożliwienia prawidłowego utrzymania i 
konserwacji rowów melioracyjnych – pozosta-
wienie wolnego pasa gruntu (z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na 
rysunku planu) zapewniającego dostęp do niego, 
z zakazem realizacji zabudowy podziemnej i nad-
ziemnej oraz poprzecznego grodzenia; 

4) do czasu zagospodarowania terenów zgodnego z 
ustaleniami niniejszego planu – użytkowanie 
gruntów w obszarze zmeliorowanym w sposób 
dotychczasowy, zgodnie z ich przeznaczeniem; 

5) w przypadku zagospodarowania terenów zgod-
nego z ustaleniami niniejszego planu – możli-
woņć przebudowy urządzeń melioracyjnych, jed-
nak pod warunkiem uzgodnienia zmiany z Woje-
wódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Łodzi (wraz z wystąpieniem o dokonanie 
zmiany bądź wykreņlenia w ewidencji urządzeń 
melioracji szczegółowych) oraz zapewnienia moż-
liwoņci funkcjonowania sieci na obszarach są-
siednich. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad  
lokalizacji urządzeń obrony cywilnej 

 
§ 30. W celu zapewnienia warunków ochrony 

ludnoņci w sytuacji zagrożenia, ustala się: 
1) koniecznoņć uwzględnienia wymogów obrony 

cywilnej, zgodnych z przepisami odrębnymi przy 
projektowaniu i realizacji nowej zabudowy, w 
tym uwzględnienia w podpiwniczeniach nowej 
zabudowy pomieszczeń o konstrukcji odpornej na 
zagruzowanie, z możliwoņcią bezkolizyjnej i szyb-
kiej ich adaptacji dla celów ochrony; 
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2) możliwoņć lokalizacji na obszarze objętym pla-

nem urządzeń sygnalizacji alarmowej obrony cy-
wilnej. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia końcowe 
 
§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: od 1.P do 5.P i od 1.P-SE do 3.P-
SE, ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w 
związku z uchwaleniem planu, wynoszącą 30%, przy 
czym nie dotyczy to znajdujących się w tych tere-
nach działek posiadających według państwowej ewi-

dencji gruntów opis użytku rozpoczynający się od 
litery „B”. 

§ 32. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz pu-
blikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno. 

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 
 

 Przewodniczący Rady 
 Miasta Kutno:  

Jacek Sikora 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IX/99/11 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/99/11 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO 
W KUTNIE PRZY UL. SKLĘCZKOWSKIEJ, UL. POŁUDNIOWEJ, GRANICY MIASTA KUTNA 

I WSCHODNIEJ GRANICY PLANU MIEJSCOWEGO UL. SKLĘCZKOWSKIEJ I UL. WSCHODNIEJ 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu planu podczas wyłożenia do publicznego 
wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na ocze-
kiwanie na uwagi, Rada Miasta Kutno nie dokonu-

je rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717, z późn. zm.). 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/99/11 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 
późn. zm.) Rada Miasta Kutno rozstrzyga, co na-
stępuje: 

§ 1. Ze względu na brak zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, niniejsza 
uchwała nie rodzi skutków finansowych. 
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UCHWAŁA NR VIII/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

  
 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

położonego w rejonie ulic: Reymonta, 11 Listopada, Bohaterów Września i Podmiejska w Sieradzu 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 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 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675), art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 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 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159), w nawiązaniu do uchwały Nr XXXVII/330/-
2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 listopada 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego uchwala się, co następuje:  

 
Rozdział 1 

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

darowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ulic: Reymonta, 11 Listopada, Bohaterów 
Wrzeņnia i Podmiejska w Sieradzu. 

2. Granice obszaru planu, o których mowa w 


