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poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, 
poz. 1427) Rada Gminy uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. 1. Gmina Rokiciny sprawia pogrzeb oso-
bom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na 
terenie gminy, jeŊeli brak jest podmiotów lub osób 
zobowiązanych do dokonania pochówku albo innych 
podmiotów lub osób deklarujących dokonanie po-
chówku zmarłego. 

2. Z wnioskiem o sprawienie pogrzebu przez 
gminĉ moŊe takŊe wystąpić osoba zobowiązana do 
pochówku, pozostająca w niedostatku, w sytuacji 
gdy brak jest podstaw do ubiegania siĉ o uzyskanie 
ņwiadczenia związanego ze ņmiercią lub pogrzebem 
na podstawie odrĉbnych przepisów. 

3. Postanowienia ustĉpu 1 odnoszą siĉ takŊe 
do osób, których toŊsamoņci nie da siĉ ustalić, po 
uzyskaniu zgody właņciwego miejscowo prokurato-
ra. 

§ 2. 1. Pogrzebu dokonuje siĉ zgodnie z wy-
znaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa 
oraz zwyczajów miejscowych. 

2. W przypadku, gdy nie jest moŊliwe ustale-
nie wyznania zmarłego lub gdy był on osobą niewie-
rzącą, pogrzeb jest przeprowadzony zgodnie z panu-
jącym w gminie zwyczajem. 

§ 3. 1. Dokonanie niezbĉdnych czynnoņci 
związanych z pogrzebem Gminny Oņrodek Pomocy 
Społecznej zleca osobom zajmującym siĉ pochów-
kiem lub firmie prowadzącej kompleksowe usługi 
pogrzebowe. 

2. Wybór firmy pogrzebowej dokonywany 
jest przy uwzglĉdnieniu ceny oferowanej za usługĉ 
pogrzebową (najniŊsze koszty). Oņrodek okreņla za-
kres usług pogrzebowych oraz górną granicĉ kosz-
tów związanych z pochówkiem. 

3. Całkowity koszt sprawienia pogrzebu nie 
moŊe przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego wy-
płacanego z ubezpieczenia społecznego obowiązują-
cego w dniu zgonu. 

§ 4. 1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje 
wszystkie podstawowe czynnoņci, które niezbĉdne 
są do sprawienia pochówku, a w przypadku braku 
danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo 
przyjĉty na terenie Gminy. 

2. Koszty pogrzebu sprawianego przez Gmi-
nĉ obejmują najniŊsze wydatki związane z: 

1) przechowaniem zwłok; 
2) przygotowaniem zmarłego do pochówku; 
3) zakupem ubrania; 
4) zakupem trumny, wiązanki i klepsydr; 
5) transportem; 
6) obsługą pochówku; 
7) innymi czynnoņciami wynikającymi z okoliczno-

ņci, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i 
miejscowymi zwyczajami. 

§ 5. Pochówku wraz z niezbĉdnymi usługami 
dokonuje siĉ na cmentarzach połoŊonych na terenie 
Gminy Rokiciny. 

§ 6. 1. Zwrot kosztów osobie lub firmie wy-
konującej usługĉ pogrzebową nastĉpuje na podsta-
wie: 
1) rachunków potwierdzających dokonanie pochów-

ku wystawionych na osoby fizyczne; 
2) faktur wystawionych przez wyspecjalizowane fir-

my, które dokonały powyŊszych czynnoņci. 
2. Wydatki poniesione przez Gminĉ na po-

krycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi: 
1) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysłu-

guje z ubezpieczenia społecznego; 
2) w całoņci z masy spadkowej, jeŊeli po osobie 

zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy a zo-
stawiła ona majątek. 

3. W przypadku sprawienia pogrzebu dla: 
1) osoby bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku po-

grzebowego nie posiadającej jakichkolwiek do-
chodów i majątku; 

2) osoby nikomu nieznanej (NN); 
3) osoby samotnej, która nie nabyła uprawnień do 

zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecz-
nego, nie posiada Ŋadnego majątku ani docho-
dów i nie ma osób zobowiązanych do dokonania 
pochówku - koszty pogrzebu pokrywa gmina. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-
towi Gminy Rokiciny. 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący 
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UCHWAŁA NR IX/75/11 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA 

  
 z dnia 26 maja 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu miasta Zduńska Wola  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
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1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 
15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i 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 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, 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 oraz z  
2011 r. Nr 32, poz. 159), w związku z uchwałą Nr 
XXV/289/08 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 16 
wrzeņnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola, 
uchwala siĉ, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

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

darowania przestrzennego fragmentu miasta Zduń-
ska Wola obejmujący obszar w rejonie ulic: Łódzkiej, 
Spacerowej, Zielonej i Szkolnej w granicach: 
1) od północnego wschodu – południowa linia roz-

graniczająca ulicy Łódzkiej (drogi krajowej Nr 12 i 
14) oraz zewnĉtrzne linie rozgraniczające tereny o 
róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach za-
gospodarowania; 

2) od południa – południowa linia rozgraniczająca 
ulicy Zielonej; 

3) od zachodu – wschodnia linia rozgraniczająca 
ulicy Szkolnej; 

4) od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca 
ulicy Spacerowej. 

2. Integralnymi czĉņciami uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącz-

nik nr 1 do uchwały; 
2) wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesionymi gra-

nicami planu, stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały; 

4) rozstrzygniĉcie sposobu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące za-
łącznik nr 4 do uchwały. 

3. Dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzĉ-
dowym rysunek planu został podzielony na arkusze 
formatu A 4: 
1) arkusz nr 1 – mapa zestawcza sekcji; 

2) kolejne arkusze stanowiące poszczególne sekcje 
rysunku planu. 

§ 2. Rysunek planu okreņla podstawowe 
przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi oraz warunki ich zabudowy i zagospoda-
rowania. Oznaczenia graficzne na rysunku planu są: 
1) obowiązującymi ustaleniami planu: 
 a) granice obszaru objĉtego planem, 
 b) granice strefy z zakazem zabudowy od sieci 

ciepłowniczej wysokoparametrowej (4 m i 6 
m), 

 c) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

 d) obowiązujące granice działek budowlanych, 
 e) granice geodezyjne działek, 
 f) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 g) granice działek budowlanych z moŊliwoņcią 

lokalizacji zabudowy, 
 h) budynki do adaptacji (gospodarcze/mieszkalne 

i pozostałe), 
 i) stanowisko archeologiczne, 
 j) oznaczenia cyfrowe i literowe przeznaczenia 

terenów, 
 k) sieć ciepłownicza niskoparametrowa i wyso-

koparametrowa do adaptacji, z dopuszcze-
niem zmiany trasy, 

 l) sieć wodociągowa do adaptacji, z dopuszcze-
niem zmiany trasy, 

 m) sieć telefoniczna do adaptacji, z dopuszcze-
niem zmiany trasy, 

 n) sieć kanalizacji sanitarnej do adaptacji, z do-
puszczeniem zmiany trasy, 

 o) sieć kanalizacji deszczowej do adaptacji, z 
dopuszczeniem zmiany trasy, 

 p) sieć energetyczna napowietrzna niskiego na-
piĉcia do adaptacji, z dopuszczeniem zmiany 
trasy, 

 q) sieć energetyczna skablowana wysokiego na-
piĉcia do adaptacji, z dopuszczeniem zmiany 
trasy; 

2) proponowanymi ustaleniami planu są: budynki 
istniejące proponowane do likwidacji. 

§ 3. 1. Pojĉcia i okreņlenia uŊyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie naleŊy ro-
zumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepi-
sami prawa. 

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

Rady Miasta Zduńska Wola; 
2) planie – rozumie siĉ przez to miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego, obejmujący 
obszar okreņlony w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – rozumie siĉ przez to opracowa-
nie graficzne ustaleń planu, sporządzone na urzĉ-
dowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000; 

4) obszarze planu – rozumie siĉ przez to obszar ob-
jĉty planem w granicach okreņlonych w § 1 
uchwały; 

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

6) przepisach szczególnych – rozumie siĉ przez to 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

7) froncie działki – rozumie siĉ przez to czĉņć działki 
budowlanej przylegającą do drogi lub innego te-
renu przestrzeni publicznej, z której odbywa siĉ 
główny wjazd lub wejņcie na działkĉ; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie siĉ 
przez to wyznaczoną na rysunku planu liniĉ, 
wzdłuŊ której moŊna usytuować frontową ņcianĉ 
budynku, z zakazem jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej drogi lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki 
oraz innych detali wystroju architektonicznego, 
chyba, Ŋe jest to linia ustalona od napowietrznej 
linii elektroenergetycznej; 

9) funkcji podstawowej – rozumie siĉ przez to okre-
ņlony w planie rodzaj przeznaczenia, które domi-
nuje na danym terenie; 

10) funkcji dopuszczalnej – rozumie siĉ przez to prze-
znaczenie, inne niŊ podstawowe, które moŊna 
dopuņcić na danym terenie celem uzupełnienia 
lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego; 

11) usługach publicznych – rozumie siĉ przez to 
usługi związane z administracją publiczną, bez-
pieczeństwem publicznym, oņwiatą, kulturą, tury-
styką, hotelarstwem, zdrowiem i opieką spo-
łeczną, łącznoņcią, itp.; 

12) usługach podstawowych nieuciąŊliwych – rozu-
mie siĉ przez to usługi, których zasadniczym za-
daniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, 
jak zakłady usług bytowych np.: fryzjerstwo, ma-
giel, naprawa obuwia czy sprzĉtu gospodarstwa 
domowego, sklep branŊy ogólnospoŊywczej i 
przemysłowej, cukiernictwo, biura, gabinety le-
karskie, itp.; 

13) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie siĉ 
przez to grunt rodzimy oraz wodĉ powierzchnio-
wą na terenie działki budowlanej, a takŊe 50% 
sumy powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej niŊ 10 m2 urządzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŊu za-
pewniającym im naturalną wegetacjĉ; 

14) adaptacji budynków – rozumie siĉ przez to prze-
znaczenie budynków do zachowania, z moŊliwo-
ņcią ich remontu, przebudowy i zmiany sposobu 
uŊytkowania w ramach funkcji okreņlonych dla 
danego terenu; oznaczenie na rysunku planu nie 
wyklucza rozbiórki budynków w razie innych za-
mierzeń inwestora; 

15) proponowanej likwidacji budynków – rozumie siĉ 
przez to działania polegające na rozbiórce budyn-
ków w celu poprawy walorów przestrzennych te-

renu i zagospodarowania działki lub przebudowie 
budynków w celu poprawy ich walorów architek-
tonicznych i walorów przestrzennych terenu; 

16) rozbudowie budynków – rozumie siĉ przez to 
przekształcenia powiĉkszające jego kubaturĉ; 

17) powierzchni zabudowy – rozumie siĉ przez to 
powierzchniĉ terenu działki zajĉtą przez rzuty po-
ziome wszystkich budynków w ich obrysie ze-
wnĉtrznym; 

18) oddziaływaniu na ņrodowisko – rozumie siĉ przez 
to oddziaływanie na ņrodowisko oraz na zdrowie 
ludzi; 

19) przedsiĉwziĉciu – rozumie siĉ przez to inwestycje 
budowlane polegające na przekształceniu lub 
zmianie sposobu uŊytkowania terenu, wymaga-
jące decyzji o pozwoleniu na budowĉ lub rozbiór-
kĉ obiektu budowlanego oraz decyzji o pozwole-
niu na zmianĉ sposobu uŊytkowania obiektu bu-
dowlanego. 

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

tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

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

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

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

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

8) szczegółowe warunki i zasady scalania oraz po-
działu nieruchomoņci; 

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

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

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŊytkowania terenów; 

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

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o róŊnym przeznaczeniu  

lub róŊnych zasadach zagospodarowania 
 
§ 5. Na obszarze objĉtym planem wyznacza 

siĉ: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MW, 
dla którego okreņla siĉ:  

 a) funkcjĉ podstawową: zabudowĉ mieszkanio-



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 202 – 11711 – Poz. 2072 
 

wą wielorodzinną, 
 b) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-

cym na adaptacji istniejących budynków 
zgodnie z rysunkiem planu, rozbudowie, prze-
budowie oraz na realizacji nowych budynków, 
z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami z pomieszczeniami technicznymi i go-
spodarczymi oraz terenami zieleni, dojņciami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiekta-
mi infrastruktury technicznej; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej, oz-
naczone na rysunku planu symbolami: 2 MU, 3 
MU, 4 MU i 5 MU, dla których okreņla siĉ: 

 a) funkcjĉ podstawową: zabudowĉ mieszkanio-
wą jednorodzinną, usługową lub mieszkanio-
wo–usługową, 

 b) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-
cym na adaptacji istniejących budynków zgo-
dnie z rysunkiem planu, rozbudowie, przebu-
dowie oraz na realizacji nowych budynków 
mieszkalnych, mieszkalno–usługowych lub 
usługowych, z niezbĉdnymi do ich funkcjo-
nowania budynkami z pomieszczeniami tech-
nicznymi i gospodarczymi, garaŊami oraz te-
renami zieleni, dojņciami, dojazdami, miej-
scami postojowymi i obiektami infrastruktury 
technicznej; 

3) tereny zabudowy usługowej – usług oņwiaty, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 6 UO i 7 
UO, dla których okreņla siĉ: 

 a) funkcjĉ podstawową: usługi publiczne – usługi 
oņwiaty, 

 b) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-
cym na adaptacji istniejących budynków 
zgodnie z ryunkiem planu, rozbudowie, prze-
budowie oraz na realizacji nowych budynków 
z pomieszczeniami technicznymi i gospodar-
czymi, garaŊami oraz z niezbĉdnymi do ich 
funkcjonowania terenami zieleni, dojņciami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiekta-
mi infrastruktury technicznej; 

4) teren zabudowy usługowej – usług sakralnych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 8 UK, dla 
którego okreņla siĉ: 

 a) funkcjĉ podstawową: usługi publiczne – usługi 
sakralne, 

 b) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-
cym na adaptacji istniejących budynków 
zgodnie z rysunkiem planu, rozbudowie, prze-
budowie oraz na realizacji nowych budynków 
z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budyn-
kami z pomieszczeniami technicznymi i go-
spodarczymi, garaŊami oraz terenami zieleni, 
dojņciami, dojazdami, miejscami postojowymi 
i obiektami infrastruktury technicznej; 

5) teren parkingu, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 9 KS, dla którego okreņla siĉ: 

 a) funkcjĉ podstawową: parking, 
 b) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-

cym na realizacji miejsc postojowych wraz z 

niezbĉdnymi do ich funkcjonowania terenami 
zieleni, dojņciami, dojazdami i obiektami infra-
struktury technicznej; 

6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1 KDGP i 2 KDL, dla których 
okreņla siĉ: 

 a) funkcjĉ podstawową: komunikacjĉ samocho-
dową, pieszą i rowerową oraz bezpoņrednią 
obsługĉ przyległej zabudowy, z wyłączeniem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 1 KDGP, 

 b) funkcjĉ dopuszczalną: 
  - realizacjĉ miejsc postojowych, z wyłącze-

niem terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 1 KDGP, 

  - realizacjĉ obiektów, urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej o znaczeniu ponadlo-
kalnym lub słuŊących realizacji funkcji zgod-
nych z przeznaczeniem podstawowym tere-
nów przeznaczonych w planie pod zabudo-
wĉ, nie stanowiących kolizji z przeznacze-
niem podstawowym, 

 c) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-
cym na utrzymaniu, modernizacji, przebudo-
wie i rozbudowie istniejących dróg wraz z 
urządzeniami związanymi z ich obsługą: 
głównej ruchu przyspieszonego – 1 KDGP i lo-
kalnej – 2 KDL; 

7) tereny ciągów komunikacyjnych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 3 KDX i 4 KX, dla któ-
rych okreņla siĉ: 

 a) dla projektowanego ciągu pieszo–jezdnego, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 
KDX funkcjĉ podstawową: komunikacjĉ sa-
mochodową, pieszą i rowerową oraz bezpo-
ņrednią obsługĉ przyległej zabudowy, 

 b) dla projektowanego ciągu pieszego, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 4 KX funk-
cjĉ podstawową: komunikacjĉ pieszą i rowe-
rową, 

 c) funkcjĉ dopuszczalną: realizacjĉ ņcieŊki rowe-
rowej, prowadzenie sieci uzbrojenia miejskie-
go, 

 d) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-
cym na realizacji, utrzymaniu i modernizacji 
projektowanego ciągu pieszo–jezdnego i ciągu 
pieszego. 

§ 6. Przebieg linii rozgraniczających tereny o 
róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zago-
spodarowania okreņla siĉ na rysunku planu poprzez 
zwymiarowanie. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
§ 7. Na obszarze objĉtym planem okreņla siĉ 

elementy zagospodarowania przestrzennego: 
1) wymagające ukształtowania – tereny rozwojowe 

o funkcji usługowej – usługi sakralne, oznaczone 
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na rysunku planu symbolem 8 UK oraz teren par-
kingu, oznaczony na rysunku planu symbolem 9 
KS; 

2) wymagające uporządkowania, uzupełnienia funk-
cji i kontynuacji rozpoczĉtych procesów urbaniza-
cji – tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 1 MW, 2 MU, 3 MU, 4 MU, 5 MU, 6 UO i 7 
UO. 

 
Rozdział 4 

Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

 
§ 8. Dla obszaru objĉtego planem ustala siĉ 

zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) projektowane obiekty słuŊące prowadzeniu dzia-

łalnoņci usługowej nie mogą stanowić przedsiĉ-
wziĉć zaliczanych do mogących zawsze znacząco 
i potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, za wyjątkiem dróg, sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz stacji bazowych telefonii komórkowej 
o maksymalnej wysokoņci mniejszej niŊ 50 m; 

2) uciąŊliwoņć w granicach działki nie moŊe przekra-
czać dopuszczalnych standardów jakoņci ņrodo-
wiska w stosunku do istniejącej i projektowanej 
funkcji oraz przestrzeni terenów sąsiednich; 

3) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o po-
wierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000 m2; 

4) zakaz indywidualnych ujĉć wody, odprowadzania 
nieoczyszczonych i oczyszczonych ņcieków do 
wód powierzchniowych lub do gruntu, groma-
dzenia odpadów na terenie działek poza pojemni-
kami na odpady stałe, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, emisji zanieczyszczeń powietrza po-
nad dopuszczalne normy, powodowania przekro-
czenia dopuszczalnego poziomu wibracji; 

5) obowiązek zachowania poziomu hałasu dla tere-
nów podlegających ochronie akustycznej na pod-
stawie przepisów odrĉbnych, wg nastĉpującej 
klasyfikacji: 

 a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1 MW ustala siĉ kryteria akustycz-
ne jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej, 

 b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 2 MU, 3 MU, 4 MU i 5 MU w 
przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej 
ustala siĉ kryteria akustyczne jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

 c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 6 UO i 7 UO ustala siĉ kryteria 
akustyczne jak dla terenów zabudowy związa-
nej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieŊy; 

6) w celu ochrony akustycznej przed hałasem od 
strony ulicy Łódzkiej, wynikającym z sąsiedztwa 
drogi krajowej głównej ruchu przyspieszonego z 
terenami usług publicznych: 

 a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 6 UO i 7 UO obowiązek realizacji 

wzdłuŊ linii rozgraniczającej szpaleru zieleni o 
szerokoņci 5 m wysokiej, ņredniej i niskiej, gĉ-
stej zimozielonej i zimozielonych Ŋywopłotów 
o wysokoņci co najmniej 2 m, z uwzglĉdnie-
niem przebiegu istniejącej magistralnej sieci 
cieplnej, 

 b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 8 UK obowiązek realizacji wzdłuŊ 
linii rozgraniczającej szpaleru zieleni o szero-
koņci 3 m wysokiej, ņredniej i niskiej, gĉstej 
zimozielonej i zimozielonych Ŋywopłotów o 
wysokoņci co najmniej 1,5 m, z uwzglĉdnie-
niem przebiegu istniejącej magistralnej sieci 
cieplnej; 

7) zakaz lokalizacji zabudowy oraz nasadzeń zieleni 
wysokiej w strefie ograniczonego zagospodaro-
wania od przesyłowej sieci ciepłowniczej wyso-
koparametrowej o szerokoņci 6 m, oznaczonej na 
rysunku planu; 

8) obowiązek odprowadzania ņcieków sanitarnych 
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 

9) zakaz stosowania nie ekologicznych noņników 
energii i emisji zanieczyszczeń powietrza ponad 
dopuszczalne normy. 

 
Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 9. Dla obszaru objĉtego planem w obrĉbie 

wystĉpowania obiektu archeologicznego Zduńska 
Wola 1 – stanowisko archiwalne, zweryfikowane o 
pewnej lokalizacji – ņlad osadnictwa kultury amfor 
kulistych, neolit (siekierka krzemienna) na działce o 
nr ewid. 8-436/1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
uchwały, obowiązuje: 
1) pisemne zawiadomienie Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków o planowanych robotach 
ziemnych i ich zakresie; 

2) nadzór archeologa nad wszelkimi działaniami 
inwestycyjnymi powierzchniowymi i liniowymi. 

 
Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

 
§ 10. 1. W granicach obszaru objĉtego pla-

nem wyznacza siĉ przestrzenie publiczne – tereny 
urządzeń i tras komunikacyjnych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 1 KDGP, 2 KDL, 3 KDX i 4 
KX. 

2. W liniach rozgraniczających przestrzeni 
publicznych, okreņlonych w ust. 1, dopuszcza siĉ 
adaptacjĉ, przebudowĉ oraz realizacjĉ nowych: 
1) urządzeń infrastruktury technicznej: znaków dro-

gowych i słupów elektroenergetycznych; 
2) form zieleni; 
3) obiektów małej architektury, w szczególnoņci: 

koszy na odpady stałe, przystanków autobuso-
wych, ławek i innych. 
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3. W liniach rozgraniczających przestrzeni 
publicznych, okreņlonych w ust. 1, obowiązuje zakaz 
lokalizacji obiektów tymczasowych oraz noņników 
reklamowych. 

4. Działania okreņlone w ust. 2 dopuszcza siĉ 
pod warunkiem zachowania obowiązujących przepi-
sów szczególnych, w tym standardów bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, pieszego i warunków zago-
spodarowania pasa drogowego ulic. 

 
Rozdział 7 

Parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1 MW ustala siĉ warunki zagospo-
darowania i zasady zabudowy działek budowlanych: 
1) adaptacja istniejących budynków zgodnie z ry-

sunkiem planu; 
2) rozbudowa i przebudowa istniejących budynków 

oraz realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 
po spełnieniu warunków: 

 a) wysokoņć: maksymalnie 13 m do najwyŊszego 
punktu dachu, 2–3 kondygnacje naziemne, w 
tym poddasze uŊytkowe, 

 b) dach: dwuspadowy o symetrycznym spadku i 
kącie nachylenia połaci maksymalnie 30°, 

 c) kierunek głównej kalenicy: równoległy do 
frontu działki budowlanej; 

3) rozbudowa i przebudowa istniejących budynków 
gospodarczych oraz realizacja nowej zabudowy 
gospodarczej po spełnieniu warunków: 

 a) lokalizacja budynków w głĉbi działki, 
 b) wysokoņć: maksymalnie 7 m do najwyŊszego 

punktu dachu, 1 kondygnacja naziemna, 
 c) dach: jednospadowy o kącie nachylenia połaci 

maksymalnie 30°, 
 d) kierunek głównej kalenicy: równoległy do 

granicy działki, przy której budynek jest lokali-
zowany; 

4) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki budowlanej – 
0,4; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej powierzchni działki budowlanej – 5%; 

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

7) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, o wypełnieniu 
powyŊej 20% przĉsła oraz z prefabrykowanych 
elementów betonowych; 

8) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w 
iloņci 1 miejsce postojowe na 1 lokal uŊytkowy; 

9) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej, 
istniejącej ulicy Zielonej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2 KDL. 

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 2 MU, 3 MU, 4 MU i 5 MU ustala 
siĉ warunki zagospodarowania i zasady zabudowy 
działek budowlanych: 

1) adaptacja istniejących budynków zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) rozbudowa i przebudowa istniejących budynków 
oraz realizacja nowej zabudowy po spełnieniu 
warunków: 

 a) rozbudowa i przebudowa istniejących budyn-
ków od strony dróg publicznych zgodnie z li-
niami zabudowy wyznaczonymi na rysunku 
planu, 

 b) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych, 
usługowych lub mieszkalno-usługowych od 
strony dróg publicznych zgodnie z liniami za-
budowy wyznaczonymi na rysunku planu, 

 c) wysokoņć: maksymalnie 13 m do najwyŊszego 
punktu dachu, 1–2 kondygnacje naziemne, 

 d) dach: dwuspadowy lub wielospadowy o kącie 
nachylenia połaci 30–45°, 

 e) kierunek głównej kalenicy: równoległy do 
frontu działki; 

3) rozbudowa i przebudowa istniejących budynków 
gospodarczych oraz realizacja nowej zabudowy 
gospodarczej, w tym garaŊowej, po spełnieniu 
warunków: 

 a) lokalizacja budynków w głĉbi działki, 
 b) wysokoņć: maksymalnie 7 m do najwyŊszego 

punktu dachu, 1 kondygnacja naziemna, 
 c) dach o kącie nachylenia połaci maksymalnie 

45°, 
 d) kierunek głównej kalenicy: równoległy do 

granicy działki, przy której budynek jest lokali-
zowany; 

4) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o po-
wierzchni sprzedaŊy powyŊej 400 m2; 

5) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki budowlanej – 
0,4; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej powierzchni działki budowlanej – 20%; 

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

8) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, o wypełnieniu 
powyŊej 20% przĉsła oraz z prefabrykowanych 
elementów betonowych; 

9) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla 
samochodów w iloņci odpowiadającej progra-
mowi inwestycji, a w stosunku do osób zatrud-
nionych z zachowaniem wskaňnika min. 1 miejsce 
postojowe na 3 miejsca pracy; 

10) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej, 
istniejącej ulicy Zielonej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2 KDL, w tym dla działki budow-
lanej składającej siĉ z działek o nr ewid. 8-20/1 i 8-
21/1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w 
oparciu o ustaloną drogĉ konieczną w trybie 
przepisów kodeksu cywilnego przez działkĉ o nr 
ewid. 8-20/2. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6 UO i 7 UO ustala siĉ warunki 
zagospodarowania i zasady zabudowy działek bu-
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dowlanych: 
1) realizacja nowej zabudowy usługowej po speł-

nieniu warunków: 
 a) lokalizacja nowych budynków od strony dróg 

publicznych zgodnie z liniami zabudowy wy-
znaczonymi na rysunku planu, 

 b) wysokoņć: maksymalnie 15 m do najwyŊszego 
punktu dachu, 2 – 3 kondygnacje naziemne, 

 c) dach: płaski lub spadowy o kącie nachylenia 
połaci maksymalnie 30°, 

 d) kierunek głównej kalenicy: równoległy do linii 
rozgraniczającej ulicy Łódzkiej; 

2) realizacja nowej zabudowy gospodarczej i gara-
Ŋowej po spełnieniu warunków: 

 a) lokalizacja budynków w głĉbi działki, 
 b) wysokoņć: maksymalnie 7 m do najwyŊszego 

punktu dachu, l kondygnacja naziemna, 
 c) dach: dwuspadowy o symetrycznym spadku 

lub jednospadowy o kącie nachylenia połaci 
25–45°, 

 d) kierunek głównej kalenicy: równoległy do 
granicy działki, przy której budynek jest lokali-
zowany lub do frontu działki; 

3) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki budowlanej – 
0,4; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej w powierzchni działki budowlanej – 20%; 

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

6) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, o wypełnieniu 
powyŊej 20% przĉsła oraz z prefabrykowanych 
elementów betonowych; 

7) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla 
samochodów w iloņci odpowiadającej progra-
mowi inwestycji, a w stosunku do osób zatrud-
nionych z zachowaniem wskaňnika min. 1 miejsce 
postojowe na 3 miejsca pracy; 

8) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej, 
istniejącej ulicy Zielonej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2 KDL. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8 UK ustala siĉ warunki zagospo-
darowania i zasady zabudowy działek budowlanych: 
1) adaptacja istniejących budynków zgodnie z ry-

sunkiem planu; 
2) rozbudowa i przebudowa istniejących budynków 

usług sakralnych oraz realizacja nowej zabudowy 
sakralnej po spełnieniu warunków: 

 a) rozbudowa i przebudowa istniejących budyn-
ków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczo-
nymi na rysunku planu, 

 b) lokalizacja nowych budynków od strony dróg 
publicznych zgodnie z liniami zabudowy wy-
znaczonymi na rysunku planu, 

 c) wysokoņć: maksymalnie 17 m do najwyŊszego 
punktu dachu, 1–2 kondygnacje naziemne, 
maksymalna wysokoņć wieŊy 30 m, 

 d) dach: wielospadowy o symetrycznym spadku i 
kącie nachylenia połaci 25–50°, 

 e) kierunek głównej kalenicy: równoległy do linii 
rozgraniczającej ulicy Łódzkiej; 

3) realizacja nowej zabudowy gospodarczej, w tym 
garaŊowej, po spełnieniu warunków: 

 a) lokalizacja budynków w głĉbi działki, 
 b) wysokoņć: maksymalnie 7 m do najwyŊszego 

punktu dachu, l kondygnacja naziemna, 
 c) dach: dwuspadowy o symetrycznym spadku 

lub jednospadowy o kącie nachylenia połaci 
25–45°, 

 d) kierunek głównej kalenicy: równoległy do 
granicy działki, przy której budynek jest lokali-
zowany lub do frontu działki; 

4) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki budowlanej – 
0,5; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej powierzchni działki budowlanej – 20%; 

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

7) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, o wypełnieniu 
powyŊej 20% przĉsła oraz z prefabrykowanych 
elementów betonowych; 

8) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla 
samochodów w iloņci odpowiadającej progra-
mowi inwestycji, w tym min. 1 miejsce postojo-
we na 60 m2 pow. uŊytkowej; 

9) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej, 
istniejącej ulicy Zielonej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2 KDL oraz z terenu ciągu ko-
munikacyjnego pieszo–jezdnego, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 3 KDX. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9 KS ustala siĉ warunki zagospo-
darowania i zasady zabudowy działek wyznaczonych 
na rysunku planu: 
1) zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 
2) obsługa komunikacyjna z terenu ciągu komunika-

cyjnego pieszo–jezdnego, oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 3 KDX. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1 KDGP i 2 KDL ustala siĉ warunki 
i zasady zagospodarowania: 
1) dla drogi głównej ruchu przyspieszonego, ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP – po-
szerzenie istniejącej drogi w liniach rozgranicza-
jących, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2 KDL – szerokoņć w liniach rozgrani-
czających 23 m. 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 3 KDX i 4 KX ustala siĉ warunki i 
zasady zagospodarowania: 
1) dla ciągu pieszo–jezdnego, oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem 3 KDX – szerokoņć w li-
niach rozgraniczających 10 m, w tym pas na-
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wierzchni utwardzonej o szerokoņci min. 4,5 m; 
2) dla ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 4 KX – szerokoņć w liniach rozgra-
niczających 5 m, w tym pas nawierzchni utwar-
dzonej o szerokoņci min. 3 m. 

 
Rozdział 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie przepisów odrĉbnych, w tym 
terenów górniczych, a takŊe naraŊonych  

na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania  
siĉ mas ziemnych 

 
§ 18. Z uwagi na istniejące uwarunkowania 

dla obszaru objĉtego planem nie okreņla siĉ granic i 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów, które podlegają ochronie lub zostały wskazane 
jako naraŊone na niebezpieczeństwo powodzi i osu-
wania siĉ mas ziemnych na podstawie przepisów 
odrĉbnych. 

 
Rozdział 9 

Szczegółowe zasady i warunki scalenia  
oraz podziału nieruchomoņci 

 
§ 19. Na obszarze objĉtym planem nie ustala 

siĉ zasad i warunków scalenia oraz podziału nieru-
chomoņci. 

 
Rozdział 10 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, 

 w tym zakaz zabudowy 
 
§ 20. Dla obszaru objĉtego planem w strefie 

ograniczonego uŊytkowania o szerokoņci 6 m od 
przebiegu przesyłowej sieci ciepłowniczej wysoko-
parametrowej, oznaczonej na rysunku planu ustala 
siĉ zakaz lokalizacji zabudowy oraz zakaz nasadzeń 
zieleni wysokiej. 

 
Rozdział 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji oraz infrastruktury 

technicznej 
 
§ 21. 1. Dostĉpnoņć komunikacyjną kołową i 

pieszą do terenów wyznaczonych w granicach planu 
zapewniają: 
1) drogi publiczne; 
2) ciąg pieszo–jezdny; 
3) ciąg pieszy. 

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

3. Na skrzyŊowaniach dróg w obrĉbie naroŊ-
nych ņciĉć linii rozgraniczających pasa drogowego 
obowiązuje zachowanie trójkąta widocznoņci. 

4. Dojņcia lub dojazdy wydzielane w obrĉbie 
poszczególnych terenów nie są w rozumieniu niniej-
szego planu drogami publicznymi ani ogólnodo-
stĉpnymi drogami wewnĉtrznymi. 

§ 22. 1. Program wyposaŊenia terenów prze-
znaczonych pod zabudowĉ obejmuje sieci i urządze-
nia, w szczególnoņci: zaopatrzenia w wodĉ, odpro-
wadzania i oczyszczania ņcieków, odprowadzania 
wód opadowych, elektroenergetyczne, telekomuni-
kacyjne, cieplne lub gazowe. 

2. Dopuszczalne jest wyposaŊenie terenów w 
sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz 
inne urządzenia infrastruktury technicznej, ograni-
czone do obsługi wyłącznie poszczególnych tere-
nów, pod warunkiem zachowania pozostałych usta-
leń planu oraz interesów osób trzecich. 

3. Ustala siĉ warunki powiązania projekto-
wanych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej z istniejącym uzbrojeniem: 
1) w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sani-

tarnej obszar w granicach planu uzbrojony jest 
wystarczająco; 

2) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej zasadne 
jest wybudowanie odcinka sieci kanalizacji desz-
czowej Ø 300 w terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 3 KDX i włączenie jej do kanali-
zacji w ulicy Zielonej; 

3) dopuszcza siĉ adaptacjĉ i modernizacjĉ z moŊli-
woņcią zmiany trasy istniejącej infrastruktury 
technicznej. 

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

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

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

jest moŊliwe zrealizowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej według zasad, o których mowa w ust. 1 (w 
tym przy podejmowaniu ich przebudowy, ze zmianą 
trasy) – dopuszcza siĉ budowĉ sieci we wszystkich 
terenach objĉtych niniejszym planem, z zastrzeŊe-
niem, Ŋe zostanie zachowana moŊliwoņć realizacji 
przeznaczenia terenu, z uwzglĉdnieniem zasad i wa-
runków oraz standardów zabudowy i zagospodaro-
wania ustalonych w niniejszym planie, a takŊe w 
przepisach szczególnych. 

§ 24. Dla obszaru objĉtego planem ustala siĉ 
nastĉpujące warunki obsługi zabudowy w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenia w wodĉ: 
 a) tereny przylegle do ulicy Zielonej i Łódzkiej 

zostaną obsłuŊone przez istniejący wodociąg 
Ø 200, 

 b) tereny przylegle do ulicy Szkolnej zostaną 
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obsłuŊone przez istniejący wodociąg Ø 100; 
2) odprowadzania ņcieków sanitarnych: 
 a) tereny przylegle do ulicy Zielonej zostaną ob-

słuŊone przez istniejący kanał sanitarny Ø 200, 
 b) tereny przylegle do ulicy Szkolnej zostaną 

obsłuŊone przez istniejący kanał sanitarny Ø 
200, 

 c) tereny wzdłuŊ ulicy Łódzkiej zostaną obsłuŊo-
ne przez istniejący kanał sanitarny Ø 400; 

3) odprowadzania wody deszczowej: 
 a) tereny przyległe do ulicy Szkolnej odwadniane 

są kanałem deszczowym Ø 1000 bet., 
 b) tereny przyległe do ulicy Zielonej odwadniane 

są kanałem Ø 500 bet. w stronĉ ulicy Szkolnej 
oraz kanałem Ø 600 bet. w stronĉ ulicy Space-
rowej do kanału deszczowego Ø 1000 bet., 

 c) tereny przyległe do ulicy Łódzkiej odwadniane 
są do rowu D2, 

 d) dopuszcza siĉ odwadnianie terenu oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 8 UK do 
rowu D2; 

4) zaopatrzenia w energiĉ elektryczną w oparciu o: 
 a) istniejącą stacjĉ transformatorową 15 kV zlo-

kalizowaną poza granicami planu, 
 b) istniejącą i projektowaną napowietrzną lub 

kablową sieć niskiego i wysokiego napiĉcia; 
5) zaopatrzenia w gaz przewodowy: 
 a) docelowo po wybudowaniu sieci gazowej ņre-

dniego ciņnienia prowadzonej w liniach roz-
graniczających dróg publicznych, jeņli zaistnie-
ją techniczne i ekonomiczne warunki budowy 
odcinków sieci gazowych, 

 b) linia ogrodzenia powinna przebiegać w odle-
głoņci min. 1 m od gazociągu w rzucie pozio-
mym; 

6) zaopatrzenia w energiĉ cieplną: z miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub alternatywnie z indywidualnych 
ňródeł ciepła, przy zastosowaniu ekologicznych 
noņników energii; 

7) wyposaŊenia telekomunikacyjnego: 
 a) łącza telefoniczne: z sieci kablowej prowadzo-

nej w liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych, 

 b) dopuszcza siĉ usytuowanie nowej stacji ba-
zowej telefonii komórkowej w sposób nieog-
raniczający zagospodarowania terenów są-
siednich zgodnie z ustaleniami planu, w for-
mie nieagresywnego i niekolidującego z za-
budową masztu; 

8) odpady: gromadzenie odpadów w indywidual-
nych pojemnikach na działkach i opróŊnianie ich 
w ramach miejskiego systemu utrzymania czy-

stoņci, przy zachowaniu przepisów szczególnych; 
9) dopuszcza siĉ likwidacjĉ niewykorzystywanych 

odcinków sieci infrastruktury technicznej po 
uzgodnieniu z zarządcą sieci; 

10) wszystkie sieci realizowane i eksploatowane przez 
odpowiedniego zarządcĉ sieci (dostawcĉ usług). 

 
Rozdział 12 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i uŊytkowania 

terenów 
 
§ 25. Dla obszaru objĉtego planem ustala siĉ 

zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych. 
 

Rozdział 13 
Stawki procentowe, stanowiące podstawĉ 

ustalenia jednorazowej opłaty  
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci 
 
§ 26. Ustala siĉ wysokoņć jednorazowej opła-

ty pobieranej z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomo-
ņci połoŊonych w obszarze objĉtym planem, płatną 
w przypadku zbycia nieruchomoņci przez właņciciela 
lub uŊytkownika wieczystego równą 15%, za wyjąt-
kiem działek o nr ewid. gruntów: 8-22/1, 8-22/2, 8-
22/3, 8-24/6, 8-24/7, 8-24/8, 8-24/11, 8-24/13, 8-24/16, 
8-24/18, 8-24/20, 8-24/22, 8-24/23, 8-52/7, 8-54/1, 8-
54/2, 8-54/3, 8-54/6, 8-65/89, 8 65/127, 8-69/1, 8-69/3, 
8-69/4, 8-346/2, 8-346/3, 8-436/1 i 8-436/2, stanowią-
cych własnoņć miasta. 

 
Rozdział 14 

Przepisy końcowe 
 
§ 27. Wykonanie uchwały powierza siĉ Pre-

zydentowi Miasta Zduńska Wola. 
§ 28. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego, 
podaniu do publicznej wiadomoņci poprzez rozplaka-
towanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w 
Urzĉdzie Miasta oraz PasaŊu Powstańców Ņląskich i 
przy ulicy 1-go Maja, a takŊe poprzez zamieszczenie 
jej treņci na stronie internetowej Urzĉdu Miasta. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Zduńska Wola: 

Konrad Pokora 
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Załącznik nr 1 – arkusz 1 
do uchwały nr IX/75/11 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 26 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 1 – arkusz 2 
do uchwały nr IX/75/11 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 26 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 1 – arkusz 3 
do uchwały nr IX/75/11 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 26 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 1 – arkusz 4 
do uchwały nr IX/75/11 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 26 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 1 – arkusz 5 
do uchwały nr IX/75/11 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 26 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/75/11 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 

 
 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/75/11 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZDUŃSKA WOLA 
OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W REJONIE ULIC: ŁÓDZKIEJ, SPACEROWEJ, ZIELONEJ I SZKOLNEJ 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego został wyłoŊony do publicznego 
wglądu w dniach od 20 kwietnia do 10 maja 2011 r. 
W dniu 28 kwietnia 2011 r. odbyła siĉ dyskusja pu-
bliczna nad przyjĉtymi w projekcie planu rozwiąza-
niami. 

Uwagi do projektu planu moŊna było składać 
do dnia 24 maja 2011 r. 

W okresie wyłoŊenia projektu planu, jak i w 
terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoŊe-
nia, Ŋadna z osób fizycznych i prawnych oraz Ŋadna z 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
woņci prawnej nie wniosła uwag dotyczących pro-
jektu planu. 

W związku z powyŊszym nie wykonano czyn-
noņci polegającej na rozpatrzeniu uwag. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr IX/75/11 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 26 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA  
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z póňn. zm.) zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty naleŊy do zadań własnych mia-
sta. W szczególnoņci zadania własne miasta obejmu-
ją sprawy: 
  - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

  - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego, 

  - wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanali-
zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania czystoņci i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unie-
szkodliwiania odpadów komunalnych, za-
opatrzenia w energiĉ elektryczną i cieplną 
oraz gaz, itp. 
W związku z uchwaleniem miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduń-
ska Wola obejmującego obszar w rejonie ulic: Łódz-
kiej, Spacerowej, Zielonej i Szkolnej zostanie upo-
rządkowana istniejąca zabudowa i zagospodaro-
wanie terenu wzdłuŊ istniejących ulic, w ramach 

przekształceń. 
Do zadań własnych miasta związanych z re-

alizacją ustaleń planu naleŊy: 
1) budowa ciągów komunikacyjnych: 
 a) ciąg pieszo–jezdny oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem 3 KDX o powierzchni 500 m2, 
 b) ciąg pieszy oznaczony na rysunku planu sym-

bolem 4 KX o powierzchni 330 m2; 
2) budowa parkingu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 9 KS o powierzchni 2420 m2; 
3) budowa kanalizacji deszczowej o długoņci 90 m2; 
4) budowa oņwietlenia na odcinku 100 m. 

PowyŊsze zadania zostaną umieszczone w 
programach rozwoju poszczególnych elementów 
zagospodarowania oraz uwzglĉdnione w wielolet-
nim programie inwestycyjnym, a nastĉpnie w 
zadaniach rzeczowych budŊetu miasta na kolejne 
lata. 

Finansowanie inwestycji odbywać siĉ bĉdzie 
w oparciu o budŊet miasta i z wykorzystaniem ņrod-
ków zewnĉtrznych: Funduszu Ochrony Ņrodowiska, 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach 
ņrodków udostĉpnionych w Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. 
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UCHWAŁA NR VIII/35/11 RADY MIEJSKIEJ W ŉYCHLINIE 

  
 z dnia 31 maja 2011 r. 

 
w sprawie przyjĉcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

ŉychlin na lata 2011-2015 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (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, 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), art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 
r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 
1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 
2010 r. Nr 3, poz. 13) Rada Miejska w ŉychlinie 
uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. Przyjmuje siĉ Wieloletni program go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 


