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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/39/2011 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
z dnia 16 marca 2011 r. 

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

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 
2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 
106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 
155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w 
Rzgowie stwierdza, że po uprawomocnieniu się 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla częņci miasta Rzgów rejon ulicy Glinianej, 
przewiduje się realizację następujących inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej należących do za-
dań własnych gminy i okreņla się sposób ich realiza-
cji oraz zasady finansowania:  
1) budowa sieci wodociągowej w drogach – inwe-

stycja realizowana sposobem gospodarczym ze 
ņrodków własnych gminy; 

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - 
inwestycja realizowana ze ņrodków własnych 
gminy oraz dotacji z funduszy ochrony ņrodowi-
ska i funduszy unijnych. Realizacja jednostkami 
wykonawczymi wyłonionymi w formie przetar-
gu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych; 

3) budowa sieci gazowej - inwestycja realizowana 
przez właņciwą Spółkę Gazownictwa z jej ņrod-
ków finansowych z udziałem ņrodków własnych 
gminy w zakresie opłaty przyłączeniowej; 

4) budowa dróg/ulic/ - inwestycja realizowana ze 
ņrodków własnych gminy oraz dotacji z funduszy 
unijnych. Realizacja jednostkami wykonawczymi 
wyłonionymi w formie przetargu, zgodnie z usta-
wą o zamówieniach publicznych. 
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UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 

  
 z dnia 16 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla czĉņci miejscowoņci Stara Gadka, Gospodarz rejon ul. Czartoryskiego – Nasiennej - Kombajnowej 
 
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043, Nr 130, poz. 871) i art. 18 ust. 2 pkt 5 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, 
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 Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje: w 
związku z uchwałą Nr XXII/148/2008 Rady Miejskiej 
w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla częņci miej-
scowoņci Stara Gadka, Gospodarz rejon ul. Czartory-
skiego - Nasiennej - Kombajnowej, Rada Miejska w 
Rzgowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla częņci miejscowoņci 
Stara Gadka, Gospodarz rejon ul. Czartoryskiego – 
Nasiennej - Kombajnowej, zwany dalej planem: 
1) częņci tekstowej stanowiącej treņć uchwały planu; 
2) częņci graficznej, którą jest rysunek planu w skali 

1:1.000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, będący integralną częņcią planu; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury techni-
cznej, które należą do zadań własnych gminy, sta-
nowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
nie uwzględnionych uwag do planu nie załącza się, 
ponieważ uwagi do planu nie wpłynęły. 

3. Planem objęto obszar, którego granice oz-
naczone są na rysunku planu w skali 1:1.000. 

§ 2. Granice planu, które okreņla załącznik Nr 
1 do uchwały Nr XXII/148/2008 Rady Miejskiej w 
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Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla częņci miejscowo-
ņci Stara Gadka, Gospodarz rejon ul. Czartoryskiego 
- Nasiennej - Kombajnowej, oznaczone są na rysun-
ku planu i wyznaczają je: 
1) od północnego-wschodu – południowo-zacho-

dnia granica działki drogowej (ul. Czartoryskiego) 
o nr ewid. 259/2; 

2) od południowego-wschodu – oņ drogi (ul. Na-
sienna) na działce o nr ewid. 772; 

3) od południa – oņ drogi na działce o nr ewid. 248; 
4) od zachodu – wschodnie granice działek drogo-

wych (ul. Kombajnowa) o nr ewid. 315/1 i 315/2 a 
następnie oņ działki drogowej o nr ewid. 245. 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 3. Celem planu jest podniesienie warunków 

życia mieszkańców, poprzez: 
1) ustalenie zasad udostępniania terenów pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową 
oraz zabudowę usługową, umożliwiających zrów-
noważony rozwój przestrzenny; 

2) poprawę ładu przestrzennego poprzez ņwiadome 
kształtowanie przestrzeni terenów, szczególnie 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz uporządko-
wanie zagospodarowania przestrzennego i nada-
nie nowych form przestrzennych w strefach ogól-
nodostępnych i prywatnych przy minimalizacji 
wzajemnych konfliktów, a także optymalizacji ko-
rzyņci, wynikających z proponowanych działań i 
przekształceń przestrzennych wynikających z prze-
znaczenia terenów dla różnych funkcji; 

3) wytyczenie terenu pod docelową lokalizację ukła-
du komunikacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym 
– wschodniej obwodnicy łódzkiego zespołu miej-
skiego. 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uch-
wałę, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej;  

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
planu na mapie w skali 1: 1.000, stanowiący za-
łącznik Nr 1 do uchwały;  

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

5) obszarze obowiązywania planu – należy przez to 
rozumieć obszar w granicach przedstawionych na 
rysunku planu; 

6) terenie – należy przez to rozumieć teren o okreņ-
lonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi; 

7) przeznaczeniu podstawowym –należy przez to ro-
zumieć przeznaczenie, ustalone dla danego tere-
nu;  

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia innego niż pod-
stawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przezna-
czenie podstawowe, okreņlone w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów;  

9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
zabudowaną budynkami powierzchnię działki;  

10) intensywnoņci zabudowy – należy przez to rozu-
mieć stosunek sumy powierzchni, liczonej po ze-
wnętrznym obrysie ņcian, wszystkich kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na działce, do powierzchni działki; 

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to 
rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzony 
w sposób zapewniający naturalną wegetację, a 
także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z 
taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m² 
oraz wodę powierzchniową na tym terenie; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć linię okreņlającą najmniejszą dopusz-
czalną odległoņć zewnętrznej ņciany budynku 
(oprócz wysuniętych poza tę ņcianę gzymsów, 
okapów, wykuszy, otwartych tarasów i balkonów 
oraz elementów wejņć do budynku, takich jak: 
schody, pochylnie, rampy, zadaszenia), od linii 
rozgraniczającej drogi, ciągu pieszo-jezdnego, 
granicy działki lub innego obiektu zgodnie z ry-
sunkiem planu, z wyjątkiem stacji transformato-
rowych, które można lokalizować niezależnie od 
ustaleń linii zabudowy; 

13) liniach rozgraniczających - należy przez to rozu-
mieć, wyznaczone na rysunku planu linie wydzie-
lające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

14) froncie działki – należy przez to rozumieć bok 
działki stanowiący bezpoņrednią granicę z prze-
strzenią ogólnodostępną, np. drogą, ciągiem pie-
szo-jezdnym, placem, itp.; 

15) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć pas 
nasadzeń roņlinnych (zieleni wysokiej i ņrednio-
wysokiej) dla pełnienia funkcji ochrony terenów 
zabudowy mieszkaniowej przed zanieczyszcze-
niami oraz funkcji izolacji optycznej i akustycznej; 

16) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozu-
mieć działalnoņć usługową nie zaliczaną do prze-
dsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi oraz nie powodującą uciążliwo-
ņci wykraczających poza teren, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny; 

17) reklamie – należy przez to rozumieć grafikę umie-
szczoną na materialnym podłożu lub formę prze-
strzenną niosącą przekaz informacyjno-rekla-
mowy; 

18) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne 
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oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez 
przedsiębiorcę działalnoņci gospodarczej, zawie-
rające oznaczenie przedsiębiorcy – firmę lub na-
zwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy praw-
nej, a w przypadku osoby fizycznej – imię nazwi-
sko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wyko-
nuje działalnoņć gospodarczą oraz zwięzłe okreņ-
lenie przedmiotu wykonywanej działalnoņci go-
spodarczej. 

2. Definicje pozostałych pojęć nie wymienio-
nych powyżej, a użytych w niniejszej uchwale znaj-
dują się w przepisach odrębnych. 

§ 5. Dla obszaru objętego granicami okreņlo-
nymi w § 2 niniejszej uchwały, ustala się: 
1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie tere-

nu;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania;  
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego; 
4) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego;  
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej; 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
noņci zabudowy; 

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoņci;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

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

11) zasady tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów; 

12) stawkę procentową, na podstawie której okreņla 
się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci w związku z uchwale-
niem planu. 

§ 6. Niniejszy plan nie zawiera ustaleń, z racji 
braku ich występowania na terenie objętym niniej-
szym planem, dotyczących: 
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych. 

§ 7. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu, są ustaleniami obowiązującymi: 
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) pas zieleni izolacyjnej; 

5) napowietrzne linie energetyczne wysokiego na-
pięcia 110 kV oraz 220 kV wraz ze strefami bez-
pieczeństwa; 

6) przeznaczenie terenów. 
2. Następujące oznaczenia graficzne, przed-

stawione na rysunku planu wynikają z przepisów od-
rębnych: 
1) strefa ochrony archeologicznej; 
2) strefa ochrony sanitarnej od istniejącego cmenta-

rza. 
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 

wymienione w ust. 1 i 2, mają charakter informacyj-
ny. 

 
Rozdział 2 

Zakres ustaleń planu 
 
§ 8. Na obszarze objętym granicami planu 

wydziela się tereny oznaczone symbolami cyfrowo-
literowymi, dla których ustala się następujące pod-
stawowe przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone symbolem MN; 
2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbo-

lem RM; 
3) teren infrastruktury technicznej, oznaczony sym-

bolem E; 
4) tereny usług handlu, oznaczone symbolem UH; 
5) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku 

planu symbolami: KDGP, KDL, KDD; 
6) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KPJ. 
§ 9. Plan ustala zasady ochrony i kształtowa-

nia ładu przestrzennego: 
1) obowiązek lokalizowania zabudowy (z wyjątkiem 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV), zgodnie z 
ustaleniami rysunku planu dotyczącymi nieprze-
kraczalnej linii zabudowy; 

2) obowiązek stosowania na terenach przeznaczo-
nych do zabudowy budynków o podobnych pa-
rametrach, w zakresie wysokoņci i kształtu dachu 
oraz o ujednoliconej kolorystyce elewacji oraz 
dachów; 

3) zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej kolory-
styki elewacji i dachów budynków oraz ogrodzeń; 

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usłu-
gowych i gospodarczych na całym obszarze pla-
nu; 

5) obowiązek zagospodarowanie terenów dróg pu-
blicznych w sposób umożliwiający poruszanie się 
osób niepełnosprawnych; 

6) obowiązek ujednolicenia kolorystyki i rodzajów 
materiałów użytych do budowy i wyposażenia 
dróg publicznych, w szczególnoņci: 

 a) budowy nawierzchni, chodników, placów, 
miejsc postojowych, 

 b) urządzeń wyposażenia (latarnie, kosze, ławki, 
itp.), 

 c) budowli i urządzeń technicznych (szafki ener-
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getyczne i telekomunikacyjne, stacje transfor-
matorowe, itp.); 

7) możliwoņć lokalizacji w terenach dróg publicz-
nych: obiektów małej architektury, zieleni urzą-
dzonej, ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, 
urządzeń związanych z eksploatacją dróg, rowów 
odwadniających oraz urządzeń infrastruktury te-
chnicznej, jeżeli zezwalają na to przepisy odrębne; 

8) zakaz lokalizowania reklam: 
 a) na drzewach, na obiektach małej architektury 

oraz na urządzeniach technicznych, takich jak: 
szafki energetyczne, gazowe i telekomunika-
cyjne, stacje transformatorowe, itp., 

 b) w liniach rozgraniczających dróg, gdzie dopu-
szcza się jedynie znaki drogowe i szyldy infor-
macyjne związane z ruchem drogowym; 

9) możliwoņć lokalizowania na działkach budowla-
nych szyldów, których powierzchnia całkowita w 
ramach jednej nieruchomoņci, nie przekracza: 

 a) 3 m2 dla terenów oznaczonych symbolami MN 
i RM, 

 b) 4 m2 dla terenów oznaczonych symbolami 
UH; 

10) możliwoņć lokalizowania na działkach budowla-
nych reklam, dotyczących działalnoņci prowadzo-
nych na terenach oznaczonych symbolem UH, 
których powierzchnia całkowita w ramach jednej 
nieruchomoņci nie przekracza 8 m2, pod warun-
kiem wkomponowania ich w elewację budynku 
lub umieszczenie w formie wolno stojącej do wy-
sokoņci nie przekraczającej 10 m, w odległoņci co 
najmniej 25 m od krawędzi jezdni drogi 1KDGP; 

11) zakaz umieszczania reklam i szyldów na ogrodze-
niach, z wyjątkiem informacji dopuszczonych przez 
system informacji w gminie; 

12) zakaz malowania napisów reklamowych i infor-
macyjnych bezpoņrednio na dachach i elewa-
cjach budynków oraz na ogrodzeniach. 

§ 10. Plan ustala zasady lokalizacji i gabaryty 
ogrodzeń: 
1) w przypadku sytuowania ogrodzeń, obowiązek 

lokalizacji ich w wyznaczonych na rysunku planu 
liniach rozgraniczających dróg; 

2) obowiązek stosowania, w liniach rozgraniczają-
cych tereny z przestrzenią ogólnodostępną, og-
rodzeń ażurowych, posiadających co najmniej 
50% przeņwitu, o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, 
z możliwoņcią zastosowania podmurówki o mak-
symalnej wysokoņci 0,6 m; 

3) zakaz stosowania prefabrykatów betonowych w 
ogrodzeniach. 

§ 11. Plan ustala zasady tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania oraz użytkowania tere-
nów: 
1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 

ustaleniami planu, dopuszcza się ich użytkowanie 
w sposób dotychczasowy. 

§ 12. Plan ustala zasady ochrony ņrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz: 

 a) lokalizowania przedsięwzięć mogących zaw-
sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, z 
wyjątkiem realizowania inwestycji celu pu-
blicznego, 

 b) lokalizowania instalacji emitujących substan-
cje o charakterze odorowym, 

 c) wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów ņciekowych, 

 d) samowolnego wycinania drzew, przy czym 
dopuszcza się wycinanie w przypadkach stwa-
rzających bezpoņrednie zagrożenie dla życia 
ludzi oraz utraty mienia lub stanowiących 
przeszkodę dla lokalizacji obiektów kubaturo-
wych, oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 
za zgodą odpowiednich organów; 

2) obowiązek ochrony akustycznej terenów MN, 
RM, przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą, dla których obowiązują dopuszczalne pozio-
my hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) obowiązek: 
 a) ochrony powietrza atmosferycznego poprzez 

zastosowanie w obiektach o charakterze usłu-
gowym i przemysłowym instalacji, których 
eksploatacja nie spowoduje przekroczenie 
standardów jakoņci powietrza poza terenem, 
do którego prowadzący instalację posiada ty-
tuł prawny, 

 b) przeprojektowania i przebudowy istniejącej 
sieci drenarskiej na terenach zmeliorowanych, 
wskazanych na rysunku planu, przed realizacją 
zamierzeń inwestycyjnych, w sposób zapew-
niający prawidłowe funkcjonowanie systemu 
melioracyjnego na terenach sąsiednich, przy 
czym projekt przebudowy należy opracować w 
uzgodnieniu i na warunkach jednostki prowa-
dzącej ewidencję urządzeń melioracyjnych, 

 c) przesłanie do Wojewódzkiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych pisemnej informacji 
o zmianie sposobu użytkowania gruntów zme-
liorowanych (ich przebudowie) wraz z decyzją 
o warunkach zabudowy, w celu wykreņlenia z 
ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych 
oraz zmeliorowanych gruntów, powierzchni 
zajętej pod zabudowę, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

 d) realizacji pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i ņre-
dniowysokiej na wskazanych na rysunku pla-
nu miejscach w celu ograniczenia oddziały-
wania przedsięwzięć zlokalizowanych na tere-
nach oznaczonych symbolem UH, 

 e) ogrzewania lokalnego budynków ze źródeł 
ekologicznie czystych oraz odnawialnych źró-
deł energii, 

 f) gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjętym w gospodarce komunalnej gminy, 

 g) usuwania i utylizacji odpadów z grupy niebez-
piecznych, wytwarzanych w ramach usług i 
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produkcji, zgodnie z ustaleniami przepisów 
odrębnych, 

 h) maksymalnego zachowania istniejącej zieleni; 
4) obowiązek ochrony wód podziemnych na całym 

obszarze objętym granicami opracowania planu, 
znajdującego się w granicach terenu Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 401 Nie-
cka Łódzka, poprzez: 

 a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnoņć może spowo-
dować zanieczyszczenie gruntów lub wód, bez 
zaprojektowania i wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń, 

 b) obowiązek stosowania wszelkich zabezpieczeń 
technicznych dla ochrony ņrodowiska, szcze-
gólnie wód podziemnych i powierzchniowych 
przy realizacji nowych inwestycji. 

§ 13. Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 
1) obowiązek przeprowadzenia w strefie ochrony ar-

cheologicznej, okreņlonej na rysunku planu sym-
bolem graficznym nadzorów archeologicznych 
przy wszelkich inwestycjach związanych z robo-
tami ziemnymi i nasadzeniami zieleni (na prze-
prowadzenie nadzorów należy uzyskać pozwole-
nie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
o które należy wystąpić nie później niż 14 dni 
przed rozpoczęciem inwestycji); 

2) w przypadku ujawnienia nowego stanowiska ar-
cheologicznego w strefie ochrony archeologicz-
nej wymagane jest wykonanie badań archeolo-
gicznych oraz należy: 

 a) przerwać wszelkie prace budowlane, 
 b) oznaczyć i zabezpieczyć nowo odkryte stano-

wiska, 
 c) powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, 
 d) udostępnić teren do badań archeologicznych; 
3) dopuszcza się powiększenie istniejącej strefy och-

rony archeologicznej na pisemny wniosek Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, po odkryciu 
nowych stanowisk i wciągnięciu ich do ewidencji 
zabytków archeologicznych. 

§ 14. 1. Plan ustala parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, dotyczące: 
1) nieprzekraczalnej wysokoņci zabudowy; 
2) maksymalnej intensywnoņci zabudowy; 
3) maksymalnej powierzchni zabudowy; 
4) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 
5) nachylenia połaci dachowych. 

2. Wielkoņci parametrów i wskaźników, o 
których mowa w ust. 1, okreņlone są w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów. 

§ 15. Plan ustala szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomoņci: 
1) nie wyznacza się obszarów wymagających prze-

prowadzenia scaleń, natomiast ustala zasady i 
warunki podziału nieruchomoņci; 

2) obowiązek zapewnienia dla nieruchomoņci po-
wstałych w wyniku podziału: 

 a) parametrów zgodnych z ustaleniami zapisa-
nymi w „Ustaleniach szczegółowych dla tere-
nów” (rozdział 3 niniejszej uchwały), 

 b) dostępu do drogi publicznej, zgodnie z ustale-
niami planu oraz zgodnie z przepisami zawar-
tymi w ustawach dotyczących gospodarki nie-
ruchomoņciami oraz warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie; 

3) dopuszcza sie dokonywanie podziału nierucho-
moņci, którego celem jest powiększenie sąsied-
niej nieruchomoņci lub regulacja istniejących gra-
nic działek, pod warunkiem zachowania parame-
trów działki dzielonej, umożliwiających lokalizację 
zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elemen-
tów zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
i ustaleniami zapisanymi w „Ustaleniach szczegó-
łowych dla terenów” (rozdział 3 niniejszej uchwa-
ły); 

4) zachowuje się istniejące w dniu wejņcia w życie 
ustaleń planu działki oraz zachowuje działki po-
wstałe w wyniku wydzielenia dróg wyznaczonych 
na rysunku planu, dając możliwoņć ich zagospo-
darowania nawet wówczas, gdy nie spełniają 
okreņlonej w planie minimalnej powierzchni, pod 
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z 
przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń 
zapisanych w „Ustaleniach szczegółowych dla te-
renów” (rozdział 3 niniejszej uchwały). 

§ 16. 1. Plan ustala zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 
1) obowiązek wyposażenia wszystkich terenów prze-

znaczonych pod zabudowę w sieci, powiązane z 
istniejącymi i projektowanymi systemami uzbro-
jenia gminy: 

 a) wodociągową z uzbrojeniem przeciwpożaro-
wym, 

 b) kanalizacji sanitarnej, 
 c) kanalizacji deszczowej w zakresie ograniczo-

nym, 
 d) elektroenergetyczną i telekomunikacyjną; 
2) możliwoņć wyposażenia terenów w sieci innych 

mediów technicznych, (w tym sieć gazową) w 
oparciu o obowiązujące przepisy, pod warunkiem 
zachowania pozostałych ustaleń planu; 

3) zachowanie istniejących sieci i urządzeń nadziem-
nych i podziemnych uzbrojenia terenów nie koli-
dujących z planowaną zabudową i układem ulic, z 
dopuszczeniem wymiany, przebudowy i rozbudo-
wy; 

4) realizację projektowanych urządzeń infrastruktury 
technicznej wyprzedzająco lub równoczeņnie z re-
alizacją planowanych obiektów i urządzeń zago-
spodarowania terenu; 

5) przyłączanie użytkowników do sieci miejskich sy-
stemów uzbrojenia, według warunków technicz-
nych uzyskanych od zarządców tych sieci; 
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6) podstawowe urządzenia liniowe, podziemne i 

nadziemne uzbrojenia niezbędne dla obsługi tere-
nów, należy lokalizować: 

 a) w liniach rozgraniczających dróg publicznych i 
ciągach pieszo-jezdnych, 

 b) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
budowę sieci poza terenami dróg i ciągów 
pieszo-jezdnych: 

 - w pasach terenów wyznaczonych liniami za-
budowy i linią rozgraniczającą drogi, 

 - w innych przypadkach, pod warunkiem, że 
zostanie zapewniona możliwoņć realizacji 
przeznaczenia danego terenu według zasad i 
warunków ustalonych w planie i wynikają-
cych z odrębnych przepisów; 

7) możliwoņć lokalizacji obiektów infrastruktury te-
chnicznej: stacji transformatorowych, stacji tele-
komunikacyjnych, podziemnych przepompowni 
ņcieków i innych urządzeń technicznych nie ozna-
czonych na rysunku planu na podstawie opraco-
wań technicznych, bez koniecznoņci zmiany pla-
nu; 

8) możliwoņć przebudowy urządzeń i sieci kolidują-
cych z planowanym zagospodarowaniem terenu 
lub ze względów technicznych, na koszt podmio-
tu, który tę zmianę powoduje i po uzgodnieniu z 
właņcicielem urządzenia lub sieci; 

9) do wszystkich urządzeń i sieci nadziemnych i 
podziemnych uzbrojenia terenów zlokalizowa-
nych poza terenami publicznymi należy zapewnić 
dostęp odpowiednim służbom eksploatacyjnym 
dla wykonywania bieżących konserwacji, napraw 
i remontów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę na cele 
bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe, plan usta-
la: 
1) zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodar-

cze i przeciwpożarowe w systemie zbiorowym, z 
sieci wodociągowej zasilanej z wodociągu łódz-
kiego oraz z wodociągu komunalnego w Rzgo-
wie; 

2) rozbudowę sieci wodociągowej w oparciu o wo-
dociągi istniejące w ul. Kombajnowej i ul. Nasien-
nej, z uwzględnieniem możliwoņci wzmocnienia 
układu zasilania i zwiększenia dostawy wody z 
wodociągu łódzkiego; 

3) przy budowie i rozbudowie sieci wodociągowej 
należy uwzględniać zaopatrzenie sieci w hydranty 
przeciwpożarowe naziemne do zewnętrznej och-
rony przeciwpożarowej; 

4) wodę do celów gaņniczych w iloņciach przekra-
czających wydajnoņć gminnej sieci wodociągo-
wej należy zapewnić poprzez budowę na terenie 
chronionego obiektu zbiorników przeciwpożaro-
wych. 

3. W zakresie odprowadzania ņcieków byto-
wych, plan ustala: 
1) dla całego obszaru rozdzielczy system kanalizacji 

i odprowadzanie ņcieków bytowo-gospodarczych 

i przemysłowych do oczyszczalni ņcieków w Rz-
gowie; 

2) głównym odbiornikiem ustala się istniejącą pom-
pownię podciņnieniową zlokalizowaną przy ul. 
Kombajnowej i kanał tłoczny Ø 280 mm, trans-
portujący ņcieki w kierunku oczyszczalni; 

3) dla terenów położonych po południowej stronie 
drogi 1KDGP odbiornikiem ņcieków może być 
również istniejący kanał grawitacyjny Ø 250 mm 
w ul. Nasiennej; 

4) obowiązek podczyszczania ņcieków przemysło-
wych przed wprowadzeniem do kanalizacji gmin-
nej; 

5) na całym obszarze plan zakazuje odprowadzania 
nieoczyszczonych ņcieków do wód powierzch-
niowych i do gruntu oraz realizacji indywidual-
nych oczyszczalni ņcieków. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych, plan ustala: 
1) powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych 

w terenach zabudowy mieszkaniowej, z obowiąz-
kiem indywidualnego zagospodarowywania tych 
wód na własnym terenie; 

2) zakazuje się odprowadzania wód opadowych na 
tereny ulic i działek sąsiadujących; 

3) odprowadzanie wód opadowych z terenów usług, 
terenów działalnoņci usługowo-handlowej i ob-
sługujących te tereny ulic w sposób zorganizo-
wany, poprzez indywidualne lub lokalne układy 
sieci kanalizacji deszczowej, z odprowadzaniem 
oczyszczonych wód opadowych do zbiorników 
retencyjnych lokalizowanych w granicach terenu, 
do którego inwestor ma tytuł prawny, do ziemi 
lub poza obszar planu do rzeki Ner i rowów me-
lioracyjnych w jej zlewni z zastrzeżeniem, że od-
prowadzanie wód opadowych do wód powierz-
chniowych i do gruntu wymaga uzyskania poz-
wolenia wodno-prawnego; 

4) obowiązek ograniczania odpływu wód opado-
wych do odbiorników, poprzez zmniejszenie sto-
pnia uszczelnienia terenów, w tym: 

 a) stosowanie materiałów przesiąkliwych dla po-
wierzchni chodników, ņcieżek rowerowych, 
małych parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i 
dróg wewnętrznych, 

 b) stosowanie rozwiązań umożliwiających zago-
spodarowania wód opadowych w obrębie 
działki lub terenu: 

 - gromadzenie wód opadowych w zbiornikach 
dla jej wtórnego wykorzystania, 

 - odprowadzanie wód opadowych do gruntu 
przez odpowiednio zaprojektowane i realizo-
wane systemy retencyjno-infiltracyjne, prze-
siąkliwe układy powierzchni utwardzanych 
na potrzeby komunikacji, powierzchnie tra-
wiaste, drenaż; 

5) wody opadowe odprowadzane z powierzchni po-
tencjalnie zanieczyszczonych (ulic, placów posto-
jowych, parkingów, stacji paliw, terenów produk-
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cyjnych, składowych i magazynowych), należy 
przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczać, 
zgodnie z warunkami okreņlonymi w przepisach 
odrębnych. 

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną, 
plan ustala: 
1) budowę sieci napowietrzno - kablowej, ņredniego 

(15 kV) i niskiego (0,4/0,231 kV) napięcia oraz bez-
poņredni przesył energii elektrycznej do odbior-
ców, poprzez przyłącza elektroenergetyczne nis-
kiego napięcia; 

2) budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącej sie-
ci elektroenergetycznych prowadzoną w oparciu 
o warunki przyłączenia i umowy przyłączeniowe 
zawierane przez właņciwy zakład energetyczny z 
podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do 
sieci, gdzie iloņć i lokalizacja stacji trafo SN/nn 
wynikać będzie ze zgłoszenia zapotrzebowania na 
moc w realizowanych inwestycjach; 

3) budowę liniowych odcinków sieci energetycz-
nych oraz stacji transformatorowych w liniach 
rozgraniczających dróg; 

4) możliwoņć lokalizacji poza liniami rozgraniczają-
cymi dróg: 

 a) linii energetycznych, 
 b) stacji transformatorowych, na wydzielonych 

działkach z bezpoņrednim dostępem do drogi 
publicznej; 

5) obowiązek przebudowy istniejącej linii napowie-
trznej 15 kV w ul. Kombajnowej ze względu na 
kolizję z projektowanym układem komunikacyj-
nym; 

6) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego 
zagospodarowania terenu i układu komunikacyj-
nego z istniejącą infrastrukturą elektroenerge-
tyczną, przebudowa istniejącej sieci może być 
zrealizowana przez właņciciela sieci na koszt pod-
miotu, który tę zmianę powoduje, po zawarciu 
stosownej umowy o przebudowę sieci i według 
przepisów odrębnych; 

7) możliwoņć realizacji: 
 a) stacji trafo SN/nn wbudowanych w obiekty 

kubaturowe, 
 b) stacji trafo słupowych, 
 c) przebiegu istniejącego kabla elektroenerge-

tycznego 15 kV poza linią rozgraniczającą ulicy 
Nasiennej; 

8) szerokoņć stref bezpieczeństwa dla przebiegu na-
powietrznych linii elektroenergetycznych: 

 a) dla LN 15 kV - 12 m (po 6 m od osi linii na 
stronę), 

 b) dla LN 110 kV - 36 m (po 18 m od osi linii na 
stronę), 

 c) dla LN 220 kV - 50 m (po 25 m od osi linii na 
stronę); 

9) w strefach bezpieczeństwa od linii LN 15 kV i LN 
110 kV, obowiązuje: 

 a) zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt lu-
dzi,  

 b) zakaz nasadzeń drzew i krzewów tych gatun-
ków, których naturalna wysokoņć może prze-
kraczać 3 m; 

10) w przypadku przebudowy, likwidacji lub skablo-
wania istniejących sieci ņredniego napięcia plan 
dopuszcza zagospodarowanie wyznaczonych stref 
bezpieczeństwa bez potrzeby zmiany niniejszego 
planu; 

11) w strefie bezpieczeństwa (pasie technologicz-
nym) dla linii napowietrznej 220 kV, obowiązuje: 

 a) nakaz uzgodnienia warunków lokalizacji wszel-
kich obiektów z właņcicielem linii, 

 b) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych lub 
innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a 
w indywidualnych przypadkach odstępstwa 
od tej zasady może udzielić właņciciel linii na 
warunkach przez siebie okreņlonych, 

 c) zakaz nasadzeń roņlinnoņci wysokiej pod linią i 
w odległoņci 5,5 m od rzutu poziomego skraj-
nego przewodu fazowego, 

 d) maksymalna wysokoņć sadzonych drzew i krze-
wów, okreņlona przez zakład energetyczny, 

 e) nakaz uzgodnienia warunków lokalizacji bu-
dowli zawierających materiały niebezpieczne 
pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wy-
buchem oraz farm wiatrowych w bezpoņred-
nim sąsiedztwie pasów technologicznych z 
właņcicielem linii; 

12) możliwoņć przebudowy linii o napięciu 220 kV na 
linię o napięciu 400 kV lub linię wielotorową, lub 
wielonapięciową; 

13) na terenie 1E lokalizację stacji transformatorowej 
110/15 kV - RPZ „Rzgów”, dla której obowiązuje: 

 a) zasilanie poprzez przyłącze 110 kV z istniejącej 
napowietrznej linii 110 kV, 

 b) po wybudowaniu stacji, koniecznoņć ustalenia 
strefy ochrony akustycznej, o maksymalnym 
zasięgu 150 m od stanowiska trafo, w których 
lokalizacja obiektów wymaga opinii właņciwe-
go zakładu energetycznego; 

14) lokalizację szafek elektrycznych w linii ogrodzeń, 
otwieranych na zewnątrz od strony ulicy, z zape-
wnieniem bezpoņredniego dostępu do nich, a w 
innych przypadkach w miejscu uzgodnionym z 
właņciwym zarządcą sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, plan us-
tala: 
1) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i cie-

płej wody użytkowej, z lokalnych kotłowni bądź 
indywidualnych źródeł ciepła, z obowiązkiem sto-
sowania kotłów posiadających certyfikaty bezpie-
czeństwa ekologicznego i zastosowaniem paliw 
grzewczych ekologicznych, tj. gaz przewodowy, 
olej opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna i 
inne źródła energii, ekologicznie czyste; 

2) możliwoņć zaopatrzenia w energię cieplną ze źró-
deł odnawialnych, takich jak: słońce, wiatr, bio-
masa. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla celów 
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gospodarczych i grzewczych, plan ustala: 
1) podstawowe zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci 

gazowej ņredniego ciņnienia, wybudowanej w 
ulicach Kombajnowej (2KDL) i Czartoryskiego 
(KDZ); 

2) rozbudowę, przebudowę istniejącej sieci na wa-
runkach okreņlonych przez właņciwy zakład ga-
zowniczy; 

3) budowę gazociągów w liniach rozgraniczających 
dróg zgodnie z aktualnie obowiązującym rozpo-
rządzeniem okreņlającym warunki techniczne, ja-
kim powinny odpowiadać sieci gazowe; 

4) lokalizację szafek gazowych, dla zabudowy mie-
szkaniowej, w linii ogrodzeń, otwieranych na ze-
wnątrz od strony ulicy, z zapewnieniem bezpo-
ņredniego dostępu do nich, w innych przypad-
kach w miejscu uzgodnionym z właņciwym za-
rządcą sieci; 

5) lokalizację ogrodzeń w odległoņci minimum 1 m 
od gazociągu; 

6) obowiązek zabezpieczania podczas prowadzenia 
prac remontowo-budowlanych, istniejących ga-
zociągów przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt 
budowlany, samochody, itp.; 

7) dostawę gazu dla nowych odbiorców, o ile zosta-
ną spełnione kryteria ekonomiczne opłacalnoņci 
budowy sieci oraz zawarte odpowiednie porozu-
mienia z odbiorcami. 

8. W zakresie telekomunikacji, plan ustala: 
1) obsługę z istniejącej i projektowanej sieci teleko-

munikacyjnej w liniach rozgraniczających dróg, 
na warunkach okreņlonych przez zarządcę drogi; 

2) bezpoņrednią obsługę abonentów telefonicznych 
za poņrednictwem indywidualnych przyłączy, na 
warunkach okreņlonych przez odpowiedniego 
operatora telekomunikacyjnego; 

3) obowiązek zabezpieczenia możliwoņci przygoto-
wania łącznoņci alarmowej dla ochrony miesz-
kańców w sytuacjach szczególnych. 

9. W zakresie gospodarki odpadami, plan 
ustala: 
1) gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach, w 

urządzeniach przystosowanych do ich groma-
dzenia, zgodnie z systemem oczyszczania przyję-
tym w gospodarce komunalnej gminy; 

2) gromadzenie i selekcję odpadów w 4 typach oz-
naczonych pojemników: 

 a) na odpady wymieszane, przeznaczone na skła-
dowisko, 

 b) surowce wtórne, 
 c) odpady organiczne, przeznaczone do kompo-

stowania, 
 d) wydzielone odpady niebezpieczne; 
3) możliwoņć lokalizacji pojemników, o których mo-

wa w pkt 2, w liniach rozgraniczających dróg do-
jazdowych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KDD. 

§ 17. Plan ustala zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji: 

1) powiązanie układu komunikacyjnego obszaru ob-
jętego planem z układem zewnętrznym stanowią: 
ul. Czartoryskiego (KDZ), ul. Kombajnowa (2KDL) 
i ul. Nasienna (3KDL i 4KDL); 

2) obsługę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem stanowią: droga główna ruchu przyspieszo-
nego, drogi lokalne i dojazdowe, ciągi pieszo-jez-
dne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

 a) KDGP - droga główna ruchu przyspieszonego, 
 b) KDL - droga lokalna, 
 c) KDD - drogi dojazdowe, 
 d) KPJ - ciągi pieszo-jezdne; 
3) dla terenów, o których mowa w pkt 1 i 2, plan 

ustala: 
 a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 1KDGP - szerokoņć 50 m, 
 b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 2KDL - plan wyznacza wschodnią linię 
rozgraniczającą drogi – w granicach planu 
znajduje się częņć drogi o szerokoņci od 2 m 
do 7,5 m, 

 c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 3KDL - plan wyznacza północną linię 
rozgraniczającą drogi – w granicach planu 
znajduje się częņć drogi o szerokoņci 7,5 m, 

 d) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 4KDL - plan wyznacza północno-za-
chodnią linię rozgraniczającą drogi – w grani-
cach planu znajduje się częņć drogi o szeroko-
ņci 7,5 m, 

 e) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 5KDL - szerokoņć 15 m, 

 f) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 6KDD - szerokoņć 12 m, 

 g) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 7KDD - szerokoņć 12 m, 

 h) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 8KDD - szerokoņć 12 m, 

 i) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 9KPJ - szerokoņć 4 m, 

 j) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 10KPJ - szerokoņć 4 m; 

4) na terenach wyznaczonych przez linie rozgrani-
czające dróg obowiązują ustalenia dotyczące 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, za-
warte w § 9 niniejszej uchwały; 

5) plan ustala możliwoņć obsługi działek budowla-
nych z dróg dojazdowych wewnętrznych nie oz-
naczonych na rysunku planu, przyjmując ich mi-
nimalną szerokoņć w liniach rozgraniczających 
nie mniejszą niż: 

 a) 6 m - dla obsługi do 4 działek, 
 b) 8 m - dla obsługi powyżej 4 działek: 
 - dla dróg nieprzelotowych służących obsłu-

dze powyżej dwóch działek, plan nakłada 
obowiązek zakończenia takiej drogi placem 
do zawracania o minimalnych wymiarach 
12,5 m x 12,5 m; 

6) plan ustala obowiązek zapewnienia miejsc posto-
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jowych na działkach budowlanych, przy uwzglę-
dnieniu następujących wskaźników: 

 a) dla zabudowy mieszkaniowej - dwa miejsca 
postojowe na jeden lokal mieszkalny, 

 b) dla obiektów handlowych i usługowych - jed-
no stanowisko na 20 m2 powierzchni użytko-
wej obiektu, 

 c) dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko 
na 4 miejsca konsumenckie, 

 d) dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko 
na 2 miejsca noclegowe, 

 e) dla pozostałych obiektów usługowych - dwa 
stanowiska na 100 m2 powierzchni użytkowej 
obiektu, 

 f) dla rejonowego punktu zasilania - liczba sta-
nowisk dostosowana do charakteru przedsię-
wzięcia; 

7) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDGP, plan ustala: 

 a) obowiązek obsługi komunikacyjnej terenów 
wzdłuż tej drogi z wyznaczonych w planie 
dróg, z wyłączeniem drogi 1KDGP, 

 b) zakaz realizacji zjazdów na działki bezpoņred-
nio z drogi 1KDGP, 

 c) obowiązek uzgadniania z zarządcą drogi za-
mierzeń wprowadzających zmiany w zagospo-
darowaniu terenu przyległego do pasa dro-
gowego drogi 1KDGP, 

 d) możliwoņć lokalizacji infrastruktury technicznej 
poza liniami rozgraniczającymi drogi 1KDGP. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 
§ 18. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1MN do 5MN, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza 
- nie więcej niż jeden budynek mieszkalny na 
działce; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowania gospodarcze i garaże - wbudo-

wane w bryłę budynku mieszkalnego lub wol-
no stojące - nie więcej niż jeden budynek gara-
żowy, gospodarczy lub garażowo-gospodarczy 
na działce, 

 b) usługi nieuciążliwe jako wbudowane w bryłę 
budynku mieszkalnego lub wolno stojące - nie 
więcej niż jeden budynek usługowy na działce, 

 c) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych, z zapewnionym dostępem do 
drogi publicznej; 

3) charakter działań: 
 a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwo-

ņcią przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i 
remontu, 

 b) realizacja nowej zabudowy; 
4) warunki urbanistyczne: 

 a) plan zachowuje istniejące w dniu wejņcia w 
życie ustaleń planu wyodrębnione działki bu-
dowlane, również te nie spełniające warun-
ków okreņlonych w lit. „b”, 

 b) podział na nowe działki budowlane może na-
stąpić, przy zachowaniu następujących zasad: 

 - minimalna szerokoņć frontu działki dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno 
stojącej - 18 m, dla zabudowy mieszkaniowej 
bliźniaczej (dla jednego segmentu) – 14 m, 

 - minimalna powierzchnia działki po podziale 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej - 800 m², dla zabudowy mie-
szkaniowej bliźniaczej (dla jednego segmen-
tu) – 600 m², 

 - minimalny kąt nachylenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego dla działek na terenie ozna-
czonym na rysunku planu symbolem 1MN – 
40°, dla pozostałych działek - 80°, 

 c) dla działek których szerokoņć krótszego boku 
jest mniejsza od 18 m, a większa od 14 m, plan 
dopuszcza możliwoņć realizacji zabudowy mie-
szkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej bez-
poņrednio przy granicy działki, przy zachowa-
niu innych wymogów wynikających z ustaleń 
niniejszego planu oraz przepisów odrębnych, 

 d) nieprzekraczalna wysokoņć zabudowy: 
 - mieszkaniowej – 3 kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze, które może być użytkowe, 
razem o maksymalnej wysokoņci 11 m, 

 - usługowej, gospodarczej, garaży – 1 kondy-
gnacja nadziemna, o maksymalnej wysoko-
ņci 5 m, 

 e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 
30%, 

 f) maksymalna intensywnoņć zabudowy: 
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 0,6, 
 - dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: 0,8, 
 g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

60%; 
5) architektura: 
 a) dachy: 
 - dla budynków mieszkalnych i usługowych: 

dwuspadowe lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º, 

 - dla wolno stojących garaży i budynków go-
spodarczych płaskie, jednospadowe, dwu-
spadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 15º do 30º, 

 b) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń:  

 - dachy - pokrycia bitumiczne, blacha, dachó-
wka ceramiczna, dachówka cementowa oraz 
inne materiały naņladujące dachówkę o kolo-
rystyce jednakowej lub podobnej dla wszyst-
kich obiektów na działce, 

 - elewacje - tynki w gamie kolorów pastelo-
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wych oraz kamień i drewno w barwach natu-
ralnych, zakaz stosowania okładzin z blach i 
tworzyw sztucznych,  

 - ogrodzenia - tynki, kamień, cegła, materiały 
ceramiczne, drewniane z elementami z meta-
lu w postaci prętów lub siatki; 

6) warunki ochrony, nakazy, zakazy: 
 a) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 

wymienionych w ustaleniach ogólnych dla 
wszystkich terenów, dotyczących: 

 - zasad ochrony i kształtowania ładu przes-
trzennego - § 9, 

 - zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 - zasad tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania oraz użytkowania terenów - § 11, 
 - zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego - § 12, 
 - zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 1 
3, 

 - parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu - § 
14, 

 - szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoņci - § 15, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów infrastruktury technicznej - § 16, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów komunikacji - § 17, 

 b) dla działek znajdujących się na terenach 4MN i 
5MN, plan ustala obsługę komunikacyjną dzia-
łek z istniejącej drogi oznaczonej symbolem 
2KDL oraz projektowanej drogi dojazdowej oz-
naczonej symbolem 6KDD, 

 c) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całoņci lub częņciowo między linią rozgranicza-
jącą drogi a linią zabudowy plan ustala, że 
rozbudowa i odbudowa tych budynków może 
nastąpić jedynie w granicach obszaru wyzna-
czonego przez linie zabudowy, natomiast nad-
budowa – w obrysie budynku, niezależnie od 
przebiegu linii zabudowy. 

§ 19. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6MN, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca - nie więcej 
niż jeden budynek mieszkalny na działce; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowania gospodarcze i garaże - wbudo-

wane w bryłę budynku mieszkalnego lub wol-
no stojące - nie więcej niż jeden budynek gara-
żowy, gospodarczy lub garażowo-gospodar-
czy na działce, 

 b) usługi nieuciążliwe jako wbudowane w bryłę 
budynku mieszkalnego lub wolno stojące - nie 
więcej niż jeden budynek usługowy na działce, 

 c) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych z zapewnionym dostępem do 

drogi publicznej; 
3) charakter działań: 
 a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwoņ-

cią przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i re-
montu, 

 b) realizacja nowej zabudowy; 
4) warunki urbanistyczne: 
 a) plan zachowuje istniejące w dniu wejņcia w 

życie ustaleń planu wyodrębnione działki bu-
dowlane, ustalając koniecznoņć ich łączenia w 
celu uzyskania minimalnej powierzchni, o któ-
rej mowa poniżej, 

 b) podział na nowe działki budowlane może na-
stąpić, z zachowaniem następujących zasad: 

 - minimalna szerokoņć frontu działki: 18 m, 
 - minimalna powierzchnia działki po podziale: 

1.000 m²,  
 - minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego: 80°, 

 c) nieprzekraczalna wysokoņć nowej zabudowy: 
 - mieszkaniowej – 3 kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze, które może być użytkowe, 
razem o maksymalnej wysokoņci 11 m, 

 - usługowej, gospodarczej, garaży – 1 kondy-
gnacja nadziemna, o maksymalnej wysoko-
ņci 5 m, 

 d) maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 
30%, 

 e) maksymalna intensywnoņć zabudowy: 0,6,  
 f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

60%; 
5) architektura: 
 a) dachy: 
 - dla budynków mieszkalnych i usługowych: 

dwuspadowe lub wielospadowe o nachyle-
niu połaci dachowych od 30º do 45º, 

 - dla wolno stojących garaży i budynków go-
spodarczych płaskie, jednospadowe, dwu-
spadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 15º do 30º, 

 b) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

 - dachy – pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cementowa 
oraz inne materiały naņladujące dachówkę, o 
kolorystyce jednakowej lub podobnej dla 
wszystkich obiektów na działce, 

 - elewacje – tynki w gamie kolorów pastelo-
wych oraz kamień i drewno w barwach natu-
ralnych, zakaz stosowania okładzin z blach i 
tworzyw sztucznych, 

 - ogrodzenia - ogrodzenia - tynki, kamień, ce-
gła, materiały ceramiczne, drewniane z ele-
mentami z metalu w postaci prętów lub siat-
ki; 

6) warunki ochrony, nakazy, zakazy: 
 a) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 

wymienionych w ustaleniach ogólnych dla 
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wszystkich terenów dotyczących: 
 - zasad ochrony i kształtowania ładu przes-

trzennego - § 9, 
 - zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 - zasad tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania oraz użytkowania terenów - § 11,  
 - zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego - § 12,  
 - zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 
13,  

 - parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu - § 
14,  

 - szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoņci - § 15, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów infrastruktury technicznej - § 16, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów komunikacji - § 17. 
§ 20. Dla terenów zabudowy zagrodowej oz-

naczonych na rysunku planu symbolami od 1RM do 
4RM, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodo-

wa lub ogrodnicza z obiektami i urządzeniami to-
warzyszącymi: 

 a) zabudowaniami gospodarczymi i garażami - 
wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalne-
go lub wolno stojącymi, 

 b) usługami nieuciążliwymi, bezpoņrednio zwią-
zanymi z produkcją rolniczą prowadzoną w 
gospodarstwie; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-

no stojąca, z obiektami i urządzeniami towa-
rzyszącymi: 

 - zabudowaniami gospodarczymi i garażami - 
wbudowanymi w bryłę budynku mieszkalne-
go lub wolno stojącymi, 

 - usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w 
bryłę budynku mieszkalnego lub wolno sto-
jącymi, 

 b) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych na wydzielonych pod te urzą-
dzenia działkach, z zapewnionym dostępem 
do drogi publicznej; 

3) charakter działań: 
 a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwo-

ņcią przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i 
remontu, 

 b) realizacja nowej zabudowy; 
4) warunki urbanistyczne: 
 a) plan zachowuje istniejące w dniu wejņcia w 

życie ustaleń planu wyodrębnione działki bu-
dowlane, również te nie spełniające warun-
ków okreņlonych w lit. „b”, 

 b) podział na nowe działki budowlane może być 
dokonany z zachowaniem następujących za-
sad: 

 - minimalna szerokoņć frontu działki dla zabu-
dowy zagrodowej – 20 m, dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej - 18 m, 

 - minimalna powierzchnia działki po podziale 
dla zabudowy zagrodowej – 2.000 m², dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 
800 m², 

 - minimalny kąt nachylenia granic wydziela-
nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego – 40°, 

 c) dla działek których szerokoņć krótszego boku 
jest mniejsza od 18 m, a większa od 14 m, plan 
dopuszcza możliwoņć realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej 
bezpoņrednio przy granicy działki, przy za-
chowaniu innych wymogów wynikających z 
ustaleń niniejszego planu oraz przepisów od-
rębnych, 

 d) nieprzekraczalna wysokoņć zabudowy: 
 - mieszkaniowej – 3 kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze, które może być użytkowe, 
razem o maksymalnej wysokoņci 11 m, 

 - usługowej, gospodarczej, garaży – 1 kondy-
gnacja nadziemna, o maksymalnej wysoko-
ņci 5 m, 

 - gospodarczej związanej z produkcją rolniczą 
– 1 kondygnacja nadziemna, o maksymalnej 
wysokoņci 8 m, 

 - ograniczenie wysokoņci, o którym mowa wy-
żej nie dotyczy urządzeń technicznych zwią-
zanych z działalnoņcią rolniczą; 

 e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 
 - dla zabudowy zagrodowej: 45%, 
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej: 30%, 
 f) maksymalna intensywnoņć zabudowy: 
 - dla zabudowy zagrodowej: 0,9, 
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej: 0,6, 
 g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 
 - dla zabudowy zagrodowej: 40%, 
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej: 60%; 
5) architektura: 
 a) dachy: 
 - dla budynków mieszkalnych i usługowych 

płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 30º do 45º, 

 - dla wolno stojących garaży i budynków go-
spodarczych płaskie, jednospadowe, dwu-
spadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci dachowych od 15º do 30º, 

 b) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

 - dachy – pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cementowa 
oraz inne materiały naņladujące dachówkę, o 
kolorystyce jednakowej lub podobnej dla 
wszystkich obiektów na działce, 
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 - elewacje – tynki w gamie kolorów pastelo-

wych oraz kamień i drewno w barwach natu-
ralnych, zakaz stosowania okładzin z blach i 
tworzyw sztucznych, 

 - ogrodzenia - ogrodzenia - tynki, kamień, ce-
gła, materiały ceramiczne, drewniane z ele-
mentami z metalu w postaci prętów lub siat-
ki; 

6) warunki ochrony, nakazy, zakazy: 
 a) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 

wymienionych w ustaleniach ogólnych dla 
wszystkich terenów, dotyczących: 

 - zasad ochrony i kształtowania ładu przes-
trzennego - § 9, 

 - zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 - zasad tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania oraz użytkowania terenów - § 11, 
 - zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego - § 12, 
 - zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 
13, 

 - parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu - § 
14, 

 - szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoņci - § 15, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów infrastruktury technicznej - § 16, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów komunikacji - § 17, 

 b) dla działki o nr ewidencyjnym 316, plan ustala 
możliwoņć zachowania dotychczasowego spo-
sobu użytkowania terenu do czasu zagospo-
darowania zgodnie z przeznaczeniem okreņlo-
nym w planie dla terenu oznaczonego symbo-
lem 1RM, z dopuszczeniem remontów i bieżą-
cych konserwacji istniejących obiektów, 

 c) dla działek znajdujących się na terenie 4RM, 
plan ustala obsługę komunikacyjną działek z 
istniejącej drogi oznaczonej symbolem 2KDL, 

 d) dla istniejących budynków znajdujących się w 
całoņci lub częņciowo między linią rozgranicza-
jącą drogi, a linią zabudowy plan ustala, że 
rozbudowa i odbudowa tych budynków może 
nastąpić jedynie w granicach obszaru wyzna-
czonego przez linie zabudowy, natomiast nad-
budowa – w obrysie budynku, niezależnie od 
przebiegu linii zabudowy, 

 e) obowiązek gromadzenia i przechowywania 
nawozów według przepisów odrębnych, tzn. 
nawozy naturalne w postaci stałej powinny 
być przechowywane na nieprzepuszczalnych 
płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem 
wycieku do gruntu oraz posiadających instala-
cję odprowadzającą wyciek do szczelnych 
zbiorników, natomiast nawozy naturalne w 
postaci płynnej należy przechowywać wyłącz-
nie w szczelnych zbiornikach. 

§ 21. Dla terenów usług handlu oznaczonych 
na rysunku planu symbolami od 1UH do 3UH, plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi handlu, ga-

stronomii, rzemiosła, kultury oraz z zakresu ob-
sługi komunikacyjnej podróżnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) pomieszczenie mieszkalne wbudowane w 

obiekt o funkcji usługowej, stanowiące mak-
symalnie 10% całkowitej powierzchni zabu-
dowy na terenie nieruchomoņci, 

 b) zabudowania gospodarcze - wbudowane w 
bryłę budynku usługowego lub wolno stojące, 

 c) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych, z zapewnionym dostępem do 
drogi publicznej; 

3) charakter działań: 
 a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwo-

ņcią przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i 
remontu, 

 b) realizacja nowej zabudowy; 
4) warunki urbanistyczne: 
 a) plan zachowuje istniejące w dniu wejņcia w 

życie ustaleń planu wyodrębnione działki bu-
dowlane, również te nie spełniające warun-
ków okreņlonych w lit. „b”, 

 b) podział na nowe działki budowlane może na-
stąpić, z zachowaniem następujących zasad: 

 - minimalna szerokoņć frontu działki: 20 m, 
 - minimalna powierzchnia działki po podziale: 

1.500 m², 
 - minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego - 40°, 

 c) nieprzekraczalna wysokoņć zabudowy: 
 - usługowej – 2 kondygnacje nadziemne, ra-

zem o maksymalnej wysokoņci 10 m, 
 - gospodarczej – 1 kondygnacja nadziemna, o 

maksymalnej wysokoņci 7 m, 
 d) maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 

40%, 
 e) maksymalna intensywnoņć zabudowy: 0,6, 
 f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

30%; 
5) architektura: 
 a) dachy: 
 - dla budynków usługowych płaskie, oparte 

na łuku, dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 30º do 45º, 

 - dla wolno stojących budynków gospodar-
czych płaskie, jednospadowe, dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych od 15º do 30º, 

 b) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

 - dachy – pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cementowa 
oraz inne materiały naņladujące dachówkę o 
kolorystyce jednakowej lub podobnej dla 
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wszystkich obiektów na działce, 
 - elewacje – tynki w gamie kolorów pastelo-

wych oraz kamień i drewno w barwach natu-
ralnych, 

 - ogrodzenia - ogrodzenia - tynki, kamień, ce-
gła, materiały ceramiczne, drewniane z ele-
mentami z metalu w postaci prętów lub siat-
ki; 

6) warunki ochrony, nakazy, zakazy: 
 a) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 

wymienionych w ustaleniach ogólnych dla 
wszystkich terenów, dotyczących: 

 - zasad ochrony i kształtowania ładu przes-
trzennego - § 9, 

 - zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 - zasad tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania oraz użytkowania terenów - § 11, 
 - zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego - § 12, 
 - zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 
13, 

 - parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu - § 
14, 

 - szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoņci - § 15, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów infrastruktury technicznej - § 16, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów komunikacji - § 17, 

 b) obowiązek zachowania istniejących dróg go-
spodarczych (dojazdy do pól i drogi wew-
nętrzne), 

 c) obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej 
wysokiej i ņredniowysokiej na wskazanych na 
rysunku planu miejscach, w celu ograniczenia 
oddziaływania przedsięwzięć zlokalizowanych 
na terenach oznaczonych symbolem UH, 

 d) wyznacza się, na terenie oznaczonym na ry-
sunku planu symbolem 3UH, strefę ochrony 
sanitarnej od istniejącego cmentarza (znajdu-
jącego się poza granicami opracowania), o 
szerokoņci 50 m od granicy terenu cmentarza, 
w granicach której obowiązują ograniczenia 
okreņlone w przepisach odrębnych, między in-
nymi zakaz lokalizowania w tej strefie zabudo-
wań mieszkalnych, zakładów produkujących 
artykuły żywnoņciowe, zakładów żywienia 
zbiorowego, zakładów przechowujących żyw-
noņć, studzien, źródeł i strumieni służących do 
czerpania wody do picia i potrzeb gospodar-
czych. 
§ 22. Dla terenów usług handlu oznaczonych 

na rysunku planu symbolami od 4UH do 5UH, plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi handlu, w tym 

handlu detalicznego, hurtowego oraz magazyny; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowania gospodarcze - wbudowane w 

bryłę budynku usługowego, magazynowego 
lub wolno stojące, 

 b) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb lokalnych z zapewnionym dostępem do 
drogi publicznej; 

3) charakter działań: 
 a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwo-

ņcią przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i 
remontu, 

 b) realizacja nowej zabudowy; 
4) warunki urbanistyczne: 
 a) plan zachowuje istniejące w dniu wejņcia w 

życie ustaleń planu wyodrębnione działki bu-
dowlane, również te nie spełniające warun-
ków okreņlonych w lit. „b”, 

 b) podział na nowe działki budowlane może na-
stąpić, z zachowaniem następujących zasad: 

 - minimalna szerokoņć frontu działki: 35 m, 
 - minimalna powierzchnia działki po podziale: 

3.500 m², 
 - minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego - 60°, 

 c) nieprzekraczalna wysokoņć zabudowy: 
 - usługowej – 2 kondygnacje nadziemne, ra-

zem o maksymalnej wysokoņci 15 m, 
 - gospodarczej – 1 kondygnacja nadziemna, o 

maksymalnej wysokoņci 7 m, 
 d) maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 

50%, 
 e) maksymalna intensywnoņć zabudowy: 1, 
 f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

20%; 
5) architektura: 
 a) dachy: 
 - dla budynków usługowych i magazynowych 

płaskie, oparte na łuku, dwuspadowe lub 
wielospadowe o nachyleniu połaci dacho-
wych od 30º do 45º, 

 - dla wolno stojących budynków gospodar-
czych płaskie, jednospadowe, dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych od 15º do 30º, 

 b) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

 - dachy – pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cementowa 
oraz inne materiały naņladujące dachówkę, o 
kolorystyce jednakowej lub podobnej dla 
wszystkich obiektów na działce, 

 - elewacje – tynki w gamie kolorów pastelo-
wych oraz kamień i drewno, w barwach na-
turalnych, 

 - ogrodzenia - tynki, kamień, cegła, materiały 
ceramiczne, drewniane z elementami z meta-
lu w postaci prętów lub siatki; 
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6) warunki ochrony, nakazy, zakazy: 
 a) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 

wymienionych w ustaleniach ogólnych dla 
wszystkich terenów, dotyczących: 

 - zasad ochrony i kształtowania ładu przes-
trzennego - § 9, 

 - zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 - zasad tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania oraz użytkowania terenów - § 11, 
 - zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego - § 12, 
 - zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 
13, 

 - parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu - § 
14, 

 - szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoņci - § 15, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów infrastruktury technicznej - § 16, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów komunikacji - § 17, 

 b) obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej 
wysokiej i ņredniowysokiej na wskazanych na 
rysunku planu miejscach, w celu ograniczenia 
oddziaływania przedsięwzięć zlokalizowanych 
na terenach oznaczonych symbolem UH. 

§ 23. Dla terenu usług handlu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 6UH, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi handlu, ga-

stronomii, rzemiosła, kultury; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowania gospodarcze - wbudowane w 

bryłę budynku usługowego lub wolno stojące, 
 b) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-

trzeb lokalnych, z zapewnionym dostępem do 
drogi publicznej; 

3) charakter działań: 
 a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwoņ-

cią przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i re-
montu, 

 b) realizacja nowej zabudowy; 
4) warunki urbanistyczne: 
 a) plan zachowuje istniejące w dniu wejņcia w 

życie ustaleń planu wyodrębnione działki bu-
dowlane, ustalając koniecznoņć ich łączenia, w 
celu uzyskania minimalnej powierzchni, o któ-
rej mowa w poniżej, 

 b) podział na nowe działki budowlane może na-
stąpić, z zachowaniem następujących zasad: 

 - minimalna szerokoņć frontu działki: 18 m, 
 - minimalna powierzchnia działki po podziale: 

2.000 m², 
 - minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego - 60°, 

c) nieprzekraczalna wysokoņć nowej i rozbudowy-
wanej zabudowy: 

 - usługowej – 2 kondygnacje nadziemne, ra-
zem o maksymalnej wysokoņci 12 m, 

 - gospodarczej – 1 kondygnacja naziemna, o 
maksymalnej wysokoņci 7 m, 

 d) maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 
50%, 

 e) maksymalna intensywnoņć zabudowy: 1, 
 f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 

30%; 
5) architektura: 
 a) dachy: 
 - dla budynków usługowych płaskie, oparte 

na łuku, dwuspadowe lub wielospadowe o 
nachyleniu połaci dachowych od 30º do 45º, 

 - dla wolno stojących budynków gospodar-
czych płaskie, jednospadowe, dwuspadowe 
lub wielospadowe o nachyleniu połaci da-
chowych od 15º do 30º, 

 b) kolorystyka oraz materiał dachów, elewacji i 
ogrodzeń: 

 - dachy – pokrycia bitumiczne, blacha, da-
chówka ceramiczna, dachówka cementowa 
oraz inne materiały naņladujące dachówkę, o 
kolorystyce jednakowej lub podobnej dla 
wszystkich obiektów na działce, 

 - elewacje – tynki w gamie kolorów pastelo-
wych oraz kamień i drewno w barwach natu-
ralnych, 

 - ogrodzenia - tynki, kamień, cegła, materiały 
ceramiczne, drewniane z elementami z meta-
lu w postaci prętów lub siatki; 

6) warunki ochrony, nakazy, zakazy: 
 a) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 

wymienionych w ustaleniach ogólnych dla 
wszystkich terenów, dotyczących: 

 - zasad ochrony i kształtowania ładu przes-
trzennego - § 9, 

 - zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 - zasad tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania oraz użytkowania terenów - § 11, 
 - zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego - § 12, 
 - zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 
13, 

 - parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu - § 
14, 

 - szczegółowych zasad i warunków scalania i  
podziału nieruchomoņci - § 15, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów infrastruktury technicznej - § 16, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów komunikacji - § 17, 

 b) obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej 
wysokiej i ņredniowysokiej na wskazanych na 
rysunku planu miejscach, w celu ograniczenia 
oddziaływania przedsięwzięć zlokalizowanych 
na terenach oznaczonych symbolem UH. 
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§ 24. Dla terenu infrastruktury technicznej 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E, plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury 

technicznej - rejonowy punkt zasilania w energię 
elektryczną (stacja transformatorowa 110/15 kV) 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowania gospodarcze, 
 b) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-

trzeb lokalnych; 
3) charakter działań: 
 a) realizacja nowej zabudowy; 
4) warunki urbanistyczne: 
 a) minimalna powierzchnia działki po podziale: 

1.500 m², 
 b) minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych działek budowlanych w stosunku do pa-
sa drogowego - 70°, 

 c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 
10%; 

5) architektura: 
 a) kolorystyka oraz materiał ogrodzeń: kamień, 

cegła, drewno, metal; 
6) warunki ochrony, nakazy, zakazy: 
 a) plan ustala obowiązek spełnienia warunków 

wymienionych w ustaleniach ogólnych dla 
wszystkich terenów, dotyczących: 

 - zasad ochrony i kształtowania ładu przes-
trzennego - § 9, 

 - zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 - zasad tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania oraz użytkowania terenów - § 11, 
 - zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego - § 12, 
 - zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 
13, 

 - parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu - § 
14, 

 - szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoņci - § 15, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów infrastruktury technicznej - § 16, 

 - zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów komunikacji - § 17; 

 b) dla terenu 1E plan ustala obsługę komunika-
cyjną z drogi 2KDL. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 
 
§ 25. Zgodnie z art. 15, ust. 2 pkt 12 i art. 36, 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się stawkę procentową, służą-
cą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ņci nieruchomoņci w wyniku uchwalenia planu, w 
wysokoņci 20% dla terenów oznaczonych symbola-
mi: MN, RM, UH. 

§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolami 
KDGP, KDL, KDD oraz E stawki procentowej, powsta-
łej na skutek uchwalenia niniejszego planu, nie nali-
cza się. 

§ 27. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczętych przed dniem wejņcia w 
życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją 
ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Rzgowa. 

§ 29. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

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

 
 
 
 

 Przewodniczący  
Rady Miejskiej:  
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH 

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŅCI MIEJSCOWOŅCI 
STARA GADKA, GOSPODARZ REJON UL. CZARTORYSKIEGO-NASIENNEJ-KOMBAJNOWEJ, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043, Nr 130, poz. 871) Rada Miejska w Rzgowie 
rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, stanowią zadania własne gminy. 

§ 2. W skład zadań własnych gminy, zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla częņci miejscowoņci Stara Gadka, 
Gospodarz rejon ul. Czartoryskiego-Nasiennej-Kom-
bajnowej, wchodzą: 
1) wodociąg; 
2) kanalizacja sanitarna; 
3) kanalizacja deszczowa; 
4) oņwietlenie dróg i miejsc publicznych. 

§ 3. 1. Sposób realizacji przewidzianych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy i będzie od-

bywać się: 
1) w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym prawo 

zamówień publicznych; 
2) w oparciu o przepisy branżowe, np. prawo ener-

getyczne; 
3) w oparciu o terminy realizacji poszczególnych za-

dań-etapowanie, w zależnoņci od przyjętych za-
dań w całorocznych budżetach gminy. 

2. Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruk-
tury technicznej przewidziane w planie nie należą do 
zadań własnych gminy i będą finansowane ze ņrod-
ków własnych inwestorów, na zasadach okreņlonych 
przepisami odrębnymi. 

§ 4. Finansowanie zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, odbywać się będzie poprzez: 
1) wydatki z budżetu gminy zgodnie z uchwałą bu-

dżetową; 
2) współfinansowanie ņrodkami zewnętrznymi, po-

przez budżet gminy - w ramach m.in.: 
 a) dotacji unijnych, 
 b) dotacji z funduszy krajowych, 
 c) z udziału inwestorów zewnętrznych, na pod-

stawie odrębnych porozumień, 
 d) innych ņrodków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR VI/24/2011 RADY GMINY SKOMLIN 

  
 z dnia 30 marca 2011 r. 

 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Skomlinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, 
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. 121, z 
2008 r. Nr 180, poz. 111, 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) w 
związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 
221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 
229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) oraz art. 9a 
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, 
poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 
terenie Gminy Skomlin, uchwala się tryb i sposób 
powoływania i odwoływania członków Zespołu In-
terdyscyplinarnego, zajmującego się przeciwdziała-


