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UCHWAŁA NR IX/93/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU 

  
 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia* 

 
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, 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, Nr 167, poz. 1759, 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 poz. 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 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 2008 r. Nr 
123, poz. 803, 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 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z  
2011 r. Nr 32, poz. 159) w nawiązaniu do Uchwały Nr 
V/28/07 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 19 stycznia 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Wielunia oraz Uchwały Nr XL/450/09 z 
dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr 
V/28/07 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 19 stycznia 
2007 r. Rada Miejska w Wieluniu uchwala, co nastę-
puje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wielunia, zwanego dalej planem, wraz z: 
1) rysunkiem planu wykonanym na mapie sytuacyj-

no-wysokoņciowej w skali 1:2000 wraz z wyrysem 
ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gmi-
ny Wieluń, stanowiącym załącznik Nr 1 do 
uchwały (arkusze ponumerowane od 1 do 3); 

2) rozstrzygnięciem Rady Miejskiej o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w 
czasie wyłoŊenia do publicznego wglądu stano-
wiące załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięciem Rady Miejskiej o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej naleŊących do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wielunia obejmuje miasto 
Wieluń w jego granicach administracyjnych, z wyłą-
czeniem terenów okreņlonych w ust. 2 i 3. 

2. Z granic obszaru objętego planem wyłącza 
się tereny, dla których obowiązują uchwalone miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego, w 
granicach ustalonych w następujących uchwałach 
Rady Miejskiej w Wieluniu: 
1) Nr XVII/122/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. obejmu-

jąca rejon ulic: Kaliskiej, Ņw. Barbary, Kopernika; 
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2) Nr XXVII/174/00 z dnia 22 wrzeņnia 2000 r. obej-

mująca rejon ulic: Kochelskiego, Wodnej, Gło-
wackiego; 

3) Nr XXX/218/01 z dnia 16 lutego 2001 r. obejmują-
ca rejon ograniczony ul. Warszawską, linią Kole-
jową i projektowaną ul. Popiełuszki; 

4) Nr XXXIII/227/01 z dnia 27 czerwca 2001 r. obej-
mująca działkę nr 321 w klinie ulic: 18 Stycznia, 
Koņciuszki; 

5) Nr XXXV/247/01 z dnia 24 sierpnia 2001 r. obej-
mująca łącznik ul. Popiełuszki z ul. Ciepłowniczą; 

6) Nr XXXVI/259/01 z dnia 12 paňdziernika 2001 r. 
obejmująca działki nr ew. 103/3 i 104/4 przy ul. T. 
Koņciuszki; 

7) Nr XLI/296/02 z dnia 15 maja 2002 r. obejmująca 
działkę nr ew. 294/13 i nieruchomoņć przy ul. To-
polowej; 

8) Nr XX/190/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. obejmują-
ca działki nr ew. 3 i 4/4 przy ul. Fabrycznej; 

9) Nr XLI/427/06 z dnia 2 czerwca 2006 r. obejmująca 
Stare Miasto i tereny przyległe; 

10) Nr IX/54/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. obejmująca 
rejon ul. Sieradzkiej i Kolejowej. 

3. Z granic obszaru objętego planem wyłącza 
się tereny, dla których podjęto uchwały o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, w granicach ustalo-
nych w następujących uchwałach Rady Miejskiej w 
Wieluniu: 
1) Nr XXX/311/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. obejmu-

jącą: 
 a) działkę przy ul. Jagiełły – lokalizacja schroniska 

dla zwierząt, 
 b) rejon ulic: Częstochowskiej, Polnej, Granicznej 

i granicy administracyjnej miasta, 
 c) rejon targowiska miejskiego i terenów przyle-

głych; 
2) Nr XLIII/467/06 z dnia 15 wrzeņnia 2006 r. obejmu-

jąca rejon ulic: Warszawskiej, Staszica, Moniuszki, 
Plac Jagielloński, Kilińskiego, 18 Stycznia, Popie-
łuszki, POW, linia kolejowa relacji Herby Nowe – 
Wieluń. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 
1) ustalenie zasad tworzenia struktury funkcjonalno–

przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego sta-
nu zainwestowania, układu komunikacyjnego, in-
frastruktury technicznej oraz minimalizacji konflik-
tów wynikających ze zmian w strukturze funkcjo-
nalno–przestrzennej, dla których jako podstawę 
przyjęto ład przestrzenny oraz zrównowaŊony 
rozwój; 

2) ustalenie przeznaczenia terenów oraz okreņlenie 
sposobu ich zagospodarowania i zabudowy; 

3) ochrona interesów publicznych o znaczeniu lo-
kalnym i ponadlokalnym w zakresie ochrony ņro-
dowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej 
poprzez okreņlenie terenów dla inwestycji celu 
publicznego. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
1) zmianie studium – naleŊy przez to rozumieć 

zmianę studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wieluń zatwierdzoną uchwałą Nr XLIX/534/10 
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 14 lipca 2010 r.; 

2) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, stanowiącego akt prawa miejscowego; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysunek 
planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokoņ-
ciowej w skali 1: 2000, okreņlony w § 1 ust. 1 ni-
niejszej uchwały; 

4) obszarze – naleŊy przez to rozumieć obszar objęty 
niniejszym planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu, okreņlonych w § 2 niniejszej 
uchwały; 

5) jednostce przestrzennej – naleŊy przez to rozu-
mieć częņci obszaru objętego planem o okreņlo-
nych na rysunku planu granicach oznaczonych li-
terami od A do M; 

6) terenie – naleŊy przez to rozumieć częņć jednostki 
przestrzennej o okreņlonym przeznaczeniu pod-
stawowym wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami, w 
których: 

 a) poz. 1 – litera – oznacza symbol jednostki 
przestrzennej, 

 b) poz. 2 – liczba – oznacza numer terenu w jed-
nostce przestrzennej, 

 c) poz. 3 – litery – oznaczają podstawowe prze-
znaczenie terenu; 

7) przepisach odrębnych – naleŊy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz prawomocne decyzje administracyjne; 

8) podstawowym przeznaczeniu terenu – naleŊy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
przewaŊa na danym terenie (tj. stanowi powyŊej 
50% powierzchni nieruchomoņci oraz powyŊej 
50% powierzchni terenu oznaczonego danym 
symbolem) wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi; 

9) dopuszczalnym przeznaczeniu terenu – naleŊy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŊ 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe; 

10) linii rozgraniczającej - naleŊy przez to rozumieć 
granice pomiędzy terenami o róŊnym przezna-
czeniu podstawowym, róŊnym sposobie uŊytko-
wania i zagospodarowania; 

11) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć linię obowiązującego sytuowania fron-
towych ņcian budynków (obiektów kubaturo-
wych) zaliczonych wg obowiązujących norm do 
kubatury budynku w całoņci; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŊy przez to 
rozumieć moŊliwoņć swobodnego sytuowania 
budynków (nadziemnych i podziemnych częņci 
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obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekro-
czenia tej linii; 

13) powierzchni zabudowy - naleŊy przez to rozumieć 
częņć powierzchni działki zajętą przez rzuty po-
ziome wszystkich budynków w ich obrysie (w 
tym garaŊy, budynków gospodarczych); 

14) intensywnoņci zabudowy – rozumie się przez to 
wskaňnik zdefiniowany jako stosunek sumy po-
wierzchni nadziemnych kondygnacji budynków 
zlokalizowanych na danym terenie, liczony w ze-
wnętrznym obrysie murów do powierzchni tego 
terenu; 

15) strefach ochrony konserwatorskiej – naleŊy przez 
to rozumieć strefy ustalone w planie, dla których 
sformułowano w planie wymogi, których celem 
jest ochrona otoczenia i elementów dziedzictwa 
kulturowego; 

16) badaniach archeologicznych – naleŊy przez to 
rozumieć działania mające na celu odkrycie, roz-
poznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie za-
bytku archeologicznego; 

17) otoczeniu obiektu zabytkowego – naleŊy przez to 
rozumieć teren wokół lub przy zabytku, wyzna-
czony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru 
zabytków w celu ochrony wartoņci widokowych 
zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym od-
działywaniem czynników zewnętrznych; 

18) strefie ochronnej sieci uzbrojenia – strefie ograni-
czonego uŊytkowania – naleŊy przez to rozumieć 
częņć obszaru połoŊoną w okreņlonej odległoņci 
od sieci uzbrojenia, która jest wyznaczona na ry-
sunku planu; w strefie tej sytuowanie zabudowy 
uzaleŊnia się od uzyskania zgody gestora sieci 
uzbrojenia; dopuszcza się natomiast urządzenia 
terenowe jak: drogi, parkingi, place składowe, zie-
leń niską; 

19) zabudowie rezydencjonalnej – naleŊy przez to 
rozumieć zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną o niskiej intensywnoņci, o parametrach doty-
czących wielkoņci i sposobu zagospodarowania 
działek zawartych w ustaleniach szczegółowych 
niniejszego planu; 

20) zabudowie usługowej – naleŊy przez to rozumieć 
zabudowę związaną z wszelką działalnoņcią go-
spodarczą, w wyniku której nie powstają nowe 
dobra materialne oraz związaną z wszelkimi czyn-
noņciami ņwiadczonymi na rzecz jednostek pu-
blicznych oraz na rzecz ludnoņci, przeznaczonymi 
dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i 
ogólnospołecznej; 

21) uciąŊliwoņci obiektów i urządzeń – naleŊy przez to 
rozumieć negatywne ich oddziaływanie na oto-
czenie, powodowane emisją gazów i pyłów, za-
pachów, hałasu, promieniowania itp., a takŊe wy-
nikające ze wzmoŊonego ruchu pojazdów zwią-
zanego z funkcjonowaniem tych obiektów i urzą-
dzeń; 

22) uciąŊliwoņci niewykraczającej poza granice działki 
- naleŊy przez to rozumieć szczególny przypadek, 
w którym występujące formy uciąŊliwoņci działań 
gospodarczych mogą być jednoznacznie pomie-
rzone, a ich skutki w udokumentowany sposób 
neutralizowane w obrębie granic działki; 

23) uciąŊliwoņci niewykraczającej poza lokal – naleŊy 
przez to rozumieć szczególny przypadek, w któ-
rym występujące formy uciąŊliwoņci działań go-
spodarczych mogą być jednoznacznie pomierzo-
ne, a ich skutki w udokumentowany sposób neu-
tralizowane w obrębie granic lokalu; 

24) ogrodzeniach aŊurowych – naleŊy przez to rozu-
mieć takie ogrodzenia, w których powierzchnia 
materiałów, z których wykonano przęsła stanowi 
maksimum 40% całej powierzchni przęsła; 

25) gospodarstwie rolnym – naleŊy przez to rozumieć 
gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cy-
wilnego; 

26) uŊytkach rolnych – naleŊy przez to rozumieć grun-
ty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grun-
ty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grun-
ty pod rowami; 

27) paliwach ekologicznych - naleŊy przez to rozumie 
stosowanie czystych ekologicznie paliw spełnia-
jących odpowiednie ņrodowiskowe normy jako-
ņciowe emisji. 

§ 5. 1. Integralną częņcią ustaleń planu sta-
nowiących treņć niniejszej uchwały są ustalenia za-
warte na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 
do uchwały. 

2. Rysunek, o którym mowa w ust. 1, okreņla 
podstawowe przeznaczenie terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi oraz ich warunki zabudo-
wy i zagospodarowania w zakresie okreņlonym w 
oznaczeniach tego rysunku. 

3. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem – granice ad-

ministracyjne miasta; 
2) tereny wyłączone z ustaleń planu; 
3) granice jednostek przestrzennych; 
4) linie rozgraniczające tereny o róŊnym podstawo-

wym przeznaczeniu; 
5) oznaczenie terenów; 
6) granice terenów zamkniętych; 
7) podstawowe przeznaczenie terenów; 
8) obowiązujące linie zabudowy; 
9) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

10) strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej 
„B”; 

11) strefa ochrony archeologicznej „W”; 
12) klasyfikacja ulic i ciągów; 
13) strefa ochronna od terenów zamkniętych; 
14) strefa ochronna od cmentarza; 
15) strefy ochronne od linii wysokiego napięcia. 

4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu 
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mają charakter informacyjny. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem obowią-

zują następujące zasady w zakresie ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego: 
1) ustala się ochronę i kształtowanie ładu prze-

strzennego poprzez kształtowanie struktury funk-
cjonalno–przestrzennej miasta, w której okreņla-
jąc ustalenia dotyczące przeznaczenia i sposobu 
zagospodarowania wyodrębnionych terenów 
uņciņla się strukturę funkcjonalno-przestrzenną 
miasta ustaloną w zmianie studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego, tj.: 

 a) dla terenów zainwestowanych okreņla się 
zasady ich porządkowania i przekształceń, 

 b) dla terenów o niedokończonych procesach 
urbanizacji oraz przeznaczonych do urbanizacji 
okreņla się zasady i warunki ich zagospodaro-
wania uwzględniające uzyskanie ładu prze-
strzennego, wyposaŊenie w urządzenia komu-
nikacji i infrastruktury technicznej, 

 c) dla terenów współtworzących system ekolo-
giczny okreņla się zasady zagospodarowania, 
których celem jest pełna ochrona i zachowanie 
walorów przyrodniczych; 

2) dla realizacji ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego formułuje się w Rozdziale 3 szczegó-
łowe ustalenia dotyczące sposobu zagospodaro-
wania terenów wyodrębnionych w obszarze obję-
tym planem. 

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem obowią-
zują następujące zasady w zakresie ochrony i kształ-
towania ņrodowiska przyrodniczego i krajobrazu: 
1) ustala się ochronę wartoņci ņrodowiska przyrod-

niczego poprzez: 
 a) kształtowanie systemu terenów zieleni miej-

skiej oraz terenów otwartych wzajemnie po-
wiązanych ze sobą, współtworzących miejski 
system powiązań przyrodniczych, w skład któ-
rego wchodzą: 

  - zespół terenów zieleni w zachodniej częņci 
miasta, na który składają się: las, ogrody 
działkowe, tereny sportu i rekreacji, 

  - doliny rzeki Pysznej oraz cieków stanowią-
cych jej dopływy – tworzących główny kory-
tarz ekologiczny miasta, 

  - tereny zieleni miejskiej (parki, skwery) oraz 
zieleni towarzyszącej obiektom usługowym, 

  - tereny cmentarzy oraz ogrodów działko-
wych, 

  - zadrzewienia wewnątrzosiedlowe oraz zieleń 
szpalerowa, 

  - otwarte tereny rolne, 
 b) ochronę przed zmianą sposobu uŊytkowania 

dolin Pysznej i jej dopływów – korytarzy eko-
logicznych miasta, 

 c) ochronę istniejących zespołów zieleni urzą-
dzonej (parki, ogrody działkowe, cmentarze), 

 d) ustalenie powierzchni biologicznie czynnej w 
ramach terenów o róŊnym podstawowym 
przeznaczeniu, przewidzianych dla utrwalenia, 
przekształcenia istniejącego zainwestowania 
lub lokalizacji nowej zabudowy, 

 e) ustalenie obowiązku nasadzeń szpalerowych 
wzdłuŊ granic w ramach terenów przemysło-
wo–usługowych, 

 f) wskazanie wartoņciowych elementów ņrodo-
wiska naturalnego wytypowanych do objęcia 
statusem pomników przyrody - egzemplarzy 
sosen i tui w okolicach wieluńskiej cukrowni 
oraz przychodni lekarskiej, 

 g) do czasu objęcia drzew wymienionych w ust. 
1 pkt 1 lit. f statusem pomnika przyrody obo-
wiązuje ochrona i zakaz ich likwidacji oraz za-
kaz działań w ich bezpoņrednim sąsiedztwie 
mogących mieć na nie bezpoņredni wpływ; 

2) obowiązuje ochrona udokumentowanego złoŊa 
surowców naturalnych „Wieluń” przed zainwe-
stowaniem innym niŊ eksploatacja; 

3) w obszarze miasta nie występują tereny bezpo-
ņredniego i potencjalnego zagroŊenia powodzią; 

4) dla wszystkich nieruchomoņci przyległych do 
wód powierzchniowych publicznych zabrania się 
grodzenia w odległoņci mniejszej niŊ 1,5 m od li-
nii brzegu, a takŊe zakazywania lub uniemoŊli-
wiania przechodzenia przez ten fragment nieru-
chomoņci, strefy brzegowe wód powierzchnio-
wych powinny być otwarte, otoczone zielenią; 

5) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowa-
nia urządzeń melioracji i odbioru wód po-
wierzchniowych na terenach rolnych, obowiązuje 
maksymalne zachowanie istniejącej sieci rowów 
melioracyjnych, w przypadku zmiany uŊytkowa-
nia tych terenów konieczna jest, po wczeņniej-
szym uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, przebudowa 
urządzeń melioracyjnych w sposób zapewniający 
prawidłowe funkcjonowanie sieci na sąsiednich 
terenach, naleŊy równieŊ wystąpić o wykreņlenie 
zlikwidowanych odcinków sieci z ewidencji urzą-
dzeń melioracji szczegółowych; 

6) dla istniejącego ogródka pomiarowego Regional-
nej Stacji Hydrologiczno–Meteorologicznej usy-
tuowanego przy ul. Granicznej 45 obowiązują 
ustalenia zgodnie z ustanowioną decyzją Staro-
stwa Powiatowego w Wieluniu strefą ochronną 
urządzeń pomiarowych: 

 a) w odległoņci 30 m od urządzeń pomiarowych 
obowiązuje zakaz wznoszenia wszelkich obiek-
tów budowlanych, sadzenia drzew lub krze-
wów oraz sztucznego zraszania upraw, 

 b) w promieniu 30–100 m od urządzeń pomiaro-
wych dopuszcza się zabudowę wyłącznie w 
formie wolnostojącej oraz roņlinnoņć w formie 
pojedynczych nasadzeń, 

 c) w promieniu 100–300 m od urządzeń pomia-
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rowych dopuszcza się zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną parterową i piętrową, 

 d) w promieniu 30–500 m od urządzeń pomiaro-
wych wyklucza się lokalizację zwartej zabudo-
wy piętrowej oraz sadzenia drzew w formie 
zwartych zespołów. 

2. Dla realizacji zasad w zakresie ochrony i 
kształtowania ņrodowiska przyrodniczego formułuje 
się szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu zago-
spodarowania terenów współtworzących miejski 

system powiązań przyrodniczych, a takŊe terenów o 
innym podstawowym przeznaczeniu w Rozdziale 3. 

§ 8. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków: 
1) ustala się ochronę dziedzictwa kulturowego i 

zabytków poprzez wyróŊnienie obiektów objętych 
formami ochrony na mocy obowiązujących prze-
pisów: 

 a) obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 
 

Lp. 
Ulica Obiekt 

Datowa-
nie Znaczenie 

Mate-
riał 

Stan 
tech. 

Właści-
ciel 

Nr 
reje-
stru 

1.   

Cmentarzy-
sko kultury 

przeworskiej 

póňny 
laten. i 
rzym.         171/A 

2. 
Częstochow-

ska 

Koņciół po-
pauliński, 

ob. koņciół 
p.w. ņw. 
Mikołaja XIV w. 

ponadregional-
ne mur 

do-
bry sakralny 175/A 

3. 
Częstochow-

ska 
Klasztor po-

pauliński XIV w. 
ponadregional-

ne mur 
do-
bry sakralny 176/A 

4. ul. J. ŉubr 

Koņciół 
cmentarny 

p.w. ņw. 
Barbary 

XVI-XIX 
w. regionalne mur 

do-
bry sakralny 184/A 

 
 b) obiektów wciągniętych do gminnej ewidencji: 
 
- budynki, zespoły budynków 
Lp. Obiekt Adres Datowanie Materiał 
1. Ochronka dla dzieci, ob. Budynek ZOZ ul. Piłsudskiego 14     
2. Zespół Szkolny, ob. Liceum Ogóln. ul. Ņląska 23 ok. 1910 mur 
3. Zespół Szkolny - Aula ul. Ņląska 23 1932 mur 
4. Dom ul. Częstochowska 1 1932 mur 
5. Dom ul. Częstochowska 5 poł. XIX w. mur 

6. Dom 
ul. Częstochowska 

14     

7. Dom 
ul. Częstochowska 

19     

8. Dom 
ul. Częstochowska 

21a pocz. XX w. mur 

9. Dom 
ul. Częstochowska 

23     

10. Dom 
ul. Częstochowska 

27     

11. Dom 
ul. Częstochowska 

29     
12. Dom ul. Głowackiego 10 1920 mur 

13. Dom ul. Głowackiego 23 
1935, oficyna ok. 

1870 mur 

14. Dom, ob. przedszkole 
Krakowskie Przed-

mieņcie 2 
1912 – 18, dach spa-
lony 1992 i odbud. mur 

15. Dom 
Krakowskie Przed-

mieņcie 44 1937 mur 
16. Dom, ob. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Krakowskie Przed- ok. XIX w. mur 
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mieņcie 46 przebud. lata 40-te 
XX w. 

17. Dom ul. Krótka 1 lata 30-te XX w. mur 
18. Dom ul. Krótka 5 1920 mur 
19. Dom ul. Krótka 11 1924 mur 
20. Dom ul. Krótka 13 1923 mur 
21. Dom ul. Krótka 17 1890 mur 
22. Dom ul. 3-go Maja 4 lata 30-te XX w. mur 
23. Dom ul. Młynarska 11 1937 mur 

24. Dom 
ul. Powstańców 

Ņląskich 2 1931 mur 

25. Dom 
ul. Powstańców 

Ņląskich 10 1931 mur 
26. Dom, ob. apteka ul. Sieradzka 1 pocz XX w. mur 
27. Dom ul. Sieradzka 3 kon. XIX w. mur 
28. Dom ul. Sieradzka 5 1 ćw. XX w. mur 
29. Dom ul. Sieradzka 11 1938 mur 

30. Dom ul. Sieradzka 13 
lata 20-te XX w. 

mur ganek dobud. 1988 
31. Dom ul. Sieradzka 14 pocz. XX w. mur 

32. Dom ul. Sieradzka 17 
l. 20-te XX w.  
restaur. 1958 mur 

33. Dom ul. Sieradzka 29 1923 mur 
34. Dom ul. Sieradzka 35 pocz XX w. mur 
35. Dom ul. Sieradzka 36 1924 mur 
36. Dom ul. Sieradzka 39 1933 mur 

37. Dom ob. Sąd Rejonowy 
ul. 18-tego Stycznia 

4 ok. poł. XX w mur 

38. Dom 
ul. 18-tego Stycznia 

8 1910/ 1920 mur 

39. Dom 
ul. 18-tego Stycznia 

16 
3 ćw. XIX w. restaur. 

1881 mur 

40. Dom 
ul. 18-tego Stycznia 

23 1931 mur 

41. Dom 
ul. 18-tego Stycznia 

25 1929 mur 

42. Dom 
ul. 18-tego Stycznia 

31 1929 mur 

43. Dom 
ul. 18-tego Stycznia 

33 pocz. XIX w. mur 

44. Dom 
ul. 18-tego Stycznia 

34 kon. XIX w. mur 
45. Dom ul. Ņląska 18 lata 20/ 30 – XX w. mur 
46. Dom ul. Ņląska 24 3 ćw. XIX mur 
47. Dom ul. Ņląska 28 1936 mur 
48. Dom ul. ņw. Barbary 39 1916 mur 
49. Dom ul. ņw. Barbary 41 1905 mur 
50. Dom ul. ņw. Barbary 43     
51. Dom ul. ņw. Barbary 45 1937 mur 
52. Dom ul. ņw. Barbary 51 1934 mur 
53. Dom ul. Targowa 5/7 ok. 1930 mur 
54. Dom ul. Traugutta 4 1932 mur 
55. Dom ul. Warszawska 1 kon. XIX w. mur 
56. Dom ul. Wojska Polskie-

go 19 
1930 II piętro dobud. 

1936 
mur 

57. Dom ul. Wojska Polskie-
go 23 

1933 mur 

58. Dom ul. Wojska Polskie-
go 44 

kon. XIX w. mur 
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59. Dom ul. Wojska Polskie-

go 51 
pocz. XX w. odbud. 

1946 
mur 

60. Dom ul. Wojska Polskie-
go 59 

l. 20-te XX w. dobud. 
1931 

mur 

61. Dom ul. Zamiejska 2 ok. 1930 mur 
62. Dom ul. ŉeromskiego 1 1934 mur 
63. Dom ul. ŉeromskiego 2 1931 mur 
64. Dom ul. ŉeromskiego 3 1935 mur 
65. Dom ul. ŉeromskiego 9 lata 30-te XX w. nur 
66. Dom ul. ŉeromskiego 13 1930 mur 
67. Dom ul. J. ŉubr 4 poł. XIX w. mur 
68. Dom ul. J. ŉubr 5 1890 mur 
69. Dom ul. J. ŉubr 8 1890 mur 
70. Dom ul. J. ŉubr 12 pocz. XX w. mur 
71. Dom ul. J. ŉubr 16 pocz. XX w. mur 
72. Dom ul. 18-tego Stycznia 

22 
1935 mur 

73. Dom ul. 3-go Maja 14     
74. Dom ul. Częstochowska 4     
- obiekty techniki 
1. Młyn ul. 18-tego Stycznia 

37 
1 ćw. XX w. mur 

dobud. lata 50-te XX 
w. 

2. Młyn ob. magazyn ul. J. ŉubr 16 lata 20-te XX w. mur 
3. Odlewnia ŉeliwa ul. Wojska Polskie-

go 23 
1932 mur 

4. Piekarnia ob. budynek pofabryczny ul. Wojska Polskie-
go 25 

1923 mur 

5. Zespół Cukrowni – fabryka ul. Długosza 1912, dobud. 1974 mur 

6. Zespół Cukrowni – dom dyrektora, domy 
pracownicze oraz pozostałe elementy 

załoŊenia 

ul. Długosza 1912 mur 

- cmentarze 
1. Zespół cmentarza parafialnego rzymsko-

katolickiego 
ul. 3-go Maja     

2. Cmentarz ewangelicko-augsburski ul. POW     
3. Relikt cmentarza Ŋydowskiego, ob. miej-

sce pamięci narodowej 
ul. Kijak     

 
wraz z uwzględnieniem wpływu tych obiek-
tów na sposób zagospodarowania terenów, 
na których są zlokalizowane lub terenów w 
ich sąsiedztwie, 

 c) dla obiektów i terenów wpisanych do rejestru 
zabytków, wymienionych w pkt 1 lit. a: 

  - obowiązuje ich zagospodarowanie, prowa-
dzenie badań, prac, robót oraz podejmowa-
nie innych działań związanych z nimi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi 
ochrony zabytków i opieki nad nimi, 

  - pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków wymaga: 

   - prowadzenie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru, 

   - wykonywanie robót budowlanych w oto-
czeniu zabytku, 

   - prowadzenie badań konserwatorskich za-
bytku wpisanego do rejestru, 

   - prowadzenie badań architektonicznych za-
bytku wpisanego do rejestru, 

   - prowadzenie badań archeologicznych, 
   - przemieszczanie zabytku nieruchomego 

wpisanego do rejestru, 
   - trwałe przeniesienie zabytku ruchomego 
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wpisanego do rejestru, z naruszeniem usta-
lonego tradycją wystroju wnętrza, w któ-
rym zabytek ten się znajduje, 

   - dokonywanie podziału zabytku nierucho-
mego wpisanego do rejestru, 

   - zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego 
do rejestru lub sposobu korzystania z tego 
zabytku, 

   - umieszczanie na zabytku wpisanym do re-
jestru urządzeń technicznych, tablic, reklam 
oraz napisów, 

   - podejmowanie innych działań, które mo-
głyby prowadzić do naruszenia substancji 
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do 
rejestru, 

 d) dla obiektów i terenów wciągniętych do 
gminnej ewidencji zabytków, wymienionych 
w pkt 1 lit. b w przypadku ich: remontu, prze-
budowy, rozbudowy, adaptacji, zmiany sposo-
bu uŊytkowania, rozbiórki ustala się obowią-
zek uzyskania: 

  - wytycznych konserwatorskich do planowa-
nych zamierzeń, 

  - uzgodnienia z odpowiednimi słuŊbami och-
rony zabytków; 

2) wskazuje się wartoņciowy element ņrodowiska 
kulturowego wytypowany do objęcia statusem 
pomnika historii - koņciół cmentarny p.w. Ņw. 
Barbary przy ul. J. ŉubr, obiekt rejestrowy 184/A 
wchodzący w skład grupy koņciołków typu wie-
luńskiego z XV i XVII w., które wraz z otoczeniem 
(zlokalizowane na terenach kilku sąsiednich gmin) 
ze względu na wysoką wartoņć kulturową i walo-
ry krajobrazowe wchodzą w skład projektowane-
go parku kulturowego - wieluńskiego obszaru 
ochrony krajobrazu kulturowego o najwyŊszych 
wartoņciach kulturowych; 

3) ustala się dodatkowe formy ochrony w postaci 
projektowanych stref ochronnych wyróŊnionych 
na rysunku planu: 

 a) ochrony konserwatorskiej historycznych ukła-
dów przestrzennych „B”, obejmującej: 

  - osiedle mieszkaniowe przy ul. 3-go Maja (Os. 
Kopernika), 

  - osiedle domów jednorodzinnych przy ul. 
Robotniczej (Os. Berlinek), 

  - zespół cukrowni z osiedlem robotniczym 
tworzący załoŊenie urbanistyczne z unikalną 
architekturą przemysłową, 

  - otoczenie młyna przy ul. 18-go Stycznia, 
 b) ochrony archeologicznej „W” obejmującej te-

reny występowania stanowisk archeologicz-
nych; 

4) ustala się następujące wymogi w projektowanych 
strefach: 

 a) w strefie ochrony konserwatorskiej historycz-
nych układów przestrzennych „B”: 

  - ochronie podlegają: układ urbanistyczny, w 
tym sieć uliczna, linie regulacyjne ulic, osie 
kompozycyjne, charakter zachowanych pie-

rzei, wysokoņć i skala zabudowy, zabudowa 
tradycyjna, 

  - obowiązuje porządkowanie terenów z przy-
padkowych obiektów degradujących otocze-
nie zabytków lub wprowadzenie ekranów z 
zieleni izolujących istniejące elementy dys-
harmonizujące z zabytkiem, 

  - obowiązuje uzgodnienie z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków: 

   - trwałych zmian elewacji i brył budynków 
eksponowanych w przestrzeni publicznej, 

   - wyburzeń obiektów powstałych przed  
1945 r., 

  - dla nowych obiektów obowiązuje: 
   - uzyskanie wytycznych Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków do projektu bu-
dowlanego, 

   - uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków projektu budowlanego, jeŊe-
li wymóg uzyskania uzgodnienia zawierają 
ww. wytyczne, 

   - przed dokonywaniem ewentualnych wybu-
rzeń, w okreņlonych na etapie uzgodnienia 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków przypadkach, obowiązuje wykona-
nie dokumentacji inwentaryzacyjnej, 

   - nowa zabudowa jest dopuszczalna w przy-
padku, gdy stanowi element procesu wy-
miany zdekapitalizowanej lub nieprzydat-
nej zabudowy historycznej, 

 b) w strefie ochrony archeologicznej „W”: 
  - naleŊy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków warunki realizacji inwestycji 
wymagających prac ziemnych w celu za-
pewnienia i okreņlenia warunków nadzoru 
archeologicznego niezbędnego do uzyskania 
pozwolenia na wykonywanie tych prac, 

  - wszelkie prace ziemne mogą być prowadzo-
ne po uprzednim wykonaniu ratowniczych 
wykopaliskowych badań archeologicznych, 

  - na całym obszarze objętym planem: 
   - przy inwestycjach liniowych tj. projektowa-

ne trasy komunikacyjne, linie elektroener-
getyczne, rurociągi, itp. obowiązuje prze-
prowadzenie nadzorów archeologicznych, 
dla których naleŊy wystąpić o wydanie po-
zwolenia dla ich przeprowadzenia do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

   - w przypadku odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych naleŊy je oznaczyć, za-
bezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

  - dopuszcza się powiększenie strefy ochrony 
archeologicznej po odkryciu nowych stano-
wisk i wciągnięciu ich do ewidencji zabytków 
archeologicznych, zasięg i forma ochrony ar-
cheologicznej nowoodkrytych stanowisk bę-
dzie okreņlana przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków; 

5) uznaje się za dobro kultury współczesnej: 
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 a) siedzibę Cechu Rzemiosł RóŊnych przy ul. 

Targowej 1, 
 b) prowadzenie prac badawczych przy budynku 

wymienionym w pkt 5 lit. a wymaga uzgod-
nienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

§ 9. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa komunikacyjna miasta realizowana bę-

dzie poprzez: 
 a) układ uliczno–drogowy, w tym: 
  - ulice zbiorcze (Z) – tworzące podstawowy 

układ uliczny miasta, 
  - ulice lokalne (L) – tworzące sieć uzupełniają-

cą, ulice dojazdowe (D), ciągi pieszo–jezdne 
(Y), dojazdy gospodarcze (Go) razem zapew-
niające bezpoņrednią obsługę terenów i 
obiektów, 

 b) podsystem komunikacji zbiorowej w postaci 
linii autobusowych, miejskich i podmiejskich; 

2) powiązanie obszaru objętego planem z krajo-
wym, powiatowym oraz gminnym układem ko-
munikacyjnym poprzez: 

 a) ņródmiejską obwodnicę, którą tworzą ulice 
zbiorcze: Głowackiego, Sieradzka, Kopernika, 
Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieņcie, 

  - dwie trasy obwodnicowe; 
 b) dwie trasy obwodnicowe: 
  - trasę obwodową, jako wydłuŊenie ul. Popie-

łuszki w kierunku północnym do ul. Sieradz-
kiej i południowym do ul. 3-ego Maja - ulicę 
zbiorczą (Z), łączącą dwa wloty drogi krajo-
wej nr 45 i w okresie etapowym stanowiącą 
połączenie podstawowych struktur miejskich 
oraz wlotów zewnętrznych drogi krajowej, 

  - trasę obwodową usytuowaną po zachodniej 
stronie miasta w obszarze gminy – drogę 
główną (G) – docelowy przebieg drogi kra-
jowej nr 45, 

 c) promieniste ulice zbiorcze (Z) z poszczegól-
nych struktur zagospodarowania przestrzen-
nego łączące się z obwodnicą ņródmiejską, 

 d) podstawowe połączenie docelowego przebie-
gu drogi krajowej nr 8 (wytrasowanej poza 
obszarem miasta) z układem miejskim zapew-
niają ulice Sieradzka oraz Warszawska oraz 
drogi stanowiące ich kontynuację na terenie 
gminy łączące się z drogą krajową nr 8 w wę-
złach „Raczyn” i „Jodłowiec”; 

3) dla obsługi obszaru i wchodzących w jego skład 
terenów okreņla się przebieg dróg publicznych – 
ulic o klasach: 

 a) zbiorcze – oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KD-Z, 

 b) lokalne – oznaczone na rysunku planu symbo-
lem KD-L, 

 c) dojazdowe - oznaczone na rysunku planu 
symbolem KD-D, 

 d) ciągi pieszo–jezdne – oznaczone na rysunku 
planu symbolem KD-Y, 

 e) dojazdy gospodarcze - oznaczone na rysunku 
planu symbolem KD-Go; 

4) sposób zagospodarowania pasów ulicznych wy-
znaczonych liniami rozgraniczającymi ulic i cią-
gów wymienionych w pkt 3 formułuje się w usta-
leniach szczegółowych w Rozdziale 4; 

5) dla poszczególnych terenów oraz wchodzących w 
ich skład działek istniejących oraz tych, które po-
wstaną w wyniku wtórnych podziałów obowiązu-
je obsługa komunikacyjna z przyległych ulic w 
pierwszej kolejnoņci ulicami dojazdowymi (D) i 
ulicami lokalnymi (L) oraz ciągami pieszo–
jezdnymi (Y), dojazdami gospodarczymi (Go) oraz 
ulicami wewnętrznymi, a takŊe w drugiej kolejno-
ņci ulicami zbiorczymi (Z); 

6) dla wszystkich wyodrębnionych w planie terenów 
oraz wchodzących w ich skład działek, które poło-
Ŋone są wzdłuŊ obecnego przebiegu i przylegają 
do: 

 a) dróg krajowych: 
  - nr 45 oznaczonej na rysunku planu symbo-

lami: 1KD-G1/4, 1KD-G(Z1/2), 2KD-G(1/2), 
14KD-G(Z1/2), 15KD-G(Z1/2), 

  - nr 43 oznaczonej na rysunku planu symbo-
lami: 3KD-G(Z1/2), 17KD-G(Z1/2), 

  - nr 8 oznaczonej na rysunku planu symbola-
mi: 9KD-GP(Z1/4), 10KD-GP(Z1/4), 11KD-
GP(Z1/4), 

 b) drogi wojewódzkiej nr 486 oznaczonej na ry-
sunku planu symbolami: 4KD-G(Z1/2), KD-
G(D1/2): do czasu realizacji obwodnic tych 
dróg i zmiany ich klasyfikacji: 

  - dopuszcza się obsługę komunikacyjną z tych 
dróg dla działek obecnie posiadających zjaz-
dy oraz dla tych istniejących działek, dla któ-
rych nie ma moŊliwoņci obsługi z dróg o in-
nej klasie, za zgodą i na warunkach okreņlo-
nych przez zarządcę tej drogi, 

  - obowiązuje ograniczenie do niezbędnego 
minimum za zgodą zarządcy drogi nowych 
zjazdów niezbędnych do obsługi istniejących 
działek, 

  - obowiązuje zakaz podziałów działek jeŊeli 
istniejące działki lub działki powstałe w wy-
niku podziału nie mają dostępnoņci do dróg 
o niŊszej klasie; 

7) dla potrzeb obsługi komunikacyjnej terenów za-
budowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej 
wyznaczonych na rysunku planu dopuszcza się 
wydzielenie dodatkowych dróg i ciągów we-
wnętrznych spełniających następujące warunki: 

 a) dla dróg wewnętrznych – dojazdowych mini-
malna szerokoņć w liniach rozgraniczających – 
10,0 m, 

 b) dla ciągów pieszo–jezdnych minimalna szero-
koņć w liniach rozgraniczających – 6,0 m, 

 c) dopuszcza się wyłącznie połączenie wyŊej 
wymienionych dróg i ciągów z wyznaczonymi 
na rysunku planu drogami publicznymi ozna-
czonymi symbolami KD-L i KD-D lub innymi 
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drogami i ciągami wewnętrznymi; 
8) komunikację zbiorową tworzyć będą: 
 a) linie autobusowe, kształtowane adekwatnie do 

potrzeb przewozowych i obsługi istotnych 
jednostek strukturalnych (i funkcjonalnych) 
zagospodarowania miasta oraz w nawiązaniu 
do sieci uliczno–drogowej, z preferencją sieci 
ulic zbiorczych (Z); 

9) utrzymuje się istniejący przebieg linii kolejowej 
(Herby Nowe – Kępno) Piotrków Tryb. – Wrocław, 
zakładając jej modernizację do parametrów linii 
magistralnej, która winna uwzględniać dwupo-
ziomowe skrzyŊowania z istniejącymi ulicami, z 
moŊliwoņcią powiązania tej linii z planowaną w 
aktualizacji „Planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa łódzkiego” nową linią 
kolejową relacji Wieluń – Chorzew – Siemkowice 
(dla połączenia Wielunia z Łodzią ) oraz utworze-
niem węzła integracyjnego w oparciu o stację ko-
lejową Wieluń – Dąbrowa; 

10) na poszczególnych terenach wyróŊnionych w 
planie ustala się obowiązek zapewnienia potrzeb 
parkingowych według następujących wskaňni-
ków, jako wielkoņci minimalnych: 

 a) zabudowa mieszkaniowa ņródmiejska – 1 sta-
nowisko na 1 mieszkanie, wliczając miejsce 
garaŊowe, 

 b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 2 
stanowiska na 1 mieszkanie, wliczając miejsce 
garaŊowe, 

 c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 
stanowiska na działkę, wliczając miejsca gara-
Ŋowe, 

 d) obiekty biurowe – 25 stanowisk na 1000 m² 
powierzchni uŊytkowej, 

 e) obiekty hotelowe – 30 stanowisk na 100 miejsc 
noclegowych, 

 f) obiekty usługowe, w tym handlowe – 30 sta-
nowisk na 1000 m² powierzchni uŊytkowej, 

 g) obiekty produkcyjne, składy, magazyny – 20 
stanowisk na 100 zatrudnionych, 

 h) obiekty gastronomiczne – 20 stanowisk na 100 
miejsc, 

 i) obiekty sportowe – 20 stanowisk na 100 
miejsc uŊytkowych, 

 j) szpitale – 5 miejsc na 100 łóŊek, 
 k) obowiązuje zapewnienie dodatkowego stano-

wiska przeznaczonego dla osoby niepełno-
sprawnej dla zabudowy o funkcjach wymie-
nionych w pkt 10, lit. od d do j; 

11) ustala się, Ŋe trasy ņcieŊek rowerowych, w tym 
istniejące szlaki rowerowe (EWI-1, EWI-2) wraz z 
alternatywnym przebiegiem na odcinku Park 
Miejski – zachodnia granica miasta (kontynuowa-
na na terenie gminy w kierunku gminy Mokrsko) 
z wykorzystaniem ņladu kolejki wąskotorowej 
winny zapewniać połączenia wewnątrz miasta 
oraz łączyć się ze zlokalizowanymi w gminie 
fragmentami szlaków projektowanych w ramach 
województwa łódzkiego w sposób umoŊliwiający 

poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych 
oraz zapewniający dojazd do terenów rekreacji i 
wypoczynku. 

§ 10. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady budowy systemów infrastruktu-
ry technicznej i obsługi technicznej: 
1) w skład systemu wodno–ņciekowego wchodzą: 
 a) system wodociągowy obejmujący zaopatrze-

nie miasta w wodę, 
 b) system kanalizacji sanitarnej, obejmujący od-

prowadzanie i oczyszczanie ņcieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych, 

 c) system kanalizacji deszczowej obejmujący 
odprowadzanie i oczyszczanie ņcieków desz-
czowych wraz z regulacją odbiorników; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
 a) zaopatrzenie miasta w wodę następować bę-

dzie z dotychczasowego systemu opartego o 
zasoby wód podziemnych udokumentowane i 
zatwierdzone w kat. „B”, ujmowane na terenie 
miasta i poza jego granicami poprzez ujęcia: 

  - przy ul. Częstochowskiej o wydajnoņci eks-
ploatacyjnej Qe = 120 m3/h, ujmujące zasoby 
wód podziemnych z utworów jury ņrodko-
wej, 

  - przy ul. Piłsudskiego o wydajnoņci eksplo-
atacyjnej Qe =85 m3/h, ujmujące zasoby wód 
podziemnych z utworów jurajskiej warstwy 
wodonoņnej, 

  - w Rudzie k/Wielunia o wydajnoņci Qe =126 
m3/h, ujmujące zasoby wód podziemnych z 
utworów wodonoņnych jury ņrodkowej, 

  - przy ul. Jagiełły, ujęcie rezerwowe, obecnie 
nieczynne, o wydajnoņci eksploatacyjnej Qe = 
75 m3/h, ujmujące zasoby podziemnych z 
utworów jurajskiej warstwy wodonoņnej 
Przedsiębiorstwo Komunalne posiada po-
zwolenie na pobór wód z ww. ujęć w iloņci: 
Q max h = 312, 3 m3/h, Q max d = 6376 m3/d, Q 
roczne = 2061693 m3/rok, co przy obecnym zu-
Ŋyciu wody wodociągowej nie przekraczają-
cym 5000 m3/d zabezpiecza zaspokojenie 
perspektywicznych potrzeb miasta, 

 b) dopuszcza się zwiększenie wydajnoņci wodo-
ciągu przez modernizację istniejących ujęć 
wody i pełne wykorzystanie ich zasobów, 
udokumentowanych i zatwierdzonych w kate-
gorii „B” w iloņci Qe = 406 m3/h, tj. 9744 m3/d, 

 c) zaspokojenie większych potrzeb, ponad istnie-
jącą rezerwę wymagać będzie dokumentowa-
nia nowych ujęć, przy czym istnieją wskazania 
hydrogeologiczne na rejon połoŊony na 
wschód od Wielunia, 

 d) ustala się, Ŋe z wodociągu komunalnego nadal 
będzie doprowadzana woda do wsi: Ruda, 
Gaszyn, Kadłub, Dąbrowa, Bieniądzice, Ma-
słowice, Małyszyn i Widoradz, 

 e) wszystkie zrealizowane elementy systemu 
zostaną zachowane, sprawnoņć ich funkcjo-
nowania naleŊy zapewnić poprzez: 
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  - ochronę terenów ňródłowych i respektowa-

nie rygorów okreņlonych w decyzjach zaso-
bowych i pozwoleniach wodno-prawnych, 

  - przebudowę sieci w złym stanie technicz-
nym, w szczególnoņci w ulicach: Wysockie-
go, Pułaskiego, Kwiatowej, Wróblewskiego, 
Czarneckiego, Grunwaldzkiej, Gen. Bema, E. 
Plater i Poniatowskiego, 

  - prowadzenie działań ograniczających wiel-
koņć strat wody w sieci, wprowadzanie za-
mkniętych obiegów wody w zakładach 
przemysłowych, 

 f) ustala się dalszą rozbudowę sieci wodociągo-
wej, głównie w południowej i wschodniej czę-
ņci miasta, celem przygotowania do zabudo-
wy wyznaczonych tam terenów: 

  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej w rejonie ul. Częstochow-
skiej, ul. Projektowanej KD-Z i południowej 
granicy miasta, 

  - zabudowy rezydencjonalnej w rejonie ulic: 
Graniczna – 3-go Maja - Powstańców War-
szawy oraz Graniczna - 3-go Maja - Projek-
towana KD-Z, 

  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we 
wschodniej częņci miasta, za torami kolejo-
wymi, w rejonie ul. Południowej i Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej, 

  - terenów przemysłowych w rejonie ul. War-
szawskiej i Przemysłowej, 

 g) rozbudowę sieci naleŊy prowadzić w oparciu o 
koncepcje programowe, z zachowaniem sieci 
juŊ istniejącej, 

 h) standard wyposaŊenia powinien umoŊliwiać 
podłączenie do sieci 100% mieszkańców i 
usług oraz niewodochłonnych obiektów prze-
mysłowo-przetwórczych, wodochłonne zakła-
dy przemysłowe mogą korzystać z własnych 
ujęć wody na warunkach okreņlonych w od-
rębnych przepisach, 

 i) zakazuje się korzystania z własnych ujęć wody 
na terenach i działkach przeznaczonych do za-
budowy mieszkaniowej, połoŊonych w odle-
głoņci mniejszej niŊ 100 m od granic istnieją-
cych lub projektowanych cmentarzy, 

 j) zaopatrzenie ludnoņci w wodę w sytuacjach 
kryzysowych w oparciu o studnie wodocią-
gów gminnych, zgodnie z „Planem zaopatrze-
nia gminy w wodę w sytuacjach nadzwyczaj-
nych”; 

3) w zakresie odprowadzania ņcieków sanitarnych 
ustala się: 

 a) ustala się rozwój istniejącego układu sieci 
kanalizacyjnej w systemie rozdzielczym i od-
prowadzanie ņcieków bytowych, gospodar-
czych i przemysłowych na komunalną oczysz-
czalnię ņcieków, zlokalizowaną w północnej 
częņci miasta, przy ul. Błońskiej. MoŊliwoņci 
eksploatacyjne oczyszczalni, po rozbudowie w 
2004 r. do przepustowoņci Qņrd=7400 m3/d są 

znaczne i dają podstawę do uporządkowania 
gospodarki ņciekowej miasta i gminy Wieluń 
w ramach istniejącej, ponad 40% rezerwy w 
przepustowoņci urządzeń; planowany III etap 
rozbudowy oczyszczalni obejmował będzie au-
tomatykę sterowania procesem techno-
logicznym oraz budowę ciągu utylizacji osa-
dów ņciekowych, 

 b) ustala się, Ŋe do oczyszczalni doprowadzane 
będą grawitacyjnie i przez przepompowywa-
nie ņcieki z terenów miasta oraz z terenów wsi: 
Ruda, Gaszyn, Kadłub, Turów, Kurów i Dą-
browa (po wybudowaniu przepompowni ņcie-
ków i kanału ciņnieniowego przesyłającego 
ņcieki do kolektora miejskiego w ul. Błońskiej); 
planuje się rozszerzanie zasięgu jej oddziały-
wania na dalsze tereny gminy, 

 c) ņcieki po oczyszczeniu odprowadzane są do 
Kanału Wieluńskiego, a następnie do rzeki 
Pysznej, zgodnie z udzielonym przez Staro-
stwo Powiatowe w Wieluniu pozwoleniem 
wodno-prawnym: 

  - maksymalna iloņć odprowadzanych ņcieków 
nie moŊe przekraczać: 
Q max h =321m3/h i Q max d =11 000 m3/d, 

  - dopuszczalne stęŊenia zanieczyszczeń: 
   - BZT5 – 15 mgO2/dm3, ChZT – 125 

mgO2/dm3, zawiesina og. – 35 mg/dm3, 
   - azot ogólny – 15 mgN/dm3, 
   - fosfor ogólny – 2 mgP/dm3, 
 d) w zakresie układów sieciowych ustala się za-

chowanie istniejących kolektorów i kanałów 
miejskich oraz rozbudowę sieci dla obsługi te-
renów wyznaczonych do zabudowy w połu-
dniowej i wschodniej częņci miasta: 

  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej w rejonie ul. Częstochow-
skiej, ul. projektowanej KD-Z i południowej 
granicy miasta, 

  - zabudowy rezydencjonalnej w rejonie ulic: 
Graniczna – 3-go Maja - Powstańców War-
szawy oraz Graniczna - 3-go Maja - projek-
towana KD-Z, 

  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
rejonie ul. Koņciuszki, ul. 18 Stycznia i 
wschodniej granicy miasta, 

  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lo-
kalizowanej za torami kolejowymi, w są-
siedztwie realizowanego osiedla mieszkanio-
wego przy ul. Południowej i Pawlikowskiej – 
Jasnorzewskiej, 

  - zabudowy zagrodowej, uzupełniającej istnie-
jącą zabudowę w ciągach ulic: Rymarkiewi-
czowej, Baranowskiego i Powstańców Wiel-
kopolskich, 

  - terenów przemysłowych w rejonie ul. War-
szawskiej i Przemysłowej, 

 e) ņcieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej 
muszą spełniać warunki obowiązujących w 
tym zakresie przepisów; dla ņcieków przemy-
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słowych ustala się obowiązek ich podczysz-
czania przed wprowadzeniem do kanalizacji 
miejskiej, jeņli wskaňniki zanieczyszczeń prze-
kraczają wielkoņci dopuszczalne okreņlone w 
przez odbiorcę ņcieków, 

 f) do czasu zapewnienia moŊliwoņci podłączenia 
do miejskiej kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
się na terenach zabudowy jednorodzinnej, re-
zydencjonalnej i zagrodowej kanalizację indy-
widualną i odprowadzanie ņcieków do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych, okresowo 
opróŊnianych przez koncesjonowanych prze-
woňników do punktu zlewnego ņcieków na 
oczyszczalni miejskiej; 

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych ustala się: 

 a) miasto połoŊone jest w zlewni rzeki Pysznej i 
odwadniane poprzez Kanał Wieluński oraz 
rowy i otwarte kanały melioracyjne; w sieć ka-
nalizacji deszczowej wyposaŊone są tereny 
Starego Miasta, ulice i przylegające do nich te-
reny w ņródmiejskiej częņci, tereny osiedli 
mieszkaniowych i częņciowo tereny przemy-
słowe; wody opadowe odprowadzane są do 
odbiorników bez oczyszczania. Częņć kanałów 
deszczowych jest w złym stanie technicznym, 

 b) zachowanie dotychczasowego systemu od-
prowadzania wód opadowych z miasta po-
przez sieć kanalizacji deszczowej oraz jego 
rozbudowę, modernizację i przebudowę, 

 c) rozwiązania z zakresu kanalizacji deszczowej 
muszą zabezpieczać czystoņć wód odbiorni-
ków naturalnych, cieków wodnych i ziemi: 

  - ustala się koniecznoņć wyposaŊenia istnieją-
cych kanałów deszczowych w odpowiednie 
urządzenia podczyszczające ņcieki deszczowe 
przed ich wprowadzeniem do odbiornika, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

  - ustala się obowiązek oczyszczania ņcieków 
deszczowych odprowadzanych z terenów 
przemysłowych i innych terenów okreņla-
nych w przepisach szczególnych jako zanie-
czyszczone przed ich wprowadzeniem do 
odbiornika na odpowiednich urządzeniach 
oczyszczających lokalizowanych w granicach 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, 

 d) wody opadowe w terenach o niskiej inten-
sywnoņci zabudowy oraz z ciągów pieszo-
jezdnych i pieszych mogą być odprowadzane 
powierzchniowo i przez infiltrację do ziemi, z 
wyjątkiem miejsc o utrudnionym odpływie po-
wierzchniowym, gdzie naleŊy zapewnić lokal-
ny układ odwodnienia, 

 e) budowa, przebudowa i rozbudowa miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej powinna być pro-
wadzona w oparciu o koncepcję programową 
okreņlającą potrzeby miasta w zakresie rozbu-
dowy kanalizacji deszczowej, stan techniczny i 

przepustowoņć istniejących kanałów oraz eta-
powanie i kolejnoņć realizacji poszczególnych 
zadań, 

 f) ustala się koniecznoņć regulacji Kanału Wie-
luńskiego pod względem hydraulicznym i wy-
sokoņciowym celem przygotowania do odbio-
ru wód opadowych i ņcieków oczyszczonych 
odprowadzanych z komunalnej oczyszczalni; 
na całym odcinku przepływającym przez tere-
ny miejskie koryto cieku winno być uporząd-
kowane i droŊne i powinien być zapewniony 
dostęp dla potrzeb konserwacji, poprzez pozo-
stawienie niezabudowanych pasów terenu o 
szerokoņci nie mniejszej niŊ 3,0 m z jednej 
strony od krawędzi skarpy i 1,5 m z drugiej, 

 g) ustala się zachowanie rowów melioracyjnych 
istniejących na terenach zurbanizowanych 
oraz na terenach nie podlegających urbaniza-
cji, z obowiązkiem utrzymania ich droŊnoņci 
dla zapewnienia swobodnego odpływu wód; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

 a) zasilanie w energię elektryczną z systemu 
elektroenergetycznego, w skład którego wcho-
dzą: 

  - istniejąca stacja transformatorowo-rozdziel-
cza 110/15 kV „Wieluń” zlokalizowana przy 
ul. Sieradzkiej, połączona z czterema liniami 
napowietrznymi 110 kV róŊnych relacji, 

  - projektowana stacja transformatorowo-roz-
dzielcza 110/15 kV „Sady” zlokalizowana 
przy ul. Częstochowskiej, połączona dwu-
stronnie z istniejącą linią napowietrzną 110 
kV „Wieluń - Janinów”, 

  - projektowana linia napowietrzna 110 kV od 
projektowanej stacji „Sady” do istniejącej li-
nii napowietrznej 110 kV „Wieluń - Tręba-
czew”, 

  - sieć napowietrzna i kablowa ņredniego i ni-
skiego napięcia (linie stacje transformatoro-
we 15/0,4 kV), 

 b) realizację nowej sieci elektroenergetycznej 
ņredniego i niskiego napięcia na terenach no-
wej zabudowy, 

 c) w stosunku do istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej ņredniego i niskiego napięcia ustala się 
jej zachowanie, w tym z dopuszczeniem mo-
dernizacji i rozbudowy w wypadku zwiększo-
nych potrzeb (wzrostu obciąŊeń), oraz przebu-
dowy w wypadku kolizji z projektowanym za-
gospodarowaniem terenu lub układem komu-
nikacyjnym, 

 d) budowę, przebudowę, modernizację sieci i 
urządzeń elektroenergetycznych słuŊących do 
zasilania miasta w porozumieniu z Zakładem 
Energetycznym Łódň-Teren, 

 e) budowę liniowych odcinków sieci ņredniego i 
niskiego napięcia w liniach rozgraniczających 
ulic, 

 f) moŊliwoņć przebiegu linii wysokiego, ņrednie-
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go i niskiego napięcia poza linami rozgranicza-
jącymi ulic pod warunkiem zapewnienia słu-
Ŋebnoņci gruntowej dla tych linii, 

 g) lokalizowanie nowych stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV poza liniami rozgraniczającymi 
ulic - stacje słupowe i wnętrzowe, pod warun-
kiem zapewnienia swobodnego dojazdu do 
tych stacji, dla lokalizacji stacji naleŊy wydzie-
lić działki o minimalnych wymiarach 6 m x 5 
m dla stacji wnętrzowych oraz 3 m x 2 m dla 
stacji słupowych, 

 h) dopuszcza się: 
  - lokalizowanie stacji transformatorowych 

15/0,4 kV w liniach rozgraniczających ulic, 
  - realizację stacji transformatorowych wnę-

trzowych 15/0,4 kV wbudowanych w obiekty 
kubaturowe, 

 i) przebudowa istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej, która koliduje z projektowaną zabu-
dową lub układem komunikacyjnym moŊe być 
zrealizowana po uprzednim porozumieniu z 
gestorem sieci, 

 j) szerokoņć stref bezpieczeństwa dla tras napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych: 

  - linie 110 kV – 36 m, 
  - linie 15 kV – 15 m, 
 k) w strefach bezpieczeństwa: 
  - zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt 

ludzi i innych funkcji chronionych, 
  - moŊliwoņć lokalizacji innych obiektów po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Zakładu Energe-
tycznego, 

 l) dla projektowanych obiektów wymagających 
ochrony akustycznej obowiązuje zachowanie 
strefy ochronnej 150 m wokół stacji 110/15 kV; 

6) w zakresie ciepłownictwa ustala się: 
 a) zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i 

przygotowania ciepłej wody uŊytkowej ze 
scentralizowanej sieci ciepłowniczej zasilanej z 
ciepłowni miejskiej przy ul. Ciepłowniczej oraz 
z lokalnych indywidualnych ňródeł ciepła z za-
leceniem stosowania technologii i paliw eko-
logicznych nie związanych z emisją do atmos-
fery szkodliwych substancji stałych i gazo-
wych, 

 b) w obszarze objętym lub moŊliwym do objęcia 
siecią scentralizowaną, preferencyjne zasilanie 
w ciepło z ciepłowni miejskiej, z jednoczesną 
sukcesywną eliminacją nieefektywnych lokal-
nych ňródeł, 

 c) w wypadku wzrostu zapotrzebowania na cie-
pło z ciepłowni miejskiej, przekraczające istnie-
jące moŊliwoņci wytwórcze, rozbudowę cen-
tralnego ňródła ciepła do mocy uzasadnionej 
przesłankami techniczno-ekonomicznymi i wy-
maganiami w zakresie ochrony ņrodowiska, 

 d) budowę nowych odcinków miejskiej sieci 
ciepłowniczej w liniach rozgraniczających ulic, 

 e) moŊliwoņć przebiegu nowych odcinków sieci 
ciepłowniczej poza liniami rozgraniczającymi 

ulic pod warunkiem uzyskania zgody właņci-
ciela terenu; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
 a) z powodu braku w mieņcie sieci gazu przewo-

dowego, wykorzystanie gazu ciekłego dostar-
czanego w pojemnikach i napełnianych zbior-
nikach przez sieć dystrybucyjną tego noņnika 
energii, 

 b) docelowo zaopatrzenie w gaz przewodowy 
poprzez rozdzielczą sieć gazową powiązaną 
poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe I-go 
stopnia z planowanym gazociągiem przesyło-
wym wysokiego ciņnienia; dla terenów, dla 
których ze względu techniczno-ekonomicz-
nych nie zaistnieją moŊliwoņci zaopatrzenia w 
gaz przewodowy przewiduje się zaopatrzenie 
w gaz płynny; 

8) w zakresie zaopatrzenia w sieć teletechniczną 
ustala się: 

 a) zaopatrzenie w stacjonarne łącza telefoniczne 
z istniejącej i projektowanej sieci telekomuni-
kacyjnej, 

 b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnie-
jących linii napowietrznych oraz ich wymianę 
na sieć kablową, 

 c) przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyj-
nej, która koliduje z projektowanym zagospo-
darowaniem terenu i układem komunikacyj-
nym, moŊe być realizowana na warunkach 
okreņlonych przez operatora telekomunikacyj-
nego według przepisów odrębnych, 

 d) projektowaną sieć telekomunikacyjną naleŊy 
wykonać jako kablową; dopuszcza się jej pro-
wadzenie w liniach rozgraniczających istnieją-
cych i projektowanych ulic i ciągów, za zgodą 
właņciwego zarządcy drogi, 

 e) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoņci publicznej w ro-
zumieniu przepisów odrębnych z wyłączeniem 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN1, MN2, MN3, MN/RO, MR), na 
których dopuszcza się lokalizację infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziały-
waniu, 

 f) ustalenia dotyczące maksymalnej wysokoņci 
projektowanej zabudowy lokalizowanej w ra-
mach poszczególnych terenów o róŊnym pod-
stawowym przeznaczeniu zawarte w Rozdziale 
3 nie dotyczą inwestycji wymienionych w pkt 
8 lit. e z zastrzeŊeniem, iŊ na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, 
MN2, MN3, MN/RO), jednorodzinnej w formie 
zabudowy rezydencjonalnej (MR) zgodnie z 
przepisami odrębnymi maksymalna wysokoņć 
instalacji radiokomunikacyjnej wraz z kon-
strukcją wsporczą wynosi do 5,0 m, 

 g) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej o charakterze ņródmiejskim (MŅ) 
oraz wielorodzinnej (MW) dla inwestycji celu 
publicznego z zakresu łącznoņci obowiązuje: 
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  - anteny nadawcze winny być w miarę moŊli-

woņci maskowane, a pozostałe elementy 
urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych 
zabudowane, dopasowane kolorystycznie i 
architektonicznie do otoczenia, 

  - konstrukcja wsporcza nie powinna posiadać 
formy kratownicy; 

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
 a) kaŊdy wytwórca odpadów jest zobowiązany 

do stosowania takich sposobów produkcji lub 
form usług oraz surowców i materiałów, które 
zapobiegają powstawaniu odpadów lub po-
zwalają utrzymać je na moŊliwie najniŊszym 
poziomie, 

 b) obowiązek wyposaŊenia kaŊdej nieruchomoņci 
w urządzenia słuŊące gromadzeniu odpadów 
stałych oraz utrzymanie tych urządzeń w od-
powiednim stanie sanitarny i porządkowym, 

 c) zbieranie odpadów komunalnych w systemie 
obowiązującym na terenie gminy, 

 d) wdraŊanie załoŊeń systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi okreņlonych w „Planie 
gospodarki odpadami w gminie Wieluń” po-
przez: 

  - selektywne zbieranie odpadów, 
  - odzysk i recykling odpadów opakowanio-

wych, 
  - wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze 

strumienia odpadów komunalnych, 
  - organizacja Punktów Zbiórki Odpadów Nie-

bezpiecznych, 
§ 11. 1. Zgodnie z decyzją nr 62 Ministra In-

frastruktury z dnia 26 wrzeņnia 2005 r. w sprawie 
ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kole-
jowe jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MTiGM, Nr 
11, poz. 72), następujące działki: 
1) obręb geodezyjny Wieluń 4, dz. nr ew. 222/29 

(obecnie działki nr ew.222/36 i 222/39); 
2) obręb geodezyjny Wieluń 9, dz. nr ew. 1, 
są terenami zamkniętymi. 

2. Granice ww. terenów zamkniętych wyod-
rębnia się na rysunku planu. 

3. W odległoņci 10 m od granicy terenów 
zamkniętych ustala się strefę ochronną, w której 
dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległoņci 
mniejszej niŊ 10 m od granicy terenu zamkniętego 
po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządcy infrastruk-
tury kolejowej. 

§ 12. Ustala się następujący podział obszaru 
objętego planem: 
1) na jednostki przestrzenne oznaczone literami od 

A do M, których granice oznaczono na rysunku 
planu oraz na załączonej do niego orientacji; 

2) w ramach kaŊdej jednostki przestrzennej wyod-
rębnia się tereny o róŊnym podstawowym prze-
znaczeniu wydzielone na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi i ponumerowane kolejnymi 
numerami; 

3) zgodnie z zasadą ustaloną w pkt 1 i 2 wyodrębnia 
się tereny o następującym podstawowym prze-
znaczeniu: 

 a) tereny zabudowy mieszkaniowej z podziałem 
na: 

  - zabudowę mieszkaniową ņródmiejską ozna-
czoną symbolem MŅ, 

  - zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
oznaczoną symbolem MW, 

  - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 
   - tereny o strukturze przestrzennej w formie 

jednorodnych osiedli oznaczone symbolem 
MN1, 

   - tereny o strukturze przestrzennej w formie 
zespołów o niejednorodnym zagospoda-
rowaniu oznaczone symbolem MN2, 

   - tereny o strukturze przestrzennej w formie 
gniazdowej lub ciągów przyulicznych o nie-
jednorodnym zagospodarowaniu oznaczo-
ne symbolem MN3, 

  - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z 
gospodarstwami ogrodniczymi oznaczoną 
symbolem MN/RO, 

  - zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną 
oznaczoną symbolem MR, 

 b) tereny zabudowy usługowej z podziałem na: 
  - zabudowę usługową z dopuszczeniem zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czoną symbolem U/MN, 

  - zabudowę usługową z duŊym udziałem zie-
leni w zagospodarowaniu działki, terenu 
oznaczoną symbolem U/Z, 

  - zabudowę usługową związaną z obsługą tras 
komunikacyjnych oznaczoną symbolem KU, 

  - zabudowę usług specjalnych oznaczoną na 
rysunku planu symbolem SU, 

 c) tereny zabudowy produkcyjnej z podziałem 
na: 

  - zabudowę przemysłowo–usługową oznaczo-
ną symbolem P-U, 

  - eksploatację powierzchniową surowców mi-
neralnych oznaczoną symbolem PG, 

 d) tereny obsługi komunikacji z podziałem na: 
  - urządzenia obsługi komunikacji publicznej i 

indywidualnej oznaczone symbolem KS, 
  - urządzenia obsługi komunikacji kolejowej 

oznaczone symbolem KK, 
 e) tereny komunikacji: 
  - drogi publiczne oznaczone symbolem KD, 
 f) tereny infrastruktury technicznej z podziałem 

na: 
  - urządzenia gospodarki ņciekowej oznaczone 

symbolem K, 
  - urządzenia gospodarki elektroenergetycznej 

oznaczone symbolem E, 
  - urządzenia gospodarki ciepłowniczej ozna-

czone symbolem C, 
 g) tereny zieleni i wód z podziałem na: 
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  - tereny zieleni urządzonej, w tym: 
   - parki i skwery oznaczone symbolem ZP, 
   - cmentarze oznaczone symbolem ZC, 
   - ogrody działkowe oznaczone symbolem 

ZD, 
  - lasy oznaczone symbolem ZL, 
  - wody ņródlądowe oznaczone symbolem WS, 
 h) tereny uŊytkowane rolniczo z podziałem na: 
  - uŊytki rolne oznaczone symbolem R, 
  - doliny cieków – łąki i pastwiska oznaczone 

symbolem RŁ, 
  - zabudowę zagrodową oznaczoną symbolem 

RM; 
4) ustala się podział obszaru objętego planem na 

jednostki przestrzenne oznaczone symbolami lite-
rowymi: 

 a) jednostka A, w skład której wchodzą tereny 
oznaczone symbolami: 

  - A.9.MŅ, A.11.MŅ, A.13.MŅ, A.15.MŅ, 
  - A.2.MN1, A.3.MN1, A.4.MN1, A.5.MN1, 
   A.6.MN1, A.7.MN1, A.8.MN1, 
  - A.14.U/Z, 
  - A.1.P-U, A.10.P-U, 
  - A.12.KS, 
 b) jednostka B, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - B.1.MŅ, B.4.MŅ, B.5.MŅ, B.6.MŅ, 
  - B.3.MN1, 
  - B.8.MN2, 
  - B.7.U/Z, 
  - B.2.KS, 
 c) jednostka C, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - C.1.MŅ, C.2.MŅ, C.7.MŅ, 
  - C.3.MN2–C.6.MN2, C.8.MN2, 
 d) jednostka D, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - D.51.MŅ, 
  - D.2.MW, D.22.MW, D.29.MW, D.48.MW, 
   D.49.MW, 
  - D.5.MN1, D.8.MN1–D.19.MN1, D.24.MN1–

D.28.MN1, D.44.MN1–D.47.MN1, 
  - D.23.MN2, D.34.MN2, D.35.MN2–D.37.MN2, 

D.39.MN2–D.42.MN2, D.50.MN2, 
  - D.7.U/Z, D.21.U/Z, D.32.U/Z, D.38.U/Z, 
   D.43.U/Z, 
  - D.3.P-U, D.6.P-U, D.20.P-U, 
  - D.1.KK, D.4.KK, 
  - D.30.ZD, D.33.ZD, 
   D.31.ZL, 
 e) jednostka E, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - E.18.MN2–E.20.MN2, 
  - E.7.MN3–E.10.MN3, E.12.MN3, E.13.MN3, 
  - E.21.MN/RO, 
  - E.3.P-U, E.4.P-U, E.6.P-U, E.11.P-U, E.22.P-U, 
  - E.1.KK, 
  - E.2.E, 
   E.5.C, 
  - E.14.ZP–E.17.ZP, 

 f) jednostka F, w skład której wchodzą tereny 
oznaczone symbolami: 

  - F.20.MW, 
  - F.15.MN3, F.16.MN3, 
  - F.9.SU, 
  - F.13.P-U, F.14.P-U, F.18.P-U, 
  - F.3.KS, 
  - F.5.KK, 
  - F.8.K, F.10.K, 
  - F.2.R, F.4.R, F.6.R, F.11.R, F.17.R, 
  - F.1.RŁ, F.7.RŁ, F.12.RŁ, F.19.RŁ, 
 g) jednostka G, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - G.14.MW, 
  - G.22.MN1–G.24.MN1, G.26.MN1, 
  - G.25.MN2, G.27.MN2, G.28.MN2, 
  - G.16.MN3, 
  - G.4.KU, 
  - G.15.P-U, G.17.P-U, G.20.P-U, G.40.P-U, 

G.43.P-U, G.50.P-U, G.52.P-U, G.53.P-U, 
  - G.32.PG, G.33.PG, 
  - G.57.KS, 
  - G.18.KK, 
  - G.5.RM, G.21.RM, G.29.RM, G.38.RM, 
   G.42.RM, G.48.RM, 
  - G.3.ZP, G.13.ZP, 
  - G.10.WS–G.11.WS, G.44.WS–G.47.WS, 
  - G.2.R, G.7.R–G.9.R, G.19.R, G.30.R, G.31.R, 

G.34.R, G.36.R, G.39.R, G.56.R, G.58.R, 
  - G.1.RŁ, G.6.RŁ, G.35.RŁ, G.37.RŁ, G.41.RŁ, 

G.49.RŁ, G.51.RŁ, G.54.RŁ–G.55.RŁ, 
 h) jednostka H, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - H.27.MW, 
  - H.2.MN2–H.12.MN2, 
  - H.22.MN3, H.23.MN3, 
  - H.16.U/MN, 
  - H.1.P-U, 
  - H.21.RM, 
  - H.13.ZP, 
  - H.14.ZD, 
  - H.17.R, H.19.R, H.20.R, H.24.R, H.26.R, 
  - H.15.RŁ, H.18.RŁ, H.25.RŁ, 
 i) jednostka I, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - I.4.MW, 
  - I.1.MN1, I.5.MN1, I.6.MN1, I.9.MN1–

I.11.MN1, I.13.MN1, 
  - I.12.MN2, I.14.MN2, I.17.MN2–I.21.MN2, 
   I.23.MN2–I.27.MN2, 
  - I.3.MN3, 
  - I.2.U/Z, I.7.U/Z, 
  - I.15.ZP, I.16.ZP, I.28.ZP–I.30.ZP, 
  - I.8.ZD, 
  - I.22.R, 
 j) jednostka J, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - J.6.MW, J.9.MW, J.12.MW–J.16.MW, 
  - J.4.MN1, J.5.MN1, J.8.MN1, J.10.MN1, 
   J.11.MN1, 
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  - J.1.MN2, J.2.MN2, 
  - J.3.U/Z, J.7.U/Z, 
  - J.18.E, 
  - J.17.R, 
 k) jednostka K, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - K.1.MW, K.2.MW, K.4.MW–K.6.MW, 
  - K.8.MN1, K.9.MN1, 
  - K.3.MN2, K.12.MN2, K.17.MN2, 
  - K.10.MR, K.11.MR, K.15.MR–K.16.MR, 
  - K.7.ZC, 
  - K.13.ZP–K.14.ZP, 
 l) jednostka L, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - L.8.MN1, L.11.MN1–L.16.MN1, L.17.MN1–

L.24.MN1, 
  - L.1.MN2–L.3.MN2, L.5.MN2, L.6.MN2, 
   L.9.MN2, 
  - L.25.U/MN, L.28.U/MN, 
  - L.7.U/Z, 
  - L.26.MR, L.27.MR, L.29.MR, 
  - L.10.ZP, 
  - L.4.ZL, 
 m) jednostka M, w skład której wchodzą tereny 

oznaczone symbolami: 
  - M.21.MN1, 
  - M.10.MN2, M.12.MN2–M.14.MN2, 
   M.19.MN2, M.20.MN2, M.32.MN2, 
  - M.17.MN3, M.18.MN3, M.23.MN3, 
   M.33.MN3, 
  - M.7.MN/RO, M.11.MN/RO, M.28.MN/RO, 
   M.29.MN/RO, M.31.MN/RO, 
  - M.27.U/MN, 
  - M.1.U/Z, 
  - M.6.P-U, M.16.P-U, M.25.P-U, 
  - M.30.ZC, 
  - M.24.ZD, M.26.ZD, 
  - M.2.ZL, 
  - M.3.R, M.5.R, M.8.R, M.15.R, M.22.R, M.34.R, 
  - M.4.RŁ, M.9.RŁ. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe - warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenów 
 
§ 13. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolem MŅ, ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o cha-

rakterze ņródmiejskim (kamienice), jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu, 

 b) usługi wbudowane w bryły budynków miesz-
kalnych o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej gra-
nic lokalu oraz usługi charakterystyczne dla 
centrum miasta (zróŊnicowany w profilu han-
del, gastronomia, administracja, kultura, oņ-
wiata, itp.) oraz związane z podstawowymi po-
trzebami funkcji mieszkaniowej w zakresie 
ochrony zdrowia, oņwiaty, kultury, sportu, 
wypoczynku, handlu detalicznego, gastrono-

mii, rzemiosła, itp. o uciąŊliwoņci nie przekra-
czającej granic działki, jako podstawowe prze-
znaczenie terenu, 

 c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jako 
dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 d) urządzenia obsługi technicznej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 e) wyklucza się: prowadzenie działalnoņci pro-
dukcyjnej, przetwórczej, składowej, hurtowego 
handlu, zarówno w budynkach, jak i poza nimi 
oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko (z wyłączeniem sieci in-
frastruktury technicznej); 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się podziały terenu wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniać łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia wynosi 600 m², 
  - będzie posiadać obsługę komunikacyjną z 

ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD-L, ulicy dojazdowej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KD-D lub 
ulicy wewnętrznej, 

 b) wyŊej wymienione warunki nie dotyczą działek 
wydzielonych pod projektowane stacje trafo 
oraz powstających w wyniku regulacji stanu 
prawnego, której celem nie jest wydzielenie 
działek budowlanych oraz działek wydzielo-
nych dla poprawy warunków istniejącego za-
gospodarowania; 

3) warunki zagospodarowania działek: 
 a) dopuszcza się 70% powierzchni działki, zespo-

łu działek lub terenu jako maksymalną po-
wierzchnię zabudowy, 

 b) przy podejmowaniu działań na poszczegól-
nych działkach, w ramach ich zagospodaro-
wania naleŊy uwzględnić: miejsca parkingowe 
(dla obsługi mieszkańców i usług), powierzch-
nie utwardzone (podjazdy, dojņcia), zieleń 
ozdobną, elementy małej architektury (np. 
murki, ławki, trzepaki, ņmietniki) oraz budynki 
gospodarcze: 

  - zaleca się wspólne zagospodarowanie są-
siednich działek lub zespołów działek, 

  - powierzchnia biologicznie czynna w ramach 
działki, zespołu działek lub terenu nie moŊe 
być mniejsza niŊ 20% (nie dotyczy działek o 
powierzchni mniejszej niŊ 600 m²), 

 c) dla istniejących działek obowiązują zasady 
obsługi komunikacyjnej ustalone w § 9, 

 d) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych 
w formie: 

  - garaŊy wbudowanych w bryły budynków, 
  - garaŊy podziemnych pod budynkami lub 

terenem, 
  - garaŊy jako zespołów (min. 3 garaŊe) lub 

pojedynczych wyłącznie w przypadku blo-
kowania z istniejącą zabudową na własnej 
działce lub usytuowanej w granicy na działce 
sąsiedniej, 
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  - placów parkingowych, 
 e) w ramach działki, zespołu działek lub terenu 

obowiązuje zapewnienie odpowiedniej iloņci 
miejsc parkingowych lub garaŊowych dla 
mieszkańców, pracowników i klientów w do-
stosowaniu do przewidywanego zagospoda-
rowania, w minimalnej iloņci ustalonej w § 9 
pkt 8, 

 f) od strony przestrzeni publicznej poza obiek-
tami kubaturowymi dopuszcza się realizację 
ogrodzeń pełnych, murowanych ze zwieńcze-
niem ceramicznym lub murowanym, o formie 
nawiązującej do ņródmiejskiego charakteru 
zabudowy, dopuszcza się równieŊ Ŋywopłoty, 

 g) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam wolnosto-
jących i reklam naņciennych: reklamy w for-
mie szyldów lub wysięgników umieszczonych 
wyłącznie na elewacjach budynków, w których 
prowadzona jest działalnoņć gospodarcza: 

  - reklamy powinny charakteryzować się este-
tyką dostosowaną do otoczenia, 

  - usytuowanie, sposób i miejsce umieszczania 
reklam i szyldów widocznych od strony prze-
strzeni publicznej, a takŊe ich forma i uŊyty 
materiał, musi uzyskać wczeņniejsze uzgod-
nienie Architekta Miasta, 

  - w ramach projektu reklamy, szyldu obowią-
zuje przedstawienie całej elewacji budynku, 

 h) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących prze-
pisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z 

ustalonym w ust. 1, pkt 1 lit. a, b, c dopuszcza 
się jej przebudowę, rozbudowę, nadbudowę 
zgodnie z ustaleniami dla projektowanej za-
budowy, 

 b) dla zabudowy o przeznaczeniu innym niŊ usta-
lone w ust. 1, pkt 1 lit. a, b, c przebudowa, roz-
budowa, nadbudowa uwarunkowana jest do-
stosowaniem do wymogów planu; do czasu 
zmiany przeznaczenia lub zasięgu uciąŊliwoņci 
obowiązuje zakaz zwiększania istniejącego 
stanu zabudowy (kubatury i powierzchni), 

 c) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków wymienionych w ust. 1, pkt 4 lit. a, b 
mającej wpływ na wygląd zewnętrzny zabu-
dowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały) na 
elewacjach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji, 

  - zakaz zabudowywania istniejących przejņć i 
przejazdów bramowych, 

  - zakaz zmiany gabarytów oraz proporcji da-
chów i elewacji w tym otworów okiennych i 

drzwiowych budynków powstałych przed 
1950 r., 

 d) dla budynków wpisanych do rejestru zabyt-
ków, wymienionych w § 8 pkt 1 lit. a oraz wpi-
sanych do gminnej ewidencji zabytków wy-
mienionych w § 8 pkt 1 lit. b obowiązują wy-
mogi formalne ustalone w § 8, pkt 1, lit. c, d, 

 e) obowiązuje porządkowanie wnętrz posesji 
poprzez stopniową likwidację budynków go-
spodarczych, garaŊy: drewnianych, blasza-
nych, w złym stanie technicznym lub usytu-
owanych na ņrodku posesji; dla wymienio-
nych obiektów obowiązuje zakaz ich utrwala-
nia; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) dla zabudowy pierzejowej obowiązuje: 
  - zachowanie tradycyjnego charakteru zabu-

dowy wzdłuŊ ulic poprzez utrzymanie istnie-
jącej zwartej zabudowy pierzejowej wraz z jej 
uzupełnieniem, tj. obowiązuje kontynuacja 
pierzei poprzez dobudowę w granicy do ist-
niejących obiektów, dopuszcza się lokalizację 
zabudowy w granicy (przy zachowaniu prze-
pisów odrębnych) w przypadku gdy sąsied-
nia zabudowa nie jest sytuowana w granicy 
działki, 

  - dostosowanie skali, wysokoņci, formy zabu-
dowy do istniejących budynków tworzących 
pierzeję lub w przypadku sąsiedztwa istnie-
jących budynków dysharmonizujących w 
stosunku do otoczenia, do historycznej za-
budowy pierzejowej usytuowanej w dalszym 
sąsiedztwie, 

  - zachowanie kalenicowego układu dachów w 
stosunku do ulicy dla budynków tworzących 
pierzeję, 

  - zachowanie formy i kąta nachylenia dachu 
dla budynków tworzących pierzeję, 

  - dopuszcza się lokalizację zabudowy oficy-
nowej sytuowanej w granicy między po-
szczególnymi działkami, 

 b) dla elewacji w zabudowie pierzejowej obowią-
zują: 

  - uzewnętrznienie historycznych podziałów 
własnoņciowych, 

  - jako wykończenie wyklucza się okładziny 
typu siding, 

  - nawiązanie do tradycyjnych, zastanych w 
sąsiedztwie charakterystycznych podziałów 
elewacyjnych wpływających na kształt pie-
rzei (linie gzymsów poņrednich, wieńczą-
cych, kształt i podział okien i drzwi, itp.), wy-
strój budynków pod względem detalu archi-
tektonicznego powinien być zharmonizowa-
ny dla pierzei, 

  - w ramach projektu budowlanego opracowa-
nie rozwinięcia obejmującego elewacje bez-
poņrednio sąsiadujących budynków, wyka-
zujące spełnienie ww. wymogów, 
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  - Architekt Miasta moŊe okreņlić dodatkowe 

wytyczne dotyczące elewacji pierzei ulicy 
oraz nałoŊyć obowiązek uzgodnienia projek-
tu budowlanego pod tym względem, 

 c) dla zabudowy nie sytuowanej w układzie pie-
rzejowym obowiązuje: 

  - obowiązują ustalone na rysunku planu linie 
zabudowy, 

  - dopuszcza się sytuowanie dodatkowej zabu-
dowy w głębi działki pod warunkiem zacho-
wania ustaleń okreņlonych w pkt 3, 

  - dopuszcza się sytuowanie zabudowy w gra-
nicach działki pod warunkiem uzyskania 
zgody właņciciela sąsiedniej działki, wskaza-
na jest dobudowa do zabudowy zlokalizo-
wanej w granicach działki, jeņli taka zabudo-
wa juŊ istnieje, 

  - zachowanie charakteru zabudowy ņródmiej-
skiej, architektura projektowanej zabudowy 
(gabaryty, kształt dachu, kolorystyka elewa-
cji, materiały wykończeniowe) winna być do-
stosowana do istniejących obiektów o war-
toņciach kulturowych usytuowanych w bez-
poņrednim lub w przypadku braku takich w 
dalszym sąsiedztwie, 

  - minimalna wysokoņć zabudowy od strony 
przestrzeni publicznej – 8,0 m do najwyŊsze-
go punktu dachu, 

  - zakaz lokalizacji budynków w układzie szczy-
towym do ulicy, w miejscach gdzie histo-
ryczna zabudowa miała układ kalenicowy i 
gdzie pozostała ona czytelna, 

  - obowiązują dachy o kącie nachylenia 20-50° 
z tolerancją ± 5° z dopuszczeniem dachów 
mansardowych oraz nachyleniami zharmo-
nizowanymi z dachami budynków zlokalizo-
wanych w sąsiedztwie, z zakazem stosowa-
nia do pokrycia wierzchniego dachów papy 
asfaltowej i smołowej, 

  - obowiązuje zakaz stosowania agresywnej 
kolorystyki dachów oraz elewacji, 

 d) dla garaŊy i obiektów gospodarczych obowią-
zuje: 

  - lokalizacja garaŊy i obiektów gospodarczych 
wbudowanych w bryłę budynku mieszkal-
nego, usługowego lub integralnie z nim 
związanych bądň sytuowanych w granicy 
działki z obowiązkiem ich zblokowania z juŊ 
istniejącą zabudową o podobnym przezna-
czeniu na działce sąsiada - jeņli taka zabudo-
wa istnieje, 

  - dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiek-
tów gospodarczych na działce jedynie jako 
jednokondygnacyjnych bez poddasza uŊyt-
kowego, 

  - dla miejsc garaŊowych wbudowanych w bry-
łę budynku mieszkalnego lub usługowego 
obowiązuje wspólny wjazd garaŊowy (w 
przypadku lokalizacji od strony ulicy) lub do-

puszcza się pojedyncze wjazdy (w przypadku 
lokalizacji od podwórza), 

 e) zaleca się realizację usług nieuciąŊliwych w 
parterach budynków mieszkalnych usytuowa-
nych w pierzejach kwartałów, dopuszczając 
ich lokalizację na wyŊszych kondygnacjach, 

 f) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymcza-
sowych, za wyjątkiem sezonowych ogródków 
gastronomicznych oraz obiektów obsługują-
cych zorganizowane imprezy publiczne, tj. 
kiermasze, wystawy, festyny, 

 g) w zabudowie pierzejowej dopuszcza się lokali-
zację stacji transformatorowej wyłącznie z 
formie obiektów wbudowanych w bryłę bu-
dynku o funkcjach ustalonych w ust. 1, pkt 1 
lit. a, b; w zabudowie nie sytuowanej w ukła-
dzie pierzejowym dopuszcza się lokalizację 
parterowych, wolnostojących budynków stacji 
transformatorowych sytuowanych wyłącznie 
w głębi działek. 

2. Dla wyszczególnionego poniŊej terenu 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla obiektu siedziby Cechu Rzemiosł RóŊnych 

przy ul. Targowej 1 usytuowanego w ramach te-
renu oznaczonego symbolem B.4.MŅ uznanego 
za dobro kultury współczesnej obowiązują wy-
mogi formalne ustalone w § 8, pkt 4; 

§ 14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MW ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jako 

podstawowe przeznaczenie terenu, 
 b) usługi wbudowane w bryły budynków miesz-

kalnych o uciąŊliwoņci nie przekraczającej gra-
nic lokalu oraz usługi o uciąŊliwoņci nie prze-
kraczającej granic budynku związane z pod-
stawowymi potrzebami funkcji mieszkaniowej, 
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 c) garaŊe, parkingi, jako dopuszczalne przezna-
czenie terenu, 

 d) zieleń i urządzenia rekreacji, sportu i wypo-
czynku jako dopuszczalne przeznaczenie tere-
nu, 

 e) urządzenia obsługi technicznej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 f) wyklucza się: prowadzenie działalnoņci pro-
dukcyjnej, przetwórczej, składowej, hurtowego 
handlu zarówno w budynkach, jak i poza nimi, 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko (z wyłączeniem sieci infra-
struktury technicznej); 

2) warunki podziału terenów na działki: 
 a) dopuszcza się podziały terenu, wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniać łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia będzie wynosić 
1500 m², 

  - będzie przylegać do ulicy lokalnej oznaczonej 
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na rysunku planu symbolem KD-L, ulicy do-
jazdowej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KD-D lub ulicy wewnętrznej (osiedlo-
wej) zapewniającej jej obsługę komunikacyj-
ną, 

 b) wyŊej wymienione warunki nie dotyczą działek 
wydzielonych pod projektowane stacje trafo, 
drogi wewnętrzne oraz powstających w wyni-
ku regulacji stanu prawnego, której celem nie 
jest wydzielenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania terenu, działki: 
 a) warunkiem lokalizacji projektowanej zabudo-

wy jest wyprzedzająca bądň równoległa bu-
dowa infrastruktury technicznej (wodociągo-
wej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desz-
czowej, sieci elektroenergetycznej) powiązanej 
z systemami miejskimi, 

 b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 
powierzchni terenu, działki (z wyłączeniem 
obiektów usługowych, dla których dopuszcza 
się 60% powierzchni działki), 

 c) obowiązuje minimalna intensywnoņć zabu-
dowy 0,6 dla terenu, działki wydzielonej w ra-
mach terenu (z wyłączeniem obiektów usłu-
gowych) oraz maksymalna intensywnoņć za-
budowy 1,2 dla całego terenu, 

 d) obowiązuje minimum 30% powierzchni tere-
ny, działki wydzielonej w ramach terenu, jako 
powierzchnia biologicznie czynna (z wyłącze-
niem obiektów usługowych, dla których do-
puszcza się 10% powierzchni biologicznie 
czynnej), 

 e) obowiązuje kształtowanie wewnętrznego sys-
temu przyrodniczego poprzez tworzenie zielo-
nych wnętrz osiedlowych projektowanych z 
wykorzystaniem istniejącej zieleni oraz ciągów 
pieszych i rowerowych z towarzyszącą zielenią 
łączących te wnętrza z sąsiednimi terenami 
oraz terenami tworzącymi system przyrodni-
czy miejski, 

 f) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 g) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych 
w formie: 

  - garaŊy wbudowanych w bryły budynków, 
  - garaŊy wielopoziomowych, 
  - garaŊy podziemnych pod budynkami lub 

terenem, 
  - zespołów garaŊy (min. 8 garaŊy), 
  - placów parkingowych, 
 h) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingo-

wych, w ramach działki lub terenu, w mini-
malnej iloņci ustalonej w § 9, pkt 8, 

 i) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących prze-
pisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z 

ustalonym w pkt 1 lit. a, b, c, d dopuszcza się 
jej przebudowę, rozbudowę, nadbudowę 
zgodnie z ustaleniami dla projektowanej za-
budowy, 

 b) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej obowiązują warunki zagospoda-
rowania działek oraz zabudowy ustalone w § 
16, 

 c) dla istniejącej zabudowy usługowej o uciąŊli-
woņci nie wykraczającej poza obiekt obowią-
zują warunki zgodnie z ustalonymi dla projek-
towanej zabudowy, 

 d) dla pozostałej zabudowy o przeznaczeniu in-
nym niŊ wymienione w pkt 4 lit. a, b, c prze-
budowa, rozbudowa, nadbudowa uwarunko-
wane są dostosowaniem do wymogów planu, 
do czasu zmiany przeznaczenia lub zasięgu 
uciąŊliwoņci obowiązuje zakaz utrwalania 
(przebudowy) oraz zwiększania istniejącego 
stanu zabudowy (kubatury i powierzchni), 

 e) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków wymienionych w pkt 4 lit. a, b mającej 
wpływ na wygląd zewnętrzny zabudowy, 
obowiązuje zachowanie jednolitego charakte-
ru zespołu budynków, w tym: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały) na 
elewacjach w ramach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu linie 

zabudowy, 
 b) obowiązują jednorodne zespoły zabudowy w 

ramach wyróŊnionych terenów poprzez zasto-
sowanie zharmonizowanej z sąsiedztwem wy-
sokoņci obiektów, ujednoliconych materiałów 
wykończeniowych, kolorystyki elewacji, kształ-
tu dachu, 

 c) minimalna wysokoņć budynków - 3 kondy-
gnacje naziemne, w tym poddasze uŊytkowe, 
maksymalna wysokoņć budynków 11 kondy-
gnacji, tj. 30,0 m, 

 d) kąt nachylenia połaci dachowych – 0°–30°, 
 e) dopuszcza się lokalizację usług, handlu, biur w 

formie pomieszczeń wbudowanych zlokalizo-
wanych na parterze lub parterze i piętrze bu-
dynku, 

 f) dopuszcza się lokalizację usług w formie 
obiektów wolnostojących lub dobudowanych 
do istniejących budynków mieszkalnych lub w 
formie obiektów wolnostojących dla których 
obowiązuje: 

  - maksymalna wysokoņć – 10,0 m, 
  - kąt nachylenia połaci dachowych – 0°–30°, 
 g) dopuszcza się lokalizacje parterowych wolno-

stojących budynków stacji transformatoro-
wych, obowiązuje zakaz budowy wolnostoją-
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cych budynków gospodarczych, 
 h) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków tym-

czasowych, z dopuszczeniem sezonowych 
ogródków gastronomicznych. 

2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem I.4.MW dodatkowo ustala się: 
 a) obowiązuje ustalona na rysunku planu strefa 

ochronna od terenów zamkniętych, w której 
wyklucza się zabudowę, 

 b) dla cmentarzyska kultury przeworskiej wpisa-
nego do rejestru zabytków wymienionego w § 
8 pkt 1, lit. a obowiązują wymogi formalne 
ustalone w § 8 pkt 1, lit. c; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem G.14.MW dodatkowo ustala się: 

 a) dla domów mieszkalnych i ich otoczenia, 
wchodzących w skład zespołu cukrowni wpi-
sanego do gminnej ewidencji zabytków, wy-
mienionych w § 8 pkt 1 lit. b obowiązują wy-
mogi formalne ustalone w § 8 pkt 1 lit. d, 

 b) obowiązuje wyznaczona na rysunku planu 
strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej 
„B” oraz wymogi formalne okreņlone w § 8 
pkt 4 lit. a, 

 c) wskazuje się wartoņciowe drzewa - sosny i 
tuje do objęcia statusem pomników przyrody, 
do czasu objęcia drzew statusem pomnika 
przyrody obowiązuje ochrona i zakaz ich li-
kwidacji oraz zakaz działań w ich bezpoņred-
nim sąsiedztwie mogących mieć na nie bez-
poņredni wpływ; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: K.2.MW (fragment); K.4.MW; K.5.MW; 
K.6.MW (fragment) wchodzących w skład osiedla 
Kopernika przy ul. 3-go Maja obowiązuje wyzna-
czona na rysunku planu strefa ochrony konserwa-
torskiej „B” oraz wymogi formalne okreņlone w § 
8 pkt 4 lit. a; 

4) dla fragmentów terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: K.6.MW, I.4.MW połoŊo-
nych w wyznaczonej na rysunku planu strefie 
ochronnej od cmentarzy obowiązuje zakaz lokali-
zacji zabudowy mieszkaniowej; 

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem I.16.MW obowiązuje wyznaczona na ry-
sunku planu strefa ochronna od elektroenerge-
tycznej linii wysokiego napięcia i wymogi ustalo-
ne w § 10 pkt 5 lit. j, k; 

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem J.9.MW dodatkowo ustala się, Ŋe projek-
towane zagospodarowanie winno stanowić har-
monijne uzupełnienie istniejącego zainwestowa-
nia, a wewnętrzne ulice i ciągi niezbędne dla ob-
sługi projektowanej zabudowy będą stanowić 
kontynuację ulic graniczących z przedmiotowym 
terenem i tworzyć wraz z nimi spójny układ ko-
munikacyjny. 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN 1 ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w 

formie: wolnostojącej, bliňniaczej, szeregowej , 
jako podstawowe przeznaczenie terenu, 

 b) usługi o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic 
lokalu stanowiące uzupełnienie funkcji miesz-
kaniowej, jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu, 

 c) urządzenia obsługi technicznej jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 d) wyklucza się przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko (z wyłączeniem 
sieci infrastruktury technicznej); 

2) warunki podziału terenu na działki; 
 a) dopuszcza się podziały na działki wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniała łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia będzie wynosić: 
   - 800 m² - dla zabudowy wolnostojącej, 
   - 500 m² – dla zabudowy bliňniaczej, 
   - 350 m² – dla zabudowy szeregowej, 
  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 

ulicy): 
   - 20 m – dla zabudowy wolnostojącej, 
   - 14 m – dla zabudowy bliňniaczej, 
   - 8 m – dla zabudowy szeregowej, 
  - będzie posiadać obsługę komunikacyjną z 

ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD-L; dojazdowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KD-D, ciągu pie-
szo–jezdnego lub wewnętrznej ulicy dojaz-
dowej zapewniającej jej obsługę komunika-
cyjną, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi, 

 b) ww. warunki nie dotyczą działek wydzielonych 
pod projektowane stacje trafo, drogi we-
wnętrzne oraz powstających w wyniku regula-
cji stanu prawnego, której celem nie jest wy-
dzielenie działek budowlanych, lecz poprawa 
warunków istniejącego zagospodarowania; 

3) warunki zagospodarowania działek; 
 a) minimalna powierzchnia dla istniejącej działki, 

na której dopuszcza się zabudowę: 
  - 600 m² - dla zabudowy wolnostojącej, 
  - 400 m² – dla zabudowy bliňniaczej, 
  - 250 m² – dla zabudowy szeregowej, 
 b) minimalna szerokoņć frontu istniejącej działki, 

na której dopuszcza się zabudowę: 
  - 18 m - dla zabudowy wolnostojącej, 
  - 14 m – dla zabudowy bliňniaczej, 
  - 6 m – dla zabudowy szeregowej, 
 c) jako maksymalną powierzchnię zabudowy do-

puszcza się: 
  - 25% powierzchni działki – dla zabudowy 

wolnostojącej, 
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  - 30% powierzchni działki – dla zabudowy 

bliňniaczej, 
  - 40% powierzchni działki – dla zabudowy 

szeregowej, 
 d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-

dowy: 
  - 0,3 – dla zabudowy wolnostojącej, 
  - 0,7 – dla zabudowy bliňniaczej, 
  - 1,0 – dla zabudowy szeregowej, 
 e) obowiązuje minimum powierzchni biologicz-

nie czynnej; 
  - 60% powierzchni działki – dla działek o po-

wierzchni powyŊej 800 m², 
  - 20–60% powierzchni działki (proporcjonalnie) 

dla działek o powierzchni 500–800 m², 
  - 20% - dla działek o powierzchni poniŊej 500 

m², 
 f) w ramach działki obowiązuje zapewnienie 

odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 
mieszkańców, pracowników i klientów (w 
przypadku usług) w dostosowaniu do zago-
spodarowania w minimalnej iloņci ustalonej w 
§ 9 pkt 8, 

 g) obowiązuje realizacja ogrodzeń aŊurowych 
wykonanych z elementów metalowych, drew-
nianych, wzdłuŊ dróg – (jednakowych pod 
względem wysokoņci, kształtu i materiałów); 
zalecana wysokoņć od drogi – 0,7 m; maksy-
malna wysokoņć – 1,5 m; zakazuje się stoso-
wania ogrodzeń Ŋelbetowych typu słupowo–
płytowego, 

 h) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących 
przepisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

 i) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 j) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w § 10, 

 k) dla terenów, działek, znajdujących się w obrę-
bie wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ochrony archeologicznej „W”, obowiązują wy-
mogi formalne ustalone w § 8 pkt 4 lit. b, 

 l) dla terenów, działek znajdujących się w obrę-
bie zaznaczonej na rysunku planu strefy 
ochronnej urządzeń pomiarowych usytuowa-
nych przy ul. Granicznej 45 obowiązują usta-
lenia zawarte w § 7 pkt 6 lit. c, d; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla istniejących budynków mieszkalnych i 

usługowych dopuszcza się przebudowę, roz-
budowę lub nadbudowę zgodnie z ustalenia-
mi dla projektowanej zabudowy, 

 b) dla budynków, które są połoŊone między nie-
przekraczalną linia zabudowy i linią rozgrani-
czającą drogi dopuszcza się moŊliwoņć remon-
tu, nadbudowy oraz wymiany dachu; rozbu-
dowę budynku naleŊy wykonać z zachowa-
niem nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

 c) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 
zabudowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały na 
elewacjach) w ramach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji, 

 d) dla budynków wpisanych do gminnej ewiden-
cji zabytków w wymienionych w § 8 pkt 1, lit. b 
obowiązują wymogi formalne ustalone w § 8 
pkt 1, lit. d; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy; 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, 
 b) w przypadku istniejącej zabudowy zlokalizo-

wanej w granicy działki, dla niezabudowanej 
sąsiedniej działki dopuszcza się lokalizację za-
budowy w granicy poprzez dobudowę do ist-
niejącego obiektu, 

 c) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy 
działki, gdy posiada ona mniejszą szerokoņć 
niŊ 18,0 m, 

 d) maksymalna wysokoņć zabudowy do najwyŊ-
szego punktu dachu – 11,0 m, tj. dwie kondy-
gnacje naziemne plus poddasze uŊytkowe, 

 e) kąt nachylenia połaci dachowych 30°–40° (nie 
dotyczy istniejących budynków z dachami o 
większym kącie nachylenia połaci dacho-
wych), 

 f) w przypadku sytuowania zabudowy na poje-
dynczej działce pomiędzy dwiema działkami z 
zabudową o dachach płaskich lub innym kącie 
nachylenia niŊ ustalone, formę, spadki dachu 
naleŊy skoordynować z dachem przynajmniej 
jednego z istniejących sąsiednich budynków, 

 g) obowiązuje pokrycie dachów w kolorze natu-
ralnym materiałów ceramicznych lub w kolo-
rach ciemnoczerwonych bądň ciemnobrązo-
wych; wyklucza się pokrycie dachów papą 
smołową i asfaltową, 

 h) wyklucza się stosowanie sidingu jako podsta-
wowej wyprawy elewacyjnej, 

 i) obowiązuje kolorystyka elewacji w natural-
nych kolorach materiałów lub ciepłych (paste-
lowych) kolorach, z zastosowaniem jako wio-
dących jasnych barw (zalecana jak najmniej-
sza iloņć kolorów na elewacji), kolory winny 
być zharmonizowane z kolorem dachu, kolo-
rystyka detali moŊe umoŊliwiać podkreņlenie 
detali, 

 j) obowiązuje nawiązanie do istniejącej zabu-
dowy w sąsiedztwie (wysokoņć budynków, 
kształtu dachu) w celu tworzenia jednorod-
nych zespołów urbanistyczno–architektoni-
cznych, 

 k) obowiązuje lokalizacja garaŊy i obiektów go-
spodarczych wbudowanych w bryłę budynku 
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mieszkalnego lub integralnie z nim związa-
nych bądň sytuowanych w granicy działki, z 
obowiązkiem ich zblokowania z juŊ istniejącą 
zabudową o podobnym przeznaczeniu na 
działce sąsiada, jeņli taka zabudowa istnieje, 

 l) dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiektów 
gospodarczych na działce jedynie jako jedno-
kondygnacyjnych bez poddasza uŊytkowego o 
maksymalnej wysokoņci 5,0 m, dopuszcza się 
łączenie funkcji w ramach jednego obiektu, 

 m) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymcza-
sowych, za wyjątkiem altan ogrodowych, 

 n) dopuszcza się lokalizację parterowych, wolno-
stojących budynków stacji transformatoro-
wych, 

 o) dopuszcza się lokalizację usług w formie po-
mieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego. 

2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: G.22.MN1; G.23.MN1; G.24.MN1 (frag-
ment) wchodzących w skład osiedla robotniczego 
przy zespole cukrowni obowiązuje wyznaczona 
na rysunku planu strefa ograniczonej ochrony 
konserwatorskiej „B” oraz wymogi formalne 
okreņlone w § 8 pkt 4 lit. a; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami I.10.MN1; I.11.MN1 wchodzących w skład 
osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Robot-
niczej (osiedle Berlinek) obowiązuje wyznaczona 
na rysunku planu strefa ograniczonej ochrony 
konserwatorskiej „B” oraz wymogi formalne 
okreņlone w § 8 pkt 4 lit. a; 

3) dla fragmentów terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: L.8.MN1; K.8.MN1 połoŊo-
nych w wyznaczonej na rysunku planu strefie 
ochronnej od cmentarza obowiązuje zakaz lokali-
zacji zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się lo-
kalizację usług i parkingów, w tym związanych 
funkcjonalnie z cmentarzem – dla usług obowią-
zują warunki zgodne z ustalonymi w § 21; 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami I.19.MN1; G.24.MN1; G.28.MN1 obowią-
zuje wyznaczona na rysunku planu strefa och-
ronna od elektroenergetycznej linii wysokiego 
napięcia i wymogi ustalone w § 10 pkt 5, lit. j, k; 

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem J.4.MN1 dopuszcza się lokalizację pro-
gramu towarzyszącego (np. parkingi i usługi), 
związanego funkcjonalnie z oņrodkiem rekreacyj-
no–sportowym zlokalizowanym na terenie ozna-
czonym na rysunku planu symbolem J.3.U/Z, 
obowiązują wówczas warunki zgodne z ustalo-
nymi w § 21. 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN 2, ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 

 a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w 
formie: wolnostojącej, bliňniaczej, jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu, 

 b) usługi o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic 
lokalu stanowiące uzupełnienie funkcji miesz-
kaniowej, jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu, 

 c) urządzenia obsługi technicznej jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 d) wyklucza się przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko (z wyłączeniem 
sieci infrastruktury technicznej); 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się podziały na działki wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniała łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia będzie wynosić: 
   - 1200 m² - dla zabudowy wolnostojącej, 
   - 800 m² – dla zabudowy bliňniaczej, 
  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 

ulicy): 
   - 22 m – dla zabudowy wolnostojącej, 
   - 18 m – dla zabudowy bliňniaczej, 
  - będzie posiadać obsługę komunikacyjną z 

ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD-L; dojazdowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KD-D, ciągu pie-
szo–jezdnego lub wewnętrznej ulicy dojaz-
dowej zapewniającej jej obsługę komunika-
cyjną, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi, 

 b) ww. warunki nie dotyczą działek wydzielonych 
pod projektowane stacje trafo, drogi we-
wnętrzne oraz powstających w wyniku regula-
cji stanu prawnego, której celem nie jest wy-
dzielenie działek budowlanych, lecz poprawa 
warunków istniejącego zagospodarowania; 

3) warunki zagospodarowania działek: 
 a) minimalna powierzchnia dla istniejącej działki, 

na której dopuszcza się zabudowę: 
  - 800 m² - dla zabudowy wolnostojącej, 
  - 500 m² – dla zabudowy bliňniaczej, 
  - 250 m² – dla zabudowy szeregowej, 
 b) minimalna szerokoņć frontu istniejącej działki, 

na której dopuszcza się zabudowę: 
  - 18 m - dla zabudowy wolnostojącej, 
  - 14 m – dla zabudowy bliňniaczej, 
  - 6 m – dla zabudowy szeregowej, 
 c) jako maksymalną powierzchnię zabudowy do-

puszcza się; 
  - 25% powierzchni działki – dla zabudowy 

wolnostojącej, 
  - 30% powierzchni działki – dla zabudowy 

bliňniaczej, 
  - 40% powierzchni działki – dla zabudowy 

szeregowej, 
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 d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-

dowy: 
  - 0,3 – dla zabudowy wolnostojącej, 
  - 0,7 – dla zabudowy bliňniaczej, 
  - 1,0 – dla zabudowy szeregowej, 
 e) obowiązuje minimum powierzchni biologicz-

nie czynnej; 
  - 60% powierzchni działki – dla działek o po-

wierzchni powyŊej 1200 m², 
  - 20 – 60% powierzchni działki (proporcjonal-

nie) dla działek o powierzchni 500–1200 m², 
  - 20% - dla działek o powierzchni poniŊej 500 

m², 
 f) w ramach działki obowiązuje zapewnienie od-

powiedniej liczby miejsc parkingowych dla 
mieszkańców, pracowników i klientów (w 
przypadku usług) w dostosowaniu do zago-
spodarowania w minimalnej iloņci ustalonej w 
§ 9, pkt 8, 

 g) obowiązuje realizacja ogrodzeń aŊurowych 
wykonanych z elementów metalowych, drew-
nianych, wzdłuŊ dróg – (jednakowych pod 
względem wysokoņci, kształtu i materiałów); 
zalecana wysokoņć od drogi – 0,7 m; maksy-
malna wysokoņć – 1,5 m; zakazuje się stoso-
wania ogrodzeń Ŋelbetowych typu słupowo–
płytowego, 

 h) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących 
przepisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

 i) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 j) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w § 10; 

 k) dla terenów, działek, znajdujących się w obrę-
bie wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ochrony archeologicznej „W”, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w § 8 pkt 4 lit. b; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla istniejących budynków mieszkalnych i 

usługowych dopuszcza się przebudowę, roz-
budowę lub nadbudowę zgodnie z ustalenia-
mi dla projektowanej zabudowy, 

 b) dla budynków, które są połoŊone między nie-
przekraczalną linia zabudowy i linią rozgrani-
czającą drogi dopuszcza się moŊliwoņć remon-
tu, nadbudowy oraz wymiany dachu; rozbu-
dowę budynku naleŊy wykonać z zachowa-
niem nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

 c) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 
zabudowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały na 
elewacjach) w ramach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji, 

 d) dla budynków wpisanych do gminnej ewiden-
cji zabytków w wymienionych w § 8 pkt 1, lit. b 
obowiązują wymogi formalne ustalone w § 8 
pkt 1, lit. d; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy; 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, 
 b) w przypadku istniejącej zabudowy zlokalizo-

wanej w granicy działki, dla niezabudowanej 
sąsiedniej działki dopuszcza się lokalizację za-
budowy w granicy poprzez dobudowę do ist-
niejącego obiektu, 

 c) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy 
działki, gdy posiada ona mniejszą szerokoņć 
niŊ 18,0 m, 

 d) maksymalna wysokoņć zabudowy do najwyŊ-
szego punktu dachu – 11,0 m, tj. 2 kondygna-
cje naziemne plus poddasze uŊytkowe, 

 e) kąt nachylenia połaci dachowych 30°–40° (nie 
dotyczy istniejących budynków z dachami o 
większym kącie nachylenia połaci dacho-
wych), 

 f) w przypadku sytuowania zabudowy na poje-
dynczej działce pomiędzy dwiema działkami z 
zabudową o dachach płaskich lub innym kącie 
nachylenia niŊ ustalone, formę, spadki dachu 
naleŊy skoordynować z dachem przynajmniej 
jednego z istniejących sąsiednich budynków, 

 g) obowiązuje pokrycie dachów w kolorze natu-
ralnym materiałów ceramicznych lub w kolo-
rach ciemnoczerwonych bądň ciemnobrązo-
wych; wyklucza się pokrycie dachów papą 
smołową i asfaltową, 

 h) wyklucza się stosowanie sidingu jako podsta-
wowej wyprawy elewacyjnej, 

 i) obowiązuje kolorystyka elewacji w natural-
nych kolorach materiałów lub ciepłych (paste-
lowych) kolorach, z zastosowaniem jako wio-
dących jasnych barw (zalecana jak najmniej-
sza iloņć kolorów na elewacji), kolory winny 
być zharmonizowane z kolorem dachu, kolo-
rystyka detali moŊe umoŊliwiać podkreņlenie 
detali, 

 j) obowiązuje nawiązanie do istniejącej zabu-
dowy w sąsiedztwie (wysokoņć budynków, 
kształtu dachu) w celu tworzenia jednorod-
nych zespołów urbanistyczno-architektonicz-
nych), 

 k) obowiązuje lokalizacja garaŊy i obiektów go-
spodarczych wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego lub integralnie z nim związa-
nych bądň sytuowanych w granicy działki, z 
obowiązkiem ich zblokowania z zabudową o 
podobnym przeznaczeniu na działce sąsiada, 

 l) dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiektów 
gospodarczych na działce jedynie jako jedno-
kondygnacyjnych o maksymalnej wysokoņci 
5,0 m bez poddasza uŊytkowego (maksymalna 
powierzchnia zabudowy garaŊu – na 1 stano-
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wisko – 25 m², na 2 stanowiska postojowe – 35 
m², budynku gospodarczego – 40 m²); z wyłą-
czeniem zabudowy mieszkaniowej szerego-
wej, 

 m) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymcza-
sowych, za wyjątkiem altan ogrodowych, 

 n) dopuszcza się lokalizację parterowych, wolno-
stojących budynków stacji transformatoro-
wych, 

 o) dopuszcza się lokalizację usług w formie po-
mieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego bądň jako obiektu parterowego 
o maksymalnej wysokoņci 5,0 m tworzącego z 
nim całoņć architektoniczną. 

2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 

L.9.MN2, dla budynku wpisanego do rejestru za-
bytków, wymienionego w § 8 pkt 1 lit. a i wskaza-
nego do objęcia statusem pomnika historii, wy-
mienionego w § 8 pkt 3 obowiązują wymogi for-
malne ustalone w § 8 pkt 1, lit. c; 

2) dla fragmentu terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem I.18.MN2 wchodzącego w skład 
osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Robot-
niczej (os. Berlinek) obowiązuje wyznaczona na 
rysunku planu strefa ograniczonej ochrony kon-
serwatorskiej „B” oraz wymogi formalne okre-
ņlone w § 8 pkt 4 lit. a; 

3) dla fragmentu terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem L.5.MN2 połoŊonego w wyzna-
czonej na rysunku planu strefie ochronnej od 
cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej, dopuszcza się lokalizację usług, 
dla których obowiązują warunki zgodne z ustalo-
nymi w § 21; 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: H.2.MN2; I.26.MN2 obowiązuje ustalona 
na rysunku planu strefa ochronna od terenów 
zamkniętych, w której wyklucza się zabudowę; 

5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: M.19.MN2; M.20.MN2 dodatkowo ustala 
się: 

 a) ze względu na połoŊenie w korytarzu ekolo-
gicznym i obowiązującą niską intensywnoņć 
zabudowy: 

  - zmienia się warunki podziału i zagospoda-
rowania działek ustalone w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 
5: 

  - zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wy-
łącznie w formie budynków wolnostojących, 

  - minimalna powierzchnia działki powstałej w 
wyniku podziału będzie wynosić 2200 m², 

  - minimalna powierzchnia dla istniejącej dział-
ki na której dopuszcza się zabudowę wynosi 
2200 m2, 

  - minimalna szerokoņć frontu istniejącej i wy-
dzielonej działki, na której dopuszcza się za-
budowę wynosi 25 m, 

  - maksymalna łączna powierzchnia zabudowy 
na działce – 250 m², 

  - maksymalna wysokoņć zabudowy do naj-
wyŊszego punktu dachu – 9,0 m, tj. 1 kondy-
gnacja naziemna plus poddasze uŊytkowe, 

  - pozostałe warunki ustalone w ust. 1 pkt 1, 2, 
3, 5 pozostają bez zmian; 

6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: I.17.MN2; I.18.MN2; I.20.MN2; I.24.MN2; 
I.25.MN2; I.26.MN2; I.27.MN2; obowiązuje wy-
znaczona na rysunku planu strefa ochronna od 
elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia i 
wymogi ustalone w § 10 pkt 5, lit. j, k; 

7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: L.9.MN2, M.32.MN2 dodatkowo ustala 
się: 

 a) dla działek znajdujących się w obrębie zazna-
czonej na rysunku planu strefy ochronnej 
urządzeń pomiarowych usytuowanych przy ul. 
Granicznej 45 obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 7 pkt 6 lit. c, d; 

8) dla działek nr ew. 135/9 i 135/11 wchodzących w 
skład terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem D.42.MN2 dopuszcza się zagospoda-
rowanie w formie usług z towarzyszącą zabudo-
wą mieszkaniową, obowiązują wówczas wymogi 
zawarte w § 20. 

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN 3, ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w 

formie: wolnostojącej, jako podstawowe prze-
znaczenie terenu, 

 b) usługi o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic 
budynku stanowiące uzupełnienie funkcji 
mieszkaniowej, jako dopuszczalne przezna-
czenie terenu, 

 c) urządzenia obsługi technicznej jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 d) wyklucza się przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko (z wyłączeniem 
sieci infrastruktury technicznej); 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się podziały na działki wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniała łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia będzie wynosić – 
1700 m², 

  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 
ulicy) – 25,0 m, 

  - będzie posiadać obsługę komunikacyjną z 
ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD-L; dojazdowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KD-D, ciągu pie-
szo-jezdnego lub wewnętrznej ulicy dojaz-
dowej zapewniającej jej obsługę komunika-
cyjną, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
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ki, która podlega podziałowi, 
 b) ww. warunki nie dotyczą działek wydzielonych 

pod projektowane stacje trafo, drogi we-
wnętrzne oraz powstających w wyniku regula-
cji stanu prawnego, której celem nie jest wy-
dzielenie działek budowlanych, lecz poprawa 
warunków istniejącego zagospodarowania; 

3) warunki zagospodarowania działek: 
 a) minimalna powierzchnia dla istniejącej działki, 

na której dopuszcza się zabudowę – 1000 m², 
 b) minimalna szerokoņć frontu istniejącej działki 

na której dopuszcza się zabudowę – 22,0 m, 
 c) jako maksymalną powierzchnię zabudowy 

dopuszcza się 30% powierzchni działki, 
 d) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-

dowy – 0,35, 
 e) obowiązuje minimum powierzchni biologicz-

nie czynnej – 50%, 
 f) w ramach działki obowiązuje zapewnienie 

odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 
mieszkańców, pracowników i klientów (w 
przypadku usług) w dostosowaniu do zago-
spodarowania w minimalnej iloņci ustalonej w 
§ 9 pkt 9, 

 g) obowiązuje realizacja ogrodzeń aŊurowych 
wykonanych z elementów metalowych, drew-
nianych, wzdłuŊ dróg – (jednakowych pod 
względem wysokoņci, kształtu i materiałów); 
zalecana wysokoņć od drogi – 0,7 m; maksy-
malna wysokoņć – 1,5 m; zakazuje się stoso-
wania ogrodzeń Ŋelbetowych typu słupowo–
płytowego, 

 h) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących 
przepisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

 i) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 j) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w § 10, 

 k) dla terenów, działek, znajdujących się w obrę-
bie wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ochrony archeologicznej „W”, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w § 8 pkt 4 lit. b; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy; 
 a) dla istniejących budynków mieszkalnych i 

usługowych dopuszcza się przebudowę, roz-
budowę lub nadbudowę zgodnie z ustalenia-
mi dla projektowanej zabudowy, 

 b) dla budynków, które są połoŊone między nie-
przekraczalną linia zabudowy i linią rozgrani-
czającą drogi dopuszcza się moŊliwoņć remon-
tu, nadbudowy oraz wymiany dachu; rozbu-
dowę budynku naleŊy wykonać z zachowa-
niem nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

 c) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 
zabudowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały na 
elewacjach) w ramach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji, 

 d) dla budynków wpisanych do gminnej ewiden-
cji zabytków wymienionych w § 8 pkt 1 lit. b 
obowiązują wymogi formalne ustalone w § 8, 
pkt 1, lit. d; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć zabudowy dla budyn-

ku mieszkalnego do najwyŊszego punktu da-
chu – 11,0 m, tj. 2 kondygnacje naziemne plus 
poddasze uŊytkowe, 

 c) kąt nachylenia połaci dachowych 30°–40° (nie 
dotyczy istniejących budynków z dachami o 
większym kącie nachylenia połaci dacho-
wych), 

 d) w przypadku sytuowania zabudowy na poje-
dynczej działce pomiędzy dwiema działkami z 
zabudową o dachach płaskich lub innym kącie 
nachylenia niŊ ustalone, formę, spadki dachu 
naleŊy skoordynować z dachem przynajmniej 
jednego z istniejących sąsiednich budynków, 

 e) obowiązuje pokrycie dachów w kolorze natu-
ralnym materiałów ceramicznych lub w kolo-
rach ciemnoczerwonych bądň ciemnobrązo-
wych; wyklucza się pokrycie dachów papą 
smołową i asfaltową, 

 f) wyklucza się stosowanie sidingu jako podsta-
wowej wyprawy elewacyjnej, 

 g) obowiązuje kolorystyka elewacji w natural-
nych kolorach materiałów lub ciepłych (paste-
lowych) kolorach, z zastosowaniem jako wio-
dących jasnych barw (zalecana jak najmniej-
sza iloņć kolorów na elewacji), kolory winny 
być zharmonizowane z kolorem dachu, kolo-
rystyka detali moŊe umoŊliwiać podkreņlenie 
detali, 

 h) obowiązuje nawiązanie do istniejącej zabu-
dowy w sąsiedztwie (wysokoņć budynków, 
kształtu dachu) w celu tworzenia jednorod-
nych zespołów urbanistyczno-architektoni-
cznych), 

 i) obowiązuje lokalizacja garaŊy i obiektów go-
spodarczych wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego lub integralnie z nim związa-
nych bądň sytuowanych w granicy działki, z 
obowiązkiem ich zblokowania z zabudową o 
podobnym przeznaczeniu na działce sąsiada, 

 j) dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiektów 
gospodarczych na działce jedynie jako jedno-
kondygnacyjnych bez poddasza uŊytkowego o 
maksymalnej wysokoņci 5,0 m, dopuszcza się 
łączenie funkcji w ramach jednego obiektu, 

 k) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymcza-
sowych, za wyjątkiem altan ogrodowych, 

 l) dopuszcza się lokalizację parterowych, wolno-
stojących budynków stacji transformatoro-
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wych, 
 m) dopuszcza się lokalizację usług w formie po-

mieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego, jako obiektu tworzącego z nim 
całoņć architektoniczną lub w formie obiektu 
wolnostojącego spełniającego warunki usta-
lone dla projektowanej zabudowy. 

2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 

I.3.MN3 dodatkowo ustala się: 
 a) dla fragmentu terenu obejmującego otoczenie 

młyna przy ul. 18 Stycznia wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków; obowiązuje wy-
znaczona na rysunku planu strefa ograniczo-
nej ochrony konserwatorskiej „B” oraz wy-
mogi formalne okreņlone w § 8 pkt 4 lit. a, za-
chowuje się istniejące przeznaczenie z do-
puszczeniem funkcji usługowej, obowiązują 
wymogi zawarte w § 24, 

 b) dla działki nr ew. 284/2 dopuszcza się zago-
spodarowania w formie pawilonu handlowo–
usługowego wraz z parkingami oraz infra-
strukturą techniczną, zgodnie z warunkami 
okreņlonymi w wydanej decyzji o warunkach 
zabudowy; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: H.22.MN3; G.16.MN3 obowiązuje wyzna-
czona na rysunku planu strefa ochronna od elek-
troenergetycznej linii wysokiego napięcia i wy-
mogi ustalone w § 10 pkt 5, lit. j, k; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: H.22.MN3; H.23.MN3 obowiązuje ustalo-
na na rysunku planu strefa ochronna od terenów 
zamkniętych, w której wyklucza się zabudowę; 

4) dla częņci terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem M.33.MN3 znajdującej się w obrębie 
zaznaczonej na rysunku planu strefy ochronnej 
urządzeń pomiarowych usytuowanych przy ul. 
Granicznej 45 obowiązują ustalenia zawarte w § 7 
pkt 6 lit. c, d. 

§ 18. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN/RO ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wol-

nostojącą, jako podstawowe przeznaczenie te-
renu, 

 b) obiekty obsługi upraw ogrodniczych, jako 
podstawowe przeznaczenie terenu, 

 c) usługi o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic 
budynku stanowiące uzupełnienie funkcji mie-
szkaniowej, jako dopuszczalne przeznaczenie 
terenu, 

 d) wyklucza się: prowadzenie działalnoņci go-
spodarczej (produkcyjnej, przetwórczej, skła-
dowej, handlu hurtowego), zarówno w bu-
dynkach jak i poza nimi oraz przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na ņrodowisko 

(z wyłączeniem sieci infrastruktury technicz-
nej); 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się podziały na działki, wówczas 

gdy działka powstała w wyniku podziału bę-
dzie spełniać łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia będzie wynosić 
1500 m², 

  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 
ulicy) – 25 m², 

  - będzie posiadać obsługę komunikacyjną z 
ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD-L, ulicy dojazdowej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KD-D lub 
wewnętrznej, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi, 

 b) warunki ustalone w pkt 2, lit. a nie dotyczą 
działek wydzielonych w wyniku regulacji stanu 
prawnego, której celem nie jest wydzielenie 
działek budowlanych, 

 c) warunki ustalone w pkt 2, lit. a nie dotyczą 
podziałów niezbędnych dla polepszenia wa-
runków uŊytkowych istniejących działek; 

3) warunki zagospodarowania działek: 
 a) dopuszcza się 35% powierzchni działki, jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, 
 b) obowiązuje minimum 40% powierzchni działki 

jako powierzchnia biologicznie czynna, 
 c) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 

ustalone w § 9, 
 d) obowiązuje zabezpieczenie miejsc parkingo-

wych lub garaŊowych w ramach działki w mi-
nimalnej iloņci ustalonej w § 9 pkt 8, 

 e) obowiązuje realizacja ogrodzeń aŊurowych 
wykonanych z elementów murowanych, me-
talowych lub drewnianych, zaleca się ich zhar-
monizowanie z otoczeniem pod względem ko-
lorystyki, wysokoņci, kształtu i materiałów; za-
lecana wysokoņć od ulicy – 0,7 m; maksymal-
na wysokoņć – 1,8 m; zakazuje się stosowania 
ogrodzeń Ŋelbetowych typu słupowo-płyto-
wego, 

 f) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących prze-
pisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z 

ustalonym w pkt 1 lit. a, b, dopuszcza się jej 
przebudowę, rozbudowę, nadbudowę zgodne 
z ustaleniami dla projektowanej zabudowy, 

 b) dla zabudowy o przeznaczeniu innym niŊ usta-
lono w pkt 1 lit. a, b, przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa uwarunkowane jest dostosowa-
niem do wymogów planu, do czasu zmiany 
przeznaczenia lub zasięgu uciąŊliwoņci obo-
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wiązuje zakaz utrwalania (przebudowy) oraz 
zwiększania istniejącego stanu zabudowy (ku-
batury i powierzchni), 

 c) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków wymienionych w pkt 4 lit. a, b mającej 
wpływ na wygląd zewnętrzny zabudowy 
obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały) na 
elewacjach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć zabudowy – 10,0 m w 

najwyŊszym punkcie kalenicy, ograniczenie 
wysokoņci do 2 kondygnacji naziemnych, w 
tym poddasze uŊytkowe, 

 c) kąt nachylenia połaci dachowych 30°-40°, wy-
klucza się pokrycie dachów papą smołową i 
asfaltową, 

 d) w przypadku sytuowania zabudowy na poje-
dynczej działce pomiędzy dwiema działkami z 
zabudową o dachach płaskich lub innym kącie 
nachylenia niŊ ustalone, formę i spadki dachu 
naleŊy skoordynować z dachem przynajmniej 
jednego z istniejących sąsiednich budynków, 

 e) obowiązuje realizacja elewacji z oszczędnym 
pod względem iloņci zastosowaniem materia-
łów wykończeniowych (zaleca się stosowanie 
materiałów naturalnych – rodzimych), wyklu-
cza się stosowanie sidingu jako podstawowej 
wyprawy elewacyjnej, 

 f) obowiązuje kolorystyka elewacji w natural-
nych kolorach materiałów lub w ciepłych (pa-
stelowych) kolorach, z zastosowaniem jako 
wiodących jasnych barw (zalecana jak naj-
mniejsza iloņć kolorów na elewacji), kolory 
winny być zharmonizowane z kolorem dachu, 
kolorystyka detali moŊe umoŊliwiać podkre-
ņlenie detali, 

 g) dopuszcza się lokalizację garaŊy i obiektów 
gospodarczych wbudowanych w bryłę budyn-
ku mieszkalnego lub integralne z nim związa-
nych, dopuszcza się lokalizację szklarni w for-
mie obiektów wolnostojących, 

 h) dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiektów 
gospodarczych na działce jedynie jako jedno-
kondygnacyjnych bez poddasza uŊytkowego, 

 i) dopuszcza się lokalizację parterowych, wolno-
stojących budynków stacji transformatoro-
wych, 

 j) dopuszcza się lokalizację usług w formie po-
mieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego, jako obiektu tworzącego z nim 
całoņć architektoniczną lub w formie obiektu 
wolnostojącego spełniającego warunki usta-
lone dla projektowanej zabudowy. 

2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: M.28.MN/RO, M.29.MN/RO, M.31.MN/RO 
dodatkowo ustala się: 

 a) dla działek znajdujących się w obrębie zazna-
czonej na rysunku planu strefy ochronnej 
urządzeń pomiarowych usytuowanych przy ul. 
Granicznej 45 obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 7 pkt 6 lit. c, d. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MR ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) zabudowę rezydencjonalną, jako podstawowe 

przeznaczenie terenu, 
 b) usługi wbudowane w bryły budynków miesz-

kalnych o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej gra-
nic lokalu jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu, 

 c) urządzenia obsługi technicznej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 d) wyklucza się prowadzenie działalnoņci gospo-
darczej produkcyjnej, przetwórczej, składowej 
(hurtowego handlu) zarówno w budynkach, 
jaki poza nimi oraz przedsięwzięcia mogące 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko (z wyłą-
czeniem sieci infrastruktury technicznej); 

2) warunki podziału terenów na działki: 
 a) dopuszcza się podziały terenu na działki, 

wówczas gdy kaŊda działka powstała w wyni-
ku podziału będzie spełniać łącznie następują-
ce warunki: 

  - minimalna powierzchnia będzie wynosić 
2000 m², 

  - minimalna szerokoņć frontu (wzdłuŊ drogi) – 
30,0 m, z tolerancją 10%, 

  - będzie posiadać obsługę komunikacyjną z 
drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD-L, drogi dojazdowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami KD-D, 
ciągu pieszo–jezdnego lub wewnętrznej dro-
gi dojazdowej zapewniającej jej obsługę ko-
munikacyjną, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi, 

  - ww. warunki nie dotyczą działek wydzielo-
nych pod projektowane stacje trafo, drogi 
wewnętrzne oraz powstających w wyniku 
regulacji stanu prawnego, której celem nie 
jest wydzielenie działek budowlanych lecz 
poprawa warunków istniejącego zagospoda-
rowania; 

3) warunki zagospodarowania działek: 
 a) dopuszcza się 20% powierzchni działki jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, ale 
łączna powierzchnia zabudowy nie więcej niŊ 
350 m², 
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 b) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-

dowy – 0,2, 
 c) obowiązuje minimum 70% powierzchni działki 

jako powierzchnia biologicznie czynna, 
 d) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 

lub w formie garaŊy w ramach działki, w mi-
nimalnej iloņci 2 miejsca na dom, 

 e) obowiązuje realizacja ogrodzeń aŊurowych 
wykonanych z elementów metalowych, drew-
nianych, wzdłuŊ drogi, maksymalna wysokoņć 
1,5 m, zakazuje się stosowania ogrodzeń Ŋel-
betowych typu słupowo–płytowego, 

 f) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących 
przepisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

 g) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 h) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w § 10, 

 i) dla terenów, działek, znajdujących się w obrę-
bie wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ochrony archeologicznej „W”, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w § 8 pkt 4 lit. b; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla istniejących budynków mieszkalnych i 

usługowych dopuszcza się przebudowę, roz-
budowę lub nadbudowę zgodnie z ustalenia-
mi dla projektowanej zabudowy, 

 b) dla zabudowy o przeznaczeniu innym niŊ usta-
lone w ust. 1 pkt 1 lit. a, b przebudowa, rozbu-
dowa, wymiana uwarunkowane są dostoso-
waniem do wymogów planu, do czasu zmiany 
przeznaczenia lub zasięgu uciąŊliwoņci obo-
wiązuje zakaz utrwalania (przebudowy) oraz 
zwiększania istniejącego stanu zabudowy (ku-
batury i powierzchni), 

 c) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków wymienionych w ust. 1 pkt 4 lit. a, b, 
c, d mającej wpływ na wygląd zewnętrzny za-
budowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały) na 
elewacjach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć zabudowy – 10,0 m w 

najwyŊszym punkcie kalenicy, ograniczenie 
wysokoņci do 2 kondygnacji naziemnych, w 
tym poddasze uŊytkowe, 

 c) kąt nachylenia połaci dachowych 30°–40°; 
wyklucza się pokrycie dachów papą smołową i 
asfaltową, 

 d) obowiązuje realizacja elewacji z oszczędnym 
pod względem iloņci zastosowaniem materia-

łów wykończeniowych (zaleca się stosowanie 
materiałów naturalnych – rodzimych), wyklu-
cza się stosowanie sidingu jako podstawowej 
wyprawy elewacyjnej, 

 e) obowiązuje kolorystyka elewacji w natural-
nych kolorach materiałów lub w ciepłych (pa-
stelowych) kolorach, z zastosowaniem jako 
wiodących jasnych barw (zalecana jak naj-
mniejsza iloņć kolorów na elewacji), kolory 
winny być zharmonizowane z kolorem dachu, 
kolorystyka detali moŊe umoŊliwiać podkre-
ņlenie detali, 

 f) dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiektów 
gospodarczych na działce jedynie jako jedno-
kondygnacyjnych bez poddasza uŊytkowego, 
dopuszcza się łączenie funkcji w ramach jed-
nego obiektu, 

 g) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymcza-
sowych za wyjątkiem altan ogrodowych, 

 h) dopuszcza się lokalizację parterowych, wolno-
stojących budynków stacji transformatoro-
wych. 

2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: L.26.MR, L.27.MR, L.29.MR dodatkowo 
ustala się: 

 a) dla działek znajdujących się w obrębie zazna-
czonej na rysunku planu strefy ochronnej 
urządzeń pomiarowych usytuowanych przy ul. 
Granicznej 45 obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 7 pkt 6 lit. b, c, d; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem K.15.MR dodatkowo ustala się: 

 a) dla działki nr ew. 66/4 dopuszcza się wydziele-
nie maksymalnie 3 działek o minimalnej po-
wierzchni 1000 m2 obsługiwanych poprzez 
drogę wewnętrzną oraz ich zagospodarowanie 
w formie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, pozostałe warunki zagospodarowania 
i parametry zabudowy zgodne z ustalonymi w 
ust. 1. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U/MN ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) usługi oraz działalnoņć gospodarczą, rze-

mieņlniczą o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej 
granic działki, jako podstawowe przeznaczenie 
terenu, 

 b) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako 
uzupełnienie funkcji usługowej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 c) urządzenia obsługi technicznej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 d) wyklucza się przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko (z wyłączeniem 
sieci infrastruktury technicznej); 

2) warunki podziału terenu na działki: 
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 a) dopuszcza się podziały terenu, wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniać łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia będzie wynosić 
1800 m², 

  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 
drogi) – 25,0 m, 

  - będzie przylegać do ulicy lokalnej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KD - L, ulicy do-
jazdowej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KD – D lub wewnętrznej drogi dojaz-
dowej zapewniającej jej obsługę komunika-
cyjną, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi, 

 b) ww. warunki nie dotyczą działek wydzielonych 
pod projektowane stacje trafo, drogi we-
wnętrznej oraz powstających w wyniku regu-
lacji stanu prawnego, której celem nie jest 
wydzielenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania działki: 
 a) obowiązuje wyprzedzająca realizacja obiektu 

usługowego w stosunku do zabudowy miesz-
kaniowej lub dopuszcza się równoczesną re-
alizację obiektu usługowego wraz z zabudową 
mieszkaniową, 

 b) dopuszcza się 40% powierzchni działki jako 
maksymalną powierzchnię zabudowy, 

 c) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-
dowy – 0,5, 

 d) obowiązuje minimum 30% powierzchni działki 
jako powierzchnia biologicznie czynna, 

 e) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
zgodnie z § 9 pkt 8, 

 f) obowiązuje realizacja ogrodzeń sytuowanych 
wzdłuŊ drogi jako aŊurowe o maksymalnej 
wysokoņci 1,5 m; zakazuje się stosowanie pre-
fabrykatów Ŋelbetowych, typu słupowo–płyto-
wego, 

 g) obowiązuje ograniczenie uciąŊliwoņci związa-
nej z prowadzoną działalnoņcią do granic te-
renu lub działki, 

 h) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 i) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w § 10, 

 j) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących prze-
pisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo–usługową, 

 k) dla terenów, na których występują urządzenia 
melioracyjne oznaczonych na rysunku planu, 
przed realizacją zagospodarowania okreņlo-
nego planem, obowiązuje przebudowa urzą-
dzeń melioracyjnych w sposób umoŊliwiający 
funkcjonowanie sieci na terenach sąsiednich, 
po wczeņniejszym uzgodnieniu z Wojewódz-

kim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oraz wystąpienie o wykreņlenie z ewidencji 
urządzeń melioracji szczegółowych; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) zachowuje się istniejącą zabudowę usługową i 

mieszkaniową z dopuszczeniem jej przebudo-
wy, rozbudowy, nadbudowy zgodnie z ustale-
niami dla projektowanej zabudowy, 

 b) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 
zabudowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały) na 
elewacjach w ramach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystki całej elewacji; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) w przypadku istniejącej zabudowy lokalizowa-

nej w granicy działki dla niezabudowanej są-
siedniej działki obowiązuje lokalizacja zabu-
dowy w granicy poprzez dobudowę do istnie-
jącego obiektu, 

 c) zabudowa usługowa oraz z mieszkaniową 
winny tworzyć jednorodny zespół poprzez 
ujednolicenie kolorystyki elewacji stolarki, ma-
teriałów wykończeniowych: 

  - obowiązuje zakaz stosowania agresywnej 
kolorystyki dachu oraz elewacji, 

 d) dla projektowanej zabudowy usługowej zwią-
zanej z działalnoņcią gospodarczą, rzemieņlni-
czą obowiązuje: 

  - maksymalna wysokoņć zabudowy do naj-
wyŊszego punktu dachu - 10,0 m, 

  - nawiązanie do istniejącej zabudowy w są-
siedztwie (gabaryty budynków, poziom par-
teru, kształt dachu, kolorystyka elewacji, de-
talowanie) w celu tworzenia jednorodnych 
zespołów urbanistyczno-architektonicznych, 

  - dopuszcza się funkcję mieszkaniową w for-
mie pomieszczeń wbudowanych w bryłę 
budynku usługowego, 

 e) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
obowiązują: 

  - maksymalna wysokoņć zabudowy – 3 kon-
dygnacje, w tym poddasze uŊytkowe, tj. 11,0 
m do najwyŊszego punktu dachu, 

  - lokalizacja garaŊy i obiektów gospodarczych 
wbudowanych w bryłę budynku mieszkal-
nego lub integralnie z nim związanych, 

  - dopuszcza się lokalizację garaŊy lub obiek-
tów gospodarczych na działce jedynie jako 
jednokondygnacyjnych o maksymalnej wy-
sokoņci 5,0 m bez poddasza uŊytkowego 
(maksymalna powierzchnia zabudowy gara-
Ŋu – na 1 stanowisko – 25 m², na 2 stanowi-
ska postojowe – 35 m², budynku gospo-
darczego – 40 m²), 
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  - zakaz realizacji budynków tymczasowych (za 

wyjątkiem altan ogrodowych), 
 f) dopuszcza się lokalizację parterowych, wolno-

stojących budynków stacji transformatoro-
wych lub wbudowanych w bryłę budynku 
usługowego. 

2. Dla wyszczególnionego poniŊej terenu 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem H.16.U/MN obowiązuje wyznaczona na ry-
sunku planu strefa ochronna od elektroenerge-
tycznej linii wysokiego napięcia i wymogi ustalo-
ne w § 10 pkt 5, lit. j, k; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: L.25.U/MN, L.28.U/MN, M.29. U/MN do-
datkowo ustala się: 

 a) dla działek znajdujących się w obrębie zazna-
czonej na rysunku planu strefy ochronnej 
urządzeń pomiarowych usytuowanych przy ul. 
Granicznej 45 obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 7 pkt 6 lit. a, b, c, d. 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U/Z ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) usługi ze znaczącym udziałem zieleni w zago-

spodarowaniu terenu jako podstawowe prze-
znaczenie terenu, 

 b) obiekty wypoczynku zbiorowego jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 c) urządzenia obsługi technicznej, parkingi jako 
dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 d) wyklucza się prowadzenie działalnoņci gospo-
darczej (produkcyjnej, przetwórczej, składo-
wej, handlu hurtowego) zarówno w budyn-
kach, jak i poza nimi oraz przedsięwzięcia mo-
gące znacząco oddziaływać na ņrodowisko; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się podziały terenu, wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniać łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki będzie wy-
nosić 2500 m², 

  - minimalna szerokoņć frontu (wzdłuŊ drogi) – 
35 m, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi, 

  - będzie przylegać do drogi lokalnej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KD-L, do-
jazdowej oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KD-D lub wewnętrznej drogi dojaz-
dowej zapewniającej jej obsługę komunika-
cyjną, 

 b) ww. warunki nie dotyczą działek wydzielonych 
pod projektowane stacje trafo, drogi we-
wnętrzne oraz powstających w wyniku regula-
cji stanu prawnego, której celem nie jest wy-
dzielenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania terenów, działek: 
 a) dopuszcza się 30% powierzchni działki lub 

terenu (w przypadku zagospodarowania przez 
jednego inwestora) jako maksymalną po-
wierzchnię zabudowy, 

 b) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-
dowy – 0,3, 

 c) obowiązuje minimum 50% powierzchni działki 
lub terenu jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

 d) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni, 
 e) w ramach działki lub terenu obowiązuje za-

pewnienie liczby miejsc parkingowych dla 
pracowników i klientów w dostosowaniu do 
zagospodarowania, w minimalnej iloņci 12 
miejsc parkingowych na 100 miejsc lub uŊyt-
kowników, 

 f) obowiązuje realizacja ogrodzeń sytuowanych 
wzdłuŊ drogi jako aŊurowe o maksymalnej 
wysokoņci 1,5 m; obowiązuje zakaz stosowa-
nia Ŋelbetowych prefabrykatów, 

 g) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 h) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w § 10, 

 i) obowiązuje ograniczenie uciąŊliwoņci związa-
nej z prowadzeniem działalnoņci do granic te-
renu lub działki, 

 j) dla terenów, na których zlokalizowane są 
usługi oņwiaty oraz obiekty wypoczynku zbio-
rowego, obowiązuje dopuszczalny poziom ha-
łasu w ņrodowisku, okreņlony w obowiązują-
cych przepisach o ochronie ņrodowiska, dla 
terenów zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŊy 
oraz terenów rekreacyjno–wypoczynkowych 
poza miastem; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) zachowuje się istniejącą zabudowę usługową 

z dopuszczeniem jej przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy zgodnie z ustaleniami dla projek-
towanej zabudowy, 

 b) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 
zabudowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały) na 
elewacjach w ramach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji, 

 c) dla budynków wpisanych do gminnej ewiden-
cji zabytków wymienionych w § 8 pkt 1 lit. b 
obowiązują wymogi formalne ustalone w § 8 
pkt 1, lit. d; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy; 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) dla lokalizacji zabudowy ustala się: 
  - maksymalna wysokoņć zabudowy do naj-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 231 – 13585 – Poz. 2388 
 

wyŊszego punktu dachu - 10,0 m, 
  - kąt pochylenia połaci dachowych 0°–40°, 
  - dla elewacji budynków oraz dachów wyklu-

cza się stosowanie jaskrawych kolorów kon-
trastujących z otoczeniem, 

  - zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
  - dla terenów, działek przylegających do ulic 

zbiorczych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD-Z obowiązuje uwzględnienie 
w rozwiązaniach architektonicznych budyn-
ków i zastosowanych materiałach wykoń-
czeniowych szczególnie eksponowanego wi-
doku z tych dróg obowiązuje zakaz lokalizacji 
zaplecz od strony ww. dróg, 

  - dla obiektów uŊytecznoņci publicznej obo-
wiązuje kształtowanie zabudowy i zagospo-
darowania terenu w sposób umoŊliwiający 
bezkolizyjne korzystanie dla osób niepełno-
sprawnych. 
2. Dla wyszczególnionego poniŊej terenu 

oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla fragmentów terenów oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami: I.2.U/Z; L.7.U/Z połoŊonych 
w wyznaczonej na rysunku planu strefie ochron-
nej od cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji za-
budowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieŊy lub dorosłych; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem M.1.U/Z dopuszcza się jako uzupełnianie 
zagospodarowania, funkcję mieszkaniową z prze-
znaczeniem dla personelu oņrodka konferencyj-
nego. 

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KU ustala się następujące zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) usługi z obiektami i urządzeniami towarzyszą-

cymi związane z obsługą trasy komunikacyjnej 
współtworzące przy wjeňdzie do miasta tzw. 
„bramę miasta”, zlokalizowane w bezpoņred-
nim sąsiedztwie „Węzła Raczyn”, jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu, 

 b) wielokondygnacyjne garaŊe naziemne, pod-
ziemne, parkingi, jako dopuszczalne przezna-
czenie terenu, 

 c) urządzenia obsługi technicznej, zieleń, jako 
dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 d) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000 
m², 

 e) wyklucza się prowadzenie działalnoņci gospo-
darczej składowej, handlu hurtowego zarówno 
w budynkach, jak i poza nimi oraz przedsię-
wzięcia mogące znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko (z wyłączeniem sieci infrastruktury 
technicznej); 

2) warunki zagospodarowania działki: 
 a) dla działek budowlanych obowiązują łącznie 

następujące parametry i warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki 5000 m², 
  - minimalna szerokoņć frontu działki (odcinka 

wzdłuŊ ulicy) – 40 m, 
  - dostępnoņć do ulicy zbiorczej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KD-Z, 
 b) warunki ustalone w ust. 1 pkt 2 lit. b nie doty-

czą działek pod projektowane stacje trafo, 
 c) dopuszcza się 80% powierzchni działki jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, 
 d) minimalny wskaňnik intensywnoņci – 1,5, 
 e) obowiązuje minimum 5% działki jako po-

wierzchnia biologicznie czynna, 
 f) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 

zgodnie z § 9 pkt 8, 
 g) dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia aŊurowe 

o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, od strony 
ulic publicznych sytuowane w liniach rozgra-
niczających ulic, zakazuje się stosowania ogro-
dzeń Ŋelbetowych typu słupowo-płytowego, 

 h) obowiązuje ograniczenie uciąŊliwoņci związa-
nej z prowadzoną działalnoņcią do granic te-
renu działki, do których uŊytkownik posiada ty-
tuł prawny, 

 i) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 j) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w § 10; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) dla zabudowy usługowej i towarzyszącej usta-

la się: 
  - maksymalna wysokoņć zabudowy 15,0 m, 
  - dopuszcza się lokalizację zabudowy usługo-

wej w formie dominanty przestrzennej o wy-
sokoņci do 40 m współtworzącej tzw. „bra-
mę miasta” – wjazd do miasta ul. Sieradzką, 

  - kąt pochylenia połaci dachowych 0°-30°, 
 c) w ramach rozwiązań architektonicznych bu-

dynków oraz doborze materiałów wykończe-
niowych naleŊy uwzględnić szczególnie eks-
ponowane elewacje widoczne z obwodnicy 
drogi krajowej nr 8 oraz ul. Sieradzkiej, obo-
wiązuje zakaz lokalizacji zapleczy od strony 
tych ulic, 

 d) w projektach architektonicznych zabudowy 
obowiązuje uwzględnienie szczególnie ekspo-
nowanych elewacji od strony ulic, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, lit. c, dla których obowią-
zuje podwyŊszony standard poprzez zastoso-
wanie tradycyjnych materiałów wykończe-
niowych, takich jak: tynki szlachetne, kamień, 
klinkier, szkło i podobne oraz współczesnych 
materiałów wysokiej klasy o porównywalnym 
standardzie, z wykluczeniem okładzin ze-
wnętrznych typu siding, wyklucza się lokaliza-
cję zapleczy od tej strony, 

 e) obowiązuje ujednolicona kolorystyka elewacji 
zespołu zabudowy sytuowanego w ramach te-
renu, 
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 f) dla elewacji budynków oraz dachów wyklucza 

się stosowanie jaskrawych kolorów kontrastu-
jących agresywnie z otoczeniem, 

 g) dopuszcza się stacje transformatorowe jako 
wbudowane w bryłę budynku o funkcjach 
ustalonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, 

 h) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych, z dopuszczeniem se-
zonowych ogródków gastronomicznych. 

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem SU ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) usługi specjalne w formie schroniska dla zwie-

rząt, w tym obiekty dla potrzeb opieki wetery-
naryjnej, zaplecza administracyjno-socjalne-
go, zaplecza techniczno-magazynowego, jako 
podstawowe przeznaczenie terenu, 

 b) zieleń, parkingi, jako dopuszczalne przeznacze-
nie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice terenu; 
3) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dopuszcza się 30% powierzchni terenu jako 

maksymalna powierzchnia zabudowy, 
 b) obowiązuje minimum 60% powierzchni działki 

lub terenu jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

 c) wzdłuŊ granic terenu obowiązuje realizacja 
Ŋywopłotu lub pasa zieleni zimozielonej o mi-
nimalnej szerokoņci 3,0 m, 

 d) w ramach terenu obowiązuje zapewnienie 
liczby miejsc parkingowych dla pracowników i 
klientów zgodnie z ustaleniem w § 9 pkt 8, 

 e) obowiązuje realizacja ogrodzeń sytuowanych 
wzdłuŊ drogi jako aŊurowe, o maksymalnej 
wysokoņci 1,5 m, obowiązuje zakaz stosowa-
nia Ŋelbetonowych prefabrykatów, 

 f) obowiązują zasady komunikacji ustalone w § 
9, 

 g) obowiązują warunki z zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w § 10; 

4) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) dla zaplecza administracyjno-socjalnego z 

recepcją, opieką weterynaryjną: 
  - maksymalna wysokoņć zabudowy – 8,0 m, 
  - kąt pochylenia połaci dachowych – 25°–35°, 
 c) dla zaplecza techniczno-magazynowego: 
  - maksymalna wysokoņć zabudowy – 6,5 m, 
  - kąt pochylenia połaci dachowych – 25°–35°, 
 d) pomieszczenia dla zwierząt winny mieć formę 

powtarzalnych, ujednoliconych pawilonów: 
  - maksymalna wysokoņć zabudowy – 5,0 m, 
  - kąt pochylenia połaci dachowych – 20°–30°, 
 e) boksy dla zwierząt częņciowo zadaszone z 

wybiegami zabezpieczonymi aŊurowymi ogro-
dzeniami, powinny być powtarzalne i ujedno-
licone: 

  - maksymalna wysokoņć zabudowy – 3,5 m, 

  - kąt pochylenia połaci dachowych – 5°–15°. 
§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami P-U, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) zabudowę produkcyjną, magazyny, usługi (z 

wykluczeniem oņwiaty, zdrowia), jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu, 

 b) obiekty administracyjne, socjalne związane z 
podstawowym przeznaczeniem terenu, jako 
dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 c) urządzenia obsługi komunikacji samochodo-
wej (w tym stacje paliw), jako dopuszczalne 
przeznaczenie terenu, 

 d) sieci, urządzenia obsługi technicznej, jako do-
puszczalne przeznaczenie terenu, 

 e) zieleń, parkingi, jako dopuszczalne przezna-
czenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się podziały terenu, wówczas gdy 

działka powstała w wyniku podziału będzie 
spełniać łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia będzie wynosić 
4000 m², 

  - minimalna szerokoņć frontu działki (odcinka 
wzdłuŊ ulicy) – 40 m, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic działki 
lub terenu, które podlegają podziałowi, 

  - będzie przylegać do drogi lokalnej, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KD-L, drogi 
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD-D lub ulicy wewnętrznej, 

 b) ww. warunki nie dotyczą działek wydzielonych 
pod projektowane stacje trafo, drogi we-
wnętrzne oraz powstających w wyniku regula-
cji stanu prawnego, której celem nie jest wy-
dzielenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania terenów, działek: 
 a) dopuszcza się 60% powierzchni działki jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, 
 b) maksymalny współczynnik intensywnoņci – 

0,6, 
 c) obowiązuje minimum 10% działki jako po-

wierzchnia biologicznie czynna, 
 d) dopuszcza się wydzielenie dodatkowych we-

wnętrznych – ogólnodostępnych lub prywat-
nych ulic dla obsługi działek połoŊonych w 
ramach terenu, minimalna szerokoņć ulicy w 
liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m, 

 e) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
zgodnie z § 9 pkt 8, 

 f) dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia aŊurowe 
o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, od strony 
ulic publicznych sytuowane w liniach rozgra-
niczających ulic, zakazuje się stosowania 
ogrodzeń Ŋelbetowych typu słupowo-płyto-
wego, 

 g) wzdłuŊ granic terenu wspólnych z terenami 
zabudowy mieszkaniowej obowiązuje realiza-
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cja Ŋywopłotu lub pasa zieleni zimozielonej o 
minimalnej szerokoņci 3,0 m, 

 h) obowiązuje ograniczenie uciąŊliwoņci związa-
nej z prowadzoną działalnoņcią do granic te-
renu działki, do których uŊytkownik posiada ty-
tuł prawny, 

 i) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 j) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone w § 10; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z 

ustalonym w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, d: 
  - połoŊonej pomiędzy ustaloną nieprzekraczal-

ną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą 
ulicy, dopuszcza się moŊliwoņć remontu i 
wymiany dachu zgodnie z warunkami dla 
projektowanej zabudowy, 

  - dla pozostałej zabudowy dopuszcza się prze-
budowę, rozbudowę, wymianę zgodnie z 
ustaleniami dla projektowanej zabudowy, 

 b) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej w dobrym i ņrednim stanie 
technicznym z moŊliwoņcią jej przebudowy 
oraz zakazem zwiększania istniejącego stanu 
zabudowy (powierzchni i kubatury); 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, z wyłączeniem 
ulic wewnętrznych, obiektów obsługi wjaz-
dów, ochrony oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej, 

 b) dla zabudowy produkcyjnej, usługowej i towa-
rzyszącej ustala się: 

  - maksymalna wysokoņć zabudowy 15,0 m, z 
wyłączeniem obiektów i urządzeń towarzy-
szących, takich jak: maszty, kominy, dňwigi, 
silosy itp., których wysokoņć wynika bezpo-
ņrednio z wymogów technologicznych, 

  - dla wszystkich obiektów o wysokoņci 50,0 m 
n.p.t. i większej przed wydaniem pozwolenia 
na budowę obowiązuje zgłoszenie do odpo-
wiednich słuŊb ruchu lotniczego sił zbroj-
nych w celu ustalenia sposobu oznakowania 
przeszkodowego tych obiektów, 

  - kąt pochylenia połaci dachowych 0°-30°, 
 c) dla obiektów obsługi wjazdów, obiektów 

ochrony ustala się: 
  - maksymalna wysokoņć zabudowy - 5,0 m, 
  - maksymalna powierzchnia zabudowy - 20,0 

m, 
  - kąt pochylenia połaci dachowych 0°-30°, 
 d) obowiązuje ujednolicona kolorystyka elewacji 

dla zespołu zabudowy w ramach działki lub te-
renu, 

 e) dla kolorystyki elewacji wielkokubaturowych 
obiektów przemysłowych, magazynowych 
wyklucza się stosowanie bieli oraz innych ag-
resywnie działających w przestrzeni kolorów, 

 f) w ramach rozwiązań architektonicznych bu-
dynków oraz doborze materiałów wykończe-
niowych naleŊy uwzględnić szczególnie eks-
ponowane elewacje widoczne z ulic: zbior-
czych KD-Z, obowiązuje zakaz lokalizacji zaple-
czy od strony tych ulic, 

 g) dopuszcza się lokalizację parterowych, wolno-
stojących budynków stacji transformatoro-
wych lub wbudowanych w bryłę budynku o 
funkcjach ustalonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b. 

2. Dla wyszczególnionego poniŊej terenu 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem G.15.P - U dodatkowo, ustala się: 
  - dla budynków wchodzących w skład zespołu 

cukrowni wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytków, wymienionych w § 8 pkt 1 lit. b 
obowiązują wymogi formalne ustalone w § 8 
pkt 1, lit. d, 

  - obowiązuje wyznaczona na rysunku planu 
strefa ograniczonej ochrony konserwator-
skiej „B” oraz wymogi formalne okreņlone w 
§ 8 pkt 4 lit. a, 

  - wskazuje się wartoņciowe drzewa - sosny i 
tuje do objęcia statusem pomników przyro-
dy, do czasu objęcia drzew statusem pomni-
ka przyrody obowiązuje ochrona i zakaz ich 
likwidacji oraz zakaz działań w ich bezpo-
ņrednim sąsiedztwie mogących mieć na nie 
bezpoņredni wpływ; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: G.20.P-U; G.53.P-U; E.3 P-U; E.4.P-U; 
E.22.P-U; obowiązuje wyznaczona na rysunku 
planu strefa ochronna od elektroenergetycznej li-
nii wysokiego napięcia i wymogi ustalone w § 10 
pkt 5, lit. j, k; 

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem G.52.P - U dodatkowo ustala się: 

 a) przebieg wrysowanej na rysunku planu bocz-
nicy kolejowej ma charakter orientacyjny i 
moŊe podlegać dalszym uņciņleniom. 

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem PG ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) eksploatację powierzchniową wapieni piasz-

czystych oraz piaskowca wapnistego wcho-
dzących w skład udokumentowanych zaso-
bów złoŊa „Wieluń”, w ramach ustanowio-
nych obszaru i terenu górniczego, jako podsta-
wowe przeznaczanie terenu, 

 b) zabudowa o charakterze trwałym i tymczaso-
wym związana z obsługą eksploatacji surow-
ców oraz wykorzystywana w czasie rekultywa-
cji, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z 

regulacji stanu prawnego; 
3) warunki zagospodarowania terenu: 
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 a) obowiązuje ochrona surowców w ramach 

udokumentowanego złoŊa, 
 b) do czasu ustalenia koncesji na wydobycie 

surowców obowiązuje uŊytkowanie w dotych-
czasowy sposób z zakazem zabudowy, 

 c) naleŊy stosować technologie eksploatacji og-
raniczające ujemny wpływ na ņrodowisko, 

 d) dopuszcza się 10% powierzchni terenu, jako 
maksymalną powierzchnię zabudowy, 

 e) obowiązuje minimum 5% powierzchni terenu, 
jako powierzchnia biologicznie czynna, 

 f) dla fragmentów terenów znajdujących się w 
obrębie wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ochrony archeologicznej „W”, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w § 8 pkt 4 lit. b, 

 g) po zakończeniu działalnoņci eksploatacyjnej 
dopuszcza się wykorzystanie wyrobisk eksplo-
atacyjnych do składowiska materiałów pobu-
dowlanych obojętnych oraz ziemi z wykopów, 

 h) obowiązuje rekultywacja terenu pozwalająca 
na odtworzenie naturalnych w danym ņrodo-
wisku form morfologicznych i krajobrazowych, 
np. przez zalesienie lub w kierunku rolnym, 

 i) przed przystąpieniem do prac rekultywacyj-
nych przedsiębiorca zobowiązany jest do uzy-
skania decyzji Starosty Powiatowego okreņla-
jący kierunek i termin wykonania rekultywacji, 
a po zakończeniu pełnego zakresu robót rekul-
tywacyjnych do uzyskania decyzji uznającej 
rekultywację za zakończoną; 

4) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć zabudowy – 8,0 m, 
 b) kąt nachylenia połaci dachowych – 0°–20°. 

§ 26. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KS ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) urządzenia obsługi komunikacji publicznej i 

indywidualnej, jako podstawowe przeznacze-
nie terenu, 

 b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenów na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice terenów; 
3) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dopuszcza się zagospodarowanie w formie 

parkingów, stacji paliw, dworca autobusowe-
go wraz z towarzyszącymi usługami, 

 b) dopuszcza się 60% powierzchni terenu, jako 
maksymalną powierzchnię zabudowy, 

 c) obowiązuje minimum 5% powierzchni terenu, 
jako powierzchnia biologicznie czynna, 

 d) zachowuje się istniejący sposób obsługi ko-
munikacyjnej; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się prze-

budowę, rozbudowę, nadbudowę i wymianę 
zgodnie z warunkami dla projektowanej zabu-
dowy, 

 b) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 
zabudowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały) na 
elewacjach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć zabudowy – 15,0 m, 
 c) kąt nachylenia połaci dachowych – 0°–25°, 
 d) obowiązuje zakaz realizacji budynków tymcza-

sowych. 
§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KK ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) urządzenia obsługi komunikacji kolejowej, 

jako podstawowe przeznaczenie terenu, 
 b) zieleń, parkingi, ulice, sieci i urządzenia obsłu-

gi technicznej, jako dopuszczalne przeznacze-
nie terenu; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dopuszcza się 20% powierzchni terenu, jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, 
 b) obowiązuje minimum 5% powierzchni terenu, 

jako powierzchnia biologicznie czynna, 
 c) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 

ustalone w § 9, 
 d) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 

technicznej ustalone w § 10; 
3) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się prze-

budowę, rozbudowę, nadbudowę i wymianę 
zgodnie z warunkami dla projektowanej zabu-
dowy, 

 b) w działalnoņci remontowej istniejących bu-
dynków mającej wpływ na wygląd zewnętrzny 
zabudowy obowiązuje: 

  - ujednolicenie stolarki (kolor, podziały) na 
elewacjach budynku, 

  - zakaz malowania fragmentu elewacji w kolo-
rze odbiegającym od kolorystyki całej elewa-
cji, jeŊeli powyŊsze nie wynika z koncepcji ko-
lorystyki całej elewacji; 

4) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć zabudowy – 12,0 m, 
 c) kąt nachylenia połaci dachowych – 0°–25°, 
 d) obowiązuje zakaz realizacji budynków tymcza-

sowych. 
2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów, 

oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
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bolem D.4.KK dopuszcza się zagospodarowanie 
dla potrzeb węzła integracyjnego opartego o sta-
cję kolejową Dąbrowa – Wieluń związanego z po-
łączeniem istniejącej linii kolejowej z nową linią 
kolejową , o której mowa w § 9 pkt 9: 

 a) obowiązuje wówczas łączne zagospodaro-
wanie z przyległym fragmentem terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
20KD – Z 1/2 obejmujące: parkingi, postój 
taksówek, dojņcia piesze, itp., które winno 
być powiązane funkcjonalnie z przystankiem 
kolejowym oraz przystankami autobusowy-
mi tworząc zintegrowany węzeł komunika-
cyjny; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem D.1.KK dopuszcza się zamienny rodzaj za-
gospodarowania w postaci zabudowy produkcyj-
no–usługowej, dla której wymogi zostały ustalo-
ne w § 24 tekstu planu; 

3) dla działek nr ew. 222/38, 222/37 połoŊonych w 
ramach terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem D.4.KK dopuszcza się zamienny rodzaj 
zagospodarowania w postaci zabudowy produk-
cyjno – usługowej, dla której wymogi zostały 
ustalone w § 24 tekstu planu; 

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem E.1.KK do czasu realizacji zagospodaro-
wania ustalonego planem dla istniejącego bu-
dynku mieszkalnego docelowo zakwalifikowane-
go do likwidacji dopuszcza się wyłącznie bieŊące 
remonty. 

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem K ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) urządzenia gospodarki ņciekowej jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu, 
 b) zieleń, parkingi, jako dopuszczalne przeznacze-

nie terenu, 
 c) sieci infrastruktury technicznej, urządzenia ob-

sługi technicznej, jako dopuszczalne przezna-
czenie terenu; 

2) warunki podziału terenów na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice terenów; 
3) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) zachowuje się istniejącą oczyszczalnię ņcieków 

z dopuszczeniem jej przebudowy, 
 b) dopuszcza się 80% powierzchni terenu jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, 
 c) obowiązuje minimum 10% powierzchni terenu 

jako powierzchnie biologicznie czynna, 
 d) zachowuje się istniejący sposób obsługi ko-

munikacyjnej; 
4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) zachowuje się istniejącą zabudowę, z moŊli-

woņcią przebudowy, wymiany w zaleŊnoņci od 
potrzeb technicznych, 

 b) dopuszcza się maksymalną wysokoņć zabu-
dowy – 7,0 m, 

 c) kąt nachylenia połaci dachowych 0°–20°, 

 d) dla elewacji budynków wyklucza się stosowa-
nie jaskrawych kolorów. 

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem E ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) urządzenia gospodarki elektroenergetycznej, 

jako podstawowe przeznaczenie terenu, 
 b) parkingi, zieleń, jako dopuszczalne przezna-

czenie terenu, 
 c) sieci infrastruktury technicznej, urządzenia 

obsługi technicznej jako dopuszczalne prze-
znaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice terenów; 
3) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dopuszcza się 70% powierzchni terenu jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, 
 b) obowiązuje minimum 5% powierzchni terenu, 

jako powierzchnia biologicznie czynna, 
 c) obowiązuje minimum 5% powierzchni terenu, 

jako powierzchnia biologicznie czynna. 
2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów 

oprócz ustaleń zawartych w ust. 1, wprowadza się 
dodatkowo ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem E.2.E zachowuje się Rejonowy Punkt Zasi-
lający RP2110/15kV „Wieluń”, z moŊliwoņcią 
przebudowy w zaleŊnoņci od potrzeb technicz-
nych; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem J.18.E ustala się: 

 a) lokalizację stacji elektroenergetycznej110/15 
kV „Sady”, 

 b) dopuszcza się lokalizację gazowej stacji reduk-
cyjno-pomiarowej. 

§ 30. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem C ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) urządzenia gospodarki cieplnej, jako podsta-

wowe przeznaczenie terenu, 
 b) parkingi, zieleń, jako dopuszczalne przezna-

czenie terenu, 
 c) sieci infrastruktury technicznej, urządzenia 

obsługi technicznej jako dopuszczalne prze-
znaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice terenu; 
3) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zachowuje się istniejącą Ciepłownię Miejską, 
 b) dopuszcza się 70% powierzchni terenu, jako 

maksymalną powierzchnię zabudowy, 
 c) obowiązuje minimum 5% powierzchni terenu, 

jako powierzchnia biologicznie czynna, 
 d) zachowuje się istniejący sposób obsługi ko-

munikacyjnej; 
4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) zachowuje się istniejącą zabudowę, z moŊli-

woņcią przebudowy, wymiany w zaleŊnoņci od 
potrzeb technicznych, 
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 b) maksymalna wysokoņć zabudowy – 16,0 m 

(nie dotyczy kominów), 
 c) kąt nachylenia połaci dachowych 0°–20°, 
 d) dla elewacji budynków wyklucza się stosowa-

nie jaskrawych kolorów; 
5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć zabudowy – 16,0 m 

(nie dotyczy kominów dla potrzeb bloku koge-
neracyjnego), 

 c) kąt nachylenia połaci dachowych 0°–20°, 
 d) dla elewacji budynków wyklucza się stosowa-

nie jaskrawych kolorów. 
§ 31. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolem ZP ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) zieleń urządzoną z elementami małej architek-

tury, jako podstawowe przeznaczenie terenu, 
 b) sieci infrastruktury technicznej wyłącznie w 

formie podziemnej oraz urządzenia obsługi 
technicznej i urządzenia sportowo-rekreacyjne, 
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenów na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice działek; 
3) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) obowiązuje zachowanie istniejącej zieleni, 

stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych wzbo-
gacanie o nowe nasadzenia, 

 b) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów o cha-
rakterze tymczasowym, np. kiosków. 

2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów, 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem G.13/ZP dodatkowo ustala się: 
 a) zagospodarowanie w formie parku połoŊone-

go w ustalonej na rysunku planu strefie ogra-
niczonej ochrony konserwatorskiej „B”, 

 b) obowiązuje program intensywnej odnowy i 
odtwarzania, w ramach którego naleŊy: 

  - zachować egzemplarze starych okazałych 
sosen oraz Ŋywotników (tui), 

  - uzgodnić zakres działań z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem L.10.ZP dodatkowo ustala się: 

 a) obowiązuje zagospodarowanie w formie par-
ku osiedlowego z elementami małej architek-
tury, urządzanym ciągiem pieszym, wzdłuŊ 
kanału Wieluńskiego, dojņciami połączonymi 
funkcjonalnie z układem drogowym przyle-
głych osiedli; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: E.15.ZP; E.16.ZP dodatkowo ustala się: 

 a) obowiązuje zagospodarowanie w formie 
skweru, stanowiące kontynuację (funkcjonal-
nie powiązanych) z terenami zieleni usytu-
owanym po dwóch stronach ul. Wodnej 
wzdłuŊ kanału Wieluńskiego, objętymi odręb-

nym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego; 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: E.14.ZP; E.17.ZP dodatkowo ustala się: 

 a) obowiązuje zagospodarowanie w formie 
skweru z zielenią pełniącą funkcję izolacyjną 
usytuowaną pomiędzy terenami kolejowymi i 
ul. Ciepłowniczą oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 8KD-Z1/2, stanowiącego kontynu-
ację ciągu zieleni wyznaczonego od. ul. War-
szawskiej w ramach odrębnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego; 

5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: I.15.ZP; I.16.ZP; I.28.ZP; I.29.ZP; I.30.ZP 
dodatkowo ustala się: 

 a) obowiązuje zagospodarowanie w formie 
skwerów usytuowanych w strefach ochron-
nych od istniejącej i projektowanej linii wyso-
kiego napięcia 110 kV, 

 b) obowiązuje zakaz wysokich nasadzeń; 
6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem G.3.ZP dodatkowo ustala się zagospoda-
rowanie w formie zieleni urządzonej w ramach 
węzła drogowego „Raczyn” stanowiącej bezpo-
ņrednie sąsiedztwo terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem G.4.KU wskazanego dla 
lokalizacji usług związanych z obsługą trasy ko-
munikacyjnej; 

7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: K.13.ZP; K.14.ZP w ramach zagospoda-
rowania obowiązuje zapewnienie dostępnoņci 
komunikacyjnej dla działek, dla których ze wzglę-
du na ich usytuowanie obsługę komunikacyjną 
zapewnia wyłącznie ul. Potockiego; 

8) dla fragmentu terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem L.10.ZP znajdującego się w ob-
rębie zaznaczonej na rysunku planu strefy och-
ronnej urządzeń pomiarowych ogródka pomia-
rowego usytuowanych przy ul. Granicznej 45 
obowiązują ustalenia zawarte w § 7 pkt 6 lit. d. 

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZC ustala się: 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem ZC ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) cmentarz, jako podstawowe przeznaczenie 

terenu, 
 b) obiekty związane bezpoņrednio z obsługą 

cmentarza, parkingi, jako dopuszczalne prze-
znaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice terenów; 
3) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) zachowuje się istniejący sposób uŊytkowania, 

tj. czynne cmentarze grzebalne: ewangelicko- 
augsburski oraz rzymsko-katolicki oraz relikt 
cmentarza Ŋydowskiego, 

 b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem K.7.ZC ustala się: 

  - obowiązuje funkcjonalne połączenie w za-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 231 – 13591 – Poz. 2388 
 

kresie zagospodarowania (wewnętrzne aleje 
i ogrodzenie) istniejącego cmentarza z pro-
jektowaną rozbudową, 

  - dopuszcza się wyłącznie realizację obiektów 
związanych bezpoņrednio z obsługą cmenta-
rzy (tj. kaplice, zakłady pogrzebowe, sprzedaŊ 
kwiatów oraz zniczy, toalety itp.), maksymal-
na powierzchnia zabudowy – 2000 m², mak-
symalna wysokoņć zabudowy – 5,0 m, 

  - północną częņć terenu przeznacza się dla 
lokalizacji parkingu, ewentualnie obiekty 
związane z obsługą cmentarza winny mieć 
charakter jednorodnego zespołu o ujednoli-
conych materiałach wykończeniowych i ko-
lorystyce; wyklucza się lokalizację kiosków 
lub zabudowy w formie pojedynczych pawi-
lonów, do czasu realizacji docelowego zago-
spodarowania obowiązuje uŊytkowanie na 
dotychczasowych warunkach, 

  - w ramach zagospodarowania cmentarzy wy-
mienionych w ust. 1 pkt 3, lit. a obowiązuje 
urządzenie strefy ochronnej zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu, 

 c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem M.30.ZC ustala się: 

  - zachowuje się istniejący relikt, obecnie miej-
sce pamięci narodowej zagospodarowane w 
formie głazu z upamiętniającym napisem 
wraz z towarzyszącą zielenią, 

  - dla istniejącej zieleni, obowiązuje prowadze-
nie prac pielęgnacyjnych z dopuszczeniem 
działań wynikających z zagospodarowania w 
formie ogólnodostępnego parku leņnego, za-
leca się zaznaczenie granic terenu z wykorzy-
staniem naturalnych form (Ŋywopłoty, skar-
py, itp.), 

  - ze względu na połoŊenie w obrębie zazna-
czonej na rysunku planu strefy ochronnej 
urządzeń pomiarowych usytuowanych przy 
ul. Granicznej 45 obowiązują ustalenia za-
warte w § 7 pkt 6 lit. d, 

 d) dla cmentarzy wpisanych do gminnej ewiden-
cji zabytków, wymienionych w § 8 pkt 1 lit. 
obowiązują wymogi formalne ustalone w § 8 
pkt 1, lit. d. 
§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem ZD ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) zieleń urządzoną w postaci ogrodów działko-

wych, jako podstawowe przeznaczenie terenu; 
2) warunki podziału terenów na działki: 
 a) dla istniejących ogrodów działkowych zacho-

wuje się istniejące granice działek, 
 b) dla projektowanych ogrodów działkowych do 

czasu ich realizacji zachowuje się istniejące 
podziały ze wskazaniem łączenia działek; 

3) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) zachowuje się istniejące ogrody działkowe z 

dopuszczeniem ich przekształcenia w inne 

funkcje zieleni urządzonej np. w zieleń pu-
bliczną, 

 b) dla fragmentów terenów znajdujących się w 
obrębie wyznaczonej na rysunku planu strefy 
ochrony archeologicznej „W”, obowiązują 
wymogi formalne ustalone w § 8 pkt 4 lit. b, 

 c) dla zabudowy związanej z uŊytkowaniem 
ogrodów działkowych obowiązują obiekty 
jednokondygnacyjne bez poddasza uŊytkowe-
go, o maksymalnej powierzchni 35,0 m² i 
maksymalnej wysokoņci do najwyŊszego 
punktu dachu - 5,0 m, 

 d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
80% powierzchni terenu, 

 e) obowiązuje realizacja szpalerów drzew lub 
krzewów zimozielonych wzdłuŊ ogrodzeń sta-
nowiących ekrany ograniczające wgląd do 
wnętrza ogrodu (z wyłączeniem terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem M.26. 
ZD). 

2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów, 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenów oznaczonego na rysunku planu sym-

bolami: I.8.ZD ; H.14.ZD dodatkowo ustala się: 
 a) w strefach ochronnych od linii wysokiego na-

pięcia obowiązuje zakaz wysokich nasadzeń; 
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem M.26. ZD dodatkowo ustala się: 
 a) do czasu realizacji zagospodarowania ustalo-

nego planem obowiązuje dotychczasowy spo-
sób zagospodarowania – uŊytki rolne, 

 b) ze względu na połoŊenie w obrębie zaznaczo-
nej na rysunku planu strefy ochronnej urzą-
dzeń pomiarowych usytuowanych przy ul. 
Granicznej 45 obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 7 pkt 6 lit. c, d, 

 c) obowiązuje zagospodarowanie poszczegól-
nych działek wydzielonych w ramach ogrodu 
działkowego w formie zieleni, w której mak-
symalnie 20% mogą stanowić drzewa, a pozo-
stałą częņć winny stanowić krzewy i niska zie-
leń ozdobna i uŊytkowa. 

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) zieleń leņną w formie parku leņnego, jako 

podstawowe przeznaczenie terenu, 
 b) urządzenia związane z gospodarką leņną i za-

gospodarowaniem turystycznym, jako do-
puszczalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice terenów, 
 b) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z 

regulacji stanu prawnego których celem nie 
jest wydzielenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) obowiązuje zachowanie i odnowa istniejącej 

zieleni leņnej poprzez prowadzenie trwale 
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zrównowaŊonej gospodarki leņnej zmierzają-
cej do zachowania bogactwa przyrodniczego 
oraz potencjału regeneracyjnego i Ŋywotnoņci, 
podnoszenie wieku rębnoņci, 

 b) przy odnawianiu upraw leņnych obowiązuje 
wymóg opracowania i urządzenia planu zale-
sień uzgodnionego ze słuŊbą leņną, prowa-
dzącą nadzór nad gospodarką leņną; 

 c) zabrania się: 
  - wprowadzania gatunków lasu obcych ro-

dzimej florze, 
  - realizacji melioracji i zmiany stosunków 

wodnych, 
 d) obowiązuje zachowanie istniejących rowów 

melioracyjnych spełniających rolę odbiorni-
ków wód powierzchniowych, 

 e) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
związanych z gospodarką leņną, a w szczegól-
noņci z zagospodarowaniem turystycznym i 
ochroną lasu, jednakŊe bez zmiany leņnego 
charakteru terenu, 

 f) obowiązuje wykonywanie wszystkich elemen-
tów wyposaŊenia terenu wyłącznie z elemen-
tów drewnianych lub w obudowie drewnianej, 

 g) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy i ogro-
dzeń. 

2. Dla wyszczególnionego poniŊej terenu, 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem D.31.ZL dodatkowo ustala się: 
 a) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej wraz z towarzyszącą zabudową 
gospodarczą dopuszcza się: przebudowę, roz-
budowę, wymianę zgodnie z warunkami usta-
lonymi w § 16, ust. 1 pkt 4, 

 b) obowiązuje funkcjonalne połączenie w zakre-
sie zagospodarowania (ciągi piesze, dojņcia) z 
terenami sportu i rekreacji oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: D.32.U/Z; D.38. U/Z. 

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem WS ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) wody ņródlądowe – istniejące zbiorniki wodne, 

jako podstawowe przeznaczenie terenu; 
2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące granice terenów; 
3) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zachowuje się istniejące zbiorniki wodne. 

§ 36. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) uprawy polowe, jako podstawowe przeznacze-

nie terenu, 
 b) zabudowę mieszkaniową zagrodową wraz z 

towarzyszącą zabudową gospodarczą, jako 
dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
oraz zbiorniki retencyjne, jako dopuszczalne 
przeznaczenie terenu, 

 d) istniejące drogi dla obsługi upraw polowych, 
ņcieŊki rowerowe, jako dopuszczalne przezna-
czenie terenu; 

2) warunki podziału terenów na działki; 
 a) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z 

regulacji stanu prawnego, których celem nie 
jest wydzielanie działek budowlanych, 

 b) minimalna powierzchnia działki powstałej w 
wyniku podziału dla uŊytkowania zgodnego z 
przeznaczeniem ustalonym w ust. 1 pkt 1 lit. a 
wynosi 3000 m², z wyłączeniem działek wyod-
rębnionych dla lokalizacji stacji trafo lub in-
nych urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) warunki zagospodarowania terenów; 
 a) dopuszcza się sytuowanie projektowanej za-

budowy zagrodowej w formie siedliska przy 
łącznym spełnieniu warunków: 

  - lokalizacja jednego siedliska rolnego w ra-
mach jednego gospodarstwa rolnego o mi-
nimalnej powierzchni uŊytków rolnych 4,5 ha 
związanego z obsługą tego gospodarstwa, 

  - na działce wchodzącej w skład przedmioto-
wego gospodarstwa rolnego, której powierz-
chnia jest nie mniejsza niŊ 2500 m², a szero-
koņć nie mniejsza niŊ 25 m, 

  - działka połoŊona jest pomiędzy działkami o 
podobnym kształcie i powierzchni (z toleran-
cją 20%) usytuowanymi po obydwu jej stro-
nach juŊ zabudowanymi trwałą i uŊytkowaną 
całorocznie zabudową, tak aby projektowana 
zabudowa stanowiła jej uzupełnienie, 

  - w pasie 50 m od linii rozgraniczającej ulicy 
lokalnej (KD – L), dojazdowej (KD - D) lub ist-
niejącej drogi słuŊącej dla obsługi upraw po-
lowych, 

 b) obowiązuje 20% powierzchni działki, jako 
maksymalna powierzchnia zabudowy, ale łą-
czna powierzchnia zabudowy nie większa niŊ 
800 m², 

 c) obowiązuje minimum 50% powierzchni działki 
jako powierzchnia biologicznie czynna, 

 d) dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia aŊurowe 
wykonane z elementów drewnianych, w for-
mie Ŋywopłotów lub z siatki metalowej z pod-
murówkami o maksymalnej wysokoņci 0,70 m 
od poziomu terenu; obowiązuje zakaz stoso-
wania półfabrykatów Ŋelbetowych, 

 e) obowiązuje zachowanie istniejących rowów 
melioracyjnych spełniających rolę odbiorni-
ków wód powierzchniowych, 

 f) w wyznaczonych na rysunku planu strefach 
den dolinnych – korytarzach ekologicznych: 

  - wyklucza się zmiany ukształtowania terenu w 
postaci podwyŊszania lub obniŊania powierz-
chni deformujących naturalną formę geo-
morfologiczną dolinek dopływów rzeki Pysz-
nej, 

  - obowiązuje zakaz zabudowy, 
 g) dopuszcza się lokalizację stawów realizowa-

nych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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oraz zastrzeŊeniem zawartym w ust. 1, pkt 3, 
lit. c, 

 h) zaleca się intensyfikowanie zadrzewień ņród-
polnych dla polepszenia rolniczego mikrokli-
matu i ograniczenia erozji gleb, 

 i) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 j) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej, ustalone w § 10, 

 k) dla terenów, na których poprowadzone są 
linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 
obowiązują ustalone na rysunku planu strefy 
ochronne oraz wymogi ustalone w § 10 pkt 5 
lit. j, k, 

 l) dla terenów, w ramach których występuje 
strefa ochrony archeologicznej „W” wyzna-
czona na rysunku planu obowiązują wymogi 
formalne ustalone w § 8 pkt 3, lit. b; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) zachowuje się istniejącą zabudowę o przezna-

czeniu zgodnym z ustalonym w ust. 1 pkt 1 lit. 
b, z moŊliwoņcią jej przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy, wymiany zgodnie z warunkami 
dla projektowanej zabudowy, 

 b) obowiązuje sukcesywna likwidacja form uŊyt-
kowania i zagospodarowania niezgodnych z 
przeznaczeniem ustalonym w ust. 1 pkt 1; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązuje skoordynowanie frontowej linii 

zabudowy z frontowymi liniami zabudowy ist-
niejącej na sąsiednich działkach, 

 b) zabudowa działki winna mieć formę zintegro-
wanego zespołu, linie głównych kalenic da-
chów powinny być równoległe do dłuŊszych 
boków odpowiednich częņci zespołu zabudo-
wy, a spadki dachów ujednolicone dla wszyst-
kich elementów zespołu, 

 c) maksymalna wysokoņć zabudowy w najwyŊ-
szym punkcie dachu – 10 m, ograniczenie wy-
sokoņci do 2 kondygnacji, w tym poddasze 
uŊytkowe oraz maksymalna odległoņć okapu 
od poziomu terenu – 6,0 m, 

 d) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 
45° , z obowiązkiem dostosowania spadku da-
chu do zabudowy juŊ istniejącej: na działce lub 
na sąsiednich działkach, 

 e) obowiązuje pokrycie dachów w kolorze natu-
ralnym materiałów ceramicznych lub w kolo-
rach ciemnoczerwonych bądň ciemnobrązo-
wych, 

 f) obowiązuje malowanie elewacji zewnętrznych 
w jasnych, pastelowych odcieniach: beŊu, brą-
zu, Ŋółci, 

 g) dopuszcza się lokalizację usług w formie po-
mieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego bądň jako obiektu parterowego 
wolnostojącego lub tworzącego z budynkiem 
mieszkalnym całoņć architektoniczną, 

 h) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-
darczych związanych z obsługą rolnictwa w 

formie wolnostojącej zabudowy pod warun-
kiem spełnienia wymogów dotyczących spo-
sobu zagospodarowania działki ustalonych w 
pkt 3: 

  - maksymalna wysokoņć w najwyŊszym punk-
cie dachu – 12,0 m, 

  - kąt nachylenia połaci dachowych 5°–40°. 
2. Dla wyszczególnionego poniŊej terenu 

oprócz ustaleń zawartych w ust. 1, wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem J.17.R, dodatkowo ustala się: 
 a) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, zlokalizowanej na działkach po-
wstałych z podziałów terenów rolnych obo-
wiązują wymogi w zakresie zagospodarowa-
nia działek oraz w odniesieniu do zabudowy 
ustalone w § 16. 

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem RŁ ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) uprawy łąkowe w dolinie rzeki Pysznej i jej 

dopływów, jako podstawowe przeznaczenie 
terenu, 

 b) urządzenia słuŊące ochronie przed powodzią 
(wały przeciwpowodziowe), zbiorniki retencyj-
ne związane z funkcją przeciwpowodziową, 
poldery, jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renu, 

 c) sieci, urządzenia infrastruktury technicznej, 
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 d) istniejące drogi dla obsługi upraw polowych, 
ņcieŊki rowerowe, jako dopuszczalne przezna-
czenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki: 
 a) zachowuje się istniejące podziały ze wskaza-

niem łączenia działek, 
 b) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z 

regulacji stanu prawnego, których celem nie 
jest wydzielenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania terenów; 
 a) obowiązuje zachowanie i ochrona istniejącej 

zieleni, tj. łąk z luňnymi grupami zadrzewień 
poprzez systematyczne zabiegi pielęgnacyjne, 

 b) obowiązuje utrzymanie droŊnoņci korytarzy 
ekologicznych poprzez: 

  - porządkowanie dna dolinnego (likwidacja 
potencjalnych dzikich wysypisk), 

  - usuwanie bądň niedopuszczenie do powsta-
wania wszelkich sztucznych barier, 

 c) obowiązuje zachowanie istniejących rowów 
melioracyjnych spełniających rolę odbiorni-
ków wód powierzchniowych, 

 d) dopuszcza się wyłącznie te zmiany w ukształ-
towaniu terenu, które nie niszczą naturalnego 
kształtu dolin lub utrwalają istniejącą konfigu-
rację, 

 e) obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy z 
wyłączeniem obiektów i urządzeń słuŊących 
potrzebom retencji wód powierzchniowych, 
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 f) obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń, 
 g) obowiązuje zakaz realizacji zgeometryzowa-

nych układów: dróg, ņcieŊek rowerowych, 
 h) zaleca się obsadzanie wyŊszych partii dolin-

nych pasami roņlinnoņci wysokiej w celu 
kształtowania procesów wentylacyjnych oraz 
izolowania od ujemnych wpływów zagospo-
darowania i uŊytkowania sąsiedztwa, 

 i) dla terenów, na których poprowadzone są 
linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 
obowiązują ustalone na rysunku planu strefy 
ochronne oraz wymogi ustalone w § 10 pkt 5 
lit. j, k; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej za-

grodowej wraz z towarzyszącą zabudową go-
spodarczą wchodzącą w skład istniejących 
siedlisk, dopuszcza się bieŊące remonty, prze-
budowę, wymianę dachu bez powiększania 
powierzchni zabudowy, zgodnie z warunkami 
ustalonymi dla zabudowy zagrodowej w § 38, 
ust. 1 pkt 4, 

 b) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, dopuszcza się jej bieŊące remon-
ty, przebudowę, wymianę dachu bez powięk-
szania powierzchni zabudowy, zgodnie z wa-
runkami ustalonymi dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w § 16 ust. 1, pkt 4. 

2. Dla wyszczególnionego poniŊej terenu, 
oprócz ustaleń zawartych w ust. 1, wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem F.7.RŁ dodatkowo ustala się: 
 a) przebieg wrysowanej na rysunku planu bocz-

nicy kolejowej ma charakter orientacyjny i 
moŊe podlegać dalszym uņciņleniom. 

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem RM ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: 
 a) zabudowę zagrodową w formie budynku 

mieszkalnego wraz z zabudową gospodarczą 
związaną z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego jako podstawowe przeznaczenie terenu, 

 b) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jako 
dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 c) usługi o uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic 
działki, towarzyszące funkcji mieszkaniowej, 
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, 

 d) usługi rzemiosła i drobnej wytwórczoņci, o 
uciąŊliwoņci nieprzekraczającej granic działki, 
na samodzielnych działkach lub jako towarzy-
szące zabudowie mieszkaniowej, jako dopusz-
czalne przeznaczenie terenu, 

 e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
jako dopuszczalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenów na działki; 
 a) dopuszcza się podziały na działki w celach 

budowlanych, wówczas gdy działka powstała 
w wyniku podziału będzie spełniała łącznie 
następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki wynosi 1500 
m², 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak istniejących granic dział-
ki, która podlega podziałowi, 

  - będzie przylegać do drogi lokalnej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KD-L, drogi 
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD-D, zapewniającej jej obsługę 
komunikacyjną, 

 b) ww. warunki nie dotyczą działek wydzielonych 
pod projektowane stacje trafo oraz powstają-
cych w wyniku regulacji stanu prawnego, któ-
rej celem nie jest wydzielenie działek budow-
lanych; 

3) warunki zagospodarowania działek; 
 a) obowiązuje 20% powierzchni działki, jako 

maksymalna powierzchnia zabudowy, ale łą-
czna powierzchnia zabudowy nie większa niŊ 
800 m², 

 b) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabu-
dowy – 0,2, 

 c) obowiązuje minimum 40% powierzchni działki 
jako powierzchnia biologicznie czynna, 

 d) w ramach działki obowiązuje zapewnienie 
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla 
mieszkańców, pracowników i klientów (w 
przypadku usług) w dostosowaniu do zago-
spodarowania w minimalnej iloņci zgodnej z 
ustalonymi w § 9 pkt 8, 

 e) obowiązuje realizacja ogrodzeń aŊurowych, 
maksymalna wysokoņć ogrodzenia od drogi 
publicznej wynosi 1,5 m; obowiązuje zakaz 
stosowania prefabrykatów Ŋelbetowych, 

 f) dla terenów, na których występują urządzenia 
melioracyjne oznaczone na rysunku planu, 
przed realizacją zagospodarowania okreņlo-
nego planem, obowiązuje przebudowa urzą-
dzeń melioracyjnych w sposób umoŊliwiający 
funkcjonowanie sieci na terenach sąsiednich, 
po wczeņniejszym uzgodnieniu z Wojewódz-
kim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oraz wystąpienie o wykreņlenie z ewidencji 
urządzeń melioracji szczegółowych, 

 g) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej 
ustalone w § 9, 

 h) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury 
technicznej ustalone § 10, 

 i) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku okreņlony w obowiązujących prze-
pisach o ochronie ņrodowiska dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę zagrodową; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszka-

niową, usługową i gospodarczą z dopuszcze-
niem jej przebudowy, nadbudowy, rozbudo-
wy, zgodnie z warunkami dla projektowanej 
zabudowy, 

 b) dla budynków, które są połoŊone między nie-
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przekraczalną linia zabudowy i linią rozgrani-
czającą ulicy dopuszcza się moŊliwoņć remon-
tu, nadbudowy oraz wymiany dachu, rozbu-
dowę budynku naleŊy wykonać z zachowa-
niem nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

5) warunki dla projektowanej zabudowy; 
 a) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy, 

wyznaczone na rysunku planu; w przypadku 
istniejącej zabudowy na sąsiedniej lub sąsied-
nich działkach zaleca się sytuowanie projek-
towanej zabudowy w linii frontowej, którą wy-
znacza usytuowanie przynajmniej jednego z 
sąsiednich budynków, 

 b) maksymalna wysokoņć zabudowy w najwyŊ-
szym punkcie dachu – 10 m, ograniczenie wy-
sokoņci do 2 kondygnacji, w tym poddasze 
uŊytkowe oraz maksymalna odległoņć okapu 
od poziomu terenu – 6,0 m, 

 c) kąt nachylenia połaci dachowych od 20° do 
45°, z obowiązkiem dostosowania spadku da-
chu do zabudowy juŊ istniejącej: na działce lub 
na sąsiednich działkach (bezpoņrednio przyle-
gających lub w przypadku braku, w najbliŊ-
szym sąsiedztwie), 

 d) obowiązuje pokrycie dachów w kolorze natu-
ralnym materiałów ceramicznych lub w kolo-
rach ciemnoczerwonych bądň ciemnobrązo-
wych, 

 e) obowiązuje malowanie elewacji zewnętrznych 
w jasnych, pastelowych odcieniach: beŊu, brą-
zu, Ŋółci, 

 f) dopuszcza się lokalizację usług w formie po-
mieszczeń wbudowanych w bryłę budynku 
mieszkalnego bądň jako obiektu parterowego 
wolnostojącego lub tworzącego z budynkiem 
mieszkalnym całoņć architektoniczną, 

 g) dopuszcza się lokalizację budynków gospo-
darczych związanych z obsługą rolnictwa w 
formie wolnostojącej zabudowy pod warun-
kiem spełnienia wymogów dotyczących spo-
sobu zagospodarowania działki lub jej częņci 
połoŊonej w ramach terenu oznaczonego na 
rysunku symbolem RM: 

  - maksymalna wysokoņć w najwyŊszym punk-
cie dachu – 12,0 m, 

  - kąt nachylenia połaci dachowych 5°–40°. 
2. Dla wyszczególnionych poniŊej terenów 

oprócz ustaleń zawartych w ust. 1 wprowadza się 
dodatkowe ustalenia: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem G.38.RM dodatkowo ustala się: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu strefy 

ochronne od linii elektroenergetycznej wyso-
kiego napięcia oraz wymogi ustalone w § 10 
pkt 5 lit. j, k; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem H.21.RM dodatkowo ustala się: 

 a) obowiązuje ustalona na rysunku planu strefa 
ochronna od terenów zamkniętych, w której 
wyklucza się zabudowę. 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe - warunki dla terenów 

układu komunikacyjnego 
 
§ 39. 1. Wyznacza się tereny publicznych ulic 

z ustaleniem ich trasy, cięgów pieszo-jezdnych, cią-
gów pieszych oznaczone symbolami: 
1) KD-G – ulice główne; 
2) KD-Z – ulice zbiorcze; 
3) KD-L – ulice lokalne; 
4) KD-D – ulice dojazdowe; 
5) KD-Y – ciągi pieszo-jezdne; 
6) KD-Go – dojazdy gospodarcze. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 
1, 2, 3 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – komunikacja; 
2) przeznaczenie dopuszczalne – urządzenia infra-

struktury i zieleń. 
3. Dla poszczególnych ulic ustala się następu-

jące warunki i parametry funkcjonalno-przestrzenne: 
1) dla ulic głównych KD-G ustala się: 
 a) ul. Sieradzka – (obecnie droga krajowa nr 45) – 

na odcinku od północnej granicy miasta do ul. 
Kolejowej 1KD-G1/4: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających – 30,0 
m, 

  - jedna jezdnia, cztery pasy ruchu, 
  - obowiązują warunki dotyczące obsługi ko-

munikacyjnej terenów oraz wchodzących w 
ich skład działek, które przylegają do obecnej 
drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 6; 

2) dla ulic zbiorczych KD-Z ustala się: 
 a) ul. Sieradzka (obecnie droga krajowa nr 45): 
  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 

nr 45 utrzymuje się stan istniejący drogi – 
1KD-G: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej terenów oraz wchodzących w 
ich skład działek, które przylegają do obec-
nej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy – 1KD-
Z1/2: 

   - na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Cie-
płowniczej: 

    - szerokoņć w liniach rozgraniczających 
25,0–30,0 m, 

    - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, dopuszcza 
się cztery pasy ruchu, 

   - na odcinku od ul. Ciepłowniczej do ul. Woj-
ska Polskiego: 

    - szerokoņć w liniach rozgraniczających 
20,0 m, 

    - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 b) ul. Kopernika - na odcinku od ul. Ņw. Barbary 

do ul. Ņląskiej (obecnie droga krajowa nr 45): 
  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 

nr 45 utrzymuje się stan istniejący drogi – 
2KD-G: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi ko-
munikacyjnej terenów oraz wchodzących w 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 231 – 13596 – Poz. 2388 
 

ich skład działek, które przylegają do obec-
nej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy - 2KD-
Z1/2: 

   - ustala się południową linię rozgraniczającą, 
 c) ul. Piłsudskiego (obecnie droga krajowa nr 43): 
  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 

nr 43 utrzymuje się stan istniejący drogi – 
3KD-G: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek, które przylegają do 
obecnej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 
6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy - 3KD-
Z1/2: 

   - ustala się południową linię rozgraniczającą, 
 d) ul. 18 Stycznia (obecnie droga wojewódzka nr 

486): 
  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 

nr 45 utrzymuje się stan istniejący drogi – 
4KD-G: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek, które przylegają do 
obecnej drogi wojewódzkiej ustalone w § 9 
pkt 6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy - 4KD-
Z1/2: 

   - na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieņcie 
do ul. Kilińskiego: 

    - ustala się południową linię rozgraniczają-
cą, 

   - na odcinku od ul. Popiełuszki do granicy 
miasta: 

    - szerokoņć w liniach rozgraniczających 
17,0 m–22,0 m, 

    - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 e) ul. Jagiełły – 5KD-Z1/2: 
   - na odcinku od ul. Sieradzkiej do Kanału 

Wieluńskiego: 
    - szerokoņć w liniach rozgraniczających 

20,0 m, 
    - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
   - na odcinku od Kanału Wieluńskiego do to-

rów kolejowych: 
   - ustala się wschodnią linię rozgraniczającą, 
 f) ul. Fabryczna – 6KD-Z1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 20,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 g) ul. Przemysłowa – 7KD-Z1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 20,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 h) ul. Ciepłownicza z wyłączeniem ņrodkowego 

odcinka objętego odrębnym mpzp – 8KD-Z1/4: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 20,0 

m, 
  - jedna jezdnia, cztery pasy ruchu, 

 i) ul. Traugutta – (obecnie droga krajowa nr 8): 
  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 

nr 8 utrzymuje się stan istniejący drogi – 
9KD-GP: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek, które przylegają do 
obecnej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 
6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy – 9KD-
Z1/4: 

   - szerokoņć w liniach rozgraniczających 20,0 
m, 

   - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 j) ul. Głowackiego - (obecnie droga krajowa nr 

8): 
  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 

nr 8 utrzymuje się stan istniejący drogi – 
10KD-GP: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek, które przylegają do 
obecnej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 
6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy – 10KD-
Z1/4: 

   - na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wod-
nej: 

    - szerokoņć w liniach rozgraniczających 
30,0 m, 

    - jedna jezdnia, cztery pasy ruchu, 
   - na odcinku od ul. Wodnej do ul. Krakow-

skie Przedmieņcie: 
    - ustala się południową linię rozgraniczają

  cą, 
 k) ul. Warszawska – z wyłączeniem odcinka od 

ul. Ciepłowniczej do torów kolejowych objęte-
go odrębnym mpzp (obecnie droga krajowa nr 
8): 

  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 
nr 8 utrzymuje się stan istniejący drogi - 
11KD-GP: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek, które przylegają do 
obecnej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 
6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy – 11KD-
Z1/4: 

   - szerokoņć w liniach rozgraniczających 20,0 
m, 

   - jedna jezdnia, cztery pasy ruchu, 
 l) ul. Wojska Polskiego – 12KD-Z1/2: 
  - na odcinku od granicy miasta do ul. Zielonej: 
   - szerokoņć w liniach rozgraniczających 17,0 

m, 
   - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
  - na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kopernika w 

częņci objętym odrębnym mpzp: 
   - ustala się północną linię rozgraniczającą, 
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 m) ul. J. ŉubr – 13KD-Z1/2: 
  - na odcinkach od ulicy 3-go Maja do ul. ņw. 

Barbary oraz ul. Zielonej do granicy miasta: 
   - szerokoņć w liniach rozgraniczających 14,0–

25,0 m, 
   - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
  - na odcinku od ul. Zielonej do ul. Ņw. Barbary 

w częņci objętym odrębnym mpzp: 
   - ustala się południową linię rozgraniczającą, 
 n) ul. 3-go Maja – (obecnie droga krajowa nr 45): 
  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 

nr 45 utrzymuje się stan istniejący drogi – 
14KD-G: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek, które przylegają do 
obecnej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 
6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy – 14KD-
Z1/2: 

   - szerokoņć w liniach rozgraniczających 17,0–
20,0 m, 

   - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 o) ul. Ņląska – (obecnie droga krajowa nr 45): 
  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 

nr 45 utrzymuje się stan istniejący drogi – 
15KD-G: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek, które przylegają do 
obecnej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 
6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy – 15KD-
Z1/2: 

   - szerokoņć w liniach rozgraniczających 15,0–
18,0 m, 

   - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 p) ul. Krakowskie Przedmieņcie - na odcinku od 

ul. Targowej do ul. Głowackiego w częņci ob-
jętym odrębnym mpzp – 16KD-Z1/2: 

   - ustala się wschodnią linię rozgraniczającą, 
 q) ul. Częstochowska - (obecnie droga krajowa nr 

43): 
  - do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej 

nr 43 utrzymuje się stan istniejący drogi – 
17KD-G: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek, które przylegają do 
obecnej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 
6, 

  - docelowo po realizacji obwodnicy – 17KD-
Z1/2: 

   - na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Popie-
łuszki: 

    - szerokoņć w liniach rozgraniczających 
15,0–20,0 m, 

    - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
   - na odcinku od ulicy Popiełuszki do granicy 

miasta Wieluń w częņci objętym odrębnym 
mpzp: 

   - ustala się wschodnią linię rozgraniczającą, 
 r) ul. Popiełuszki – na odcinku od ulicy Często-

chowskiej do ul. 18 Stycznia – 18KD-Z1/4: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 20,0–

33,0 m, 
  - jedna jezdnia, cztery pasy ruchu, 
 s) ul. Sybiraków - na odcinku od przedłuŊenia ul. 

Powstańców do ul. Traugutta – 19KD-Z1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 20,0–

23,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 t) ul. Kolejowa – na odcinku od ul. Sieradzkiej do 

granicy miasta – 20KD-Z1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 18,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
3) dla ulic lokalnych KD-L ustala się: 
 a) ul. Powstańców – 1KD-L1/2: 
   - szerokoņć w liniach rozgraniczających 13,0–

17,0 m, 
   - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 b) ul. Kosynierów – 2KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 10,0–

15,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 c) ul. MłodzieŊowa – 3KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0–

20,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 d) ul. Sucharskiego – 4KD-L1/2, 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 13,0–

15,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 e) ul. Mokra – 5KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 f) ul. Biedala - na odcinku od ul. Sucharskiego 

do ul. Wojska Polskiego – 6KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 13,0–

14,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
 g) ul. Kijak – 7KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 10,0–

12,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 h) ul. Graniczna – na odcinku od ul. Kijak do ulicy 

projektowanej – z wyłączeniem odcinka od uli-
cy nowo projektowanej do wschodniej granicy 
miasta Wielunia - objętego odrębnym mpzp – 
8KD-L1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0–
22,0 m, 

  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
 i) ul. Wiņniowa – 9KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 20,0 

m, 
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  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 j) ul. Szpitalna – 10KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 11,0–

21,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 k) ul. Szkolna – 11KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 8,0–

11,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 l) ul. Ņw. Barbary – na odcinku od ul. J. ŉubr do 

ul. Kopernika - 12KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 10,0–

13,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
  - na odcinku od ul. J. ŉubr do ul. Kopernika w 

częņci objętym odrębnym planem: 
   - stala się wschodnią linie rozgraniczającą, 
 m) ul. Mickiewicza – 13KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 n) ul. Pułaskiego – na odcinku od ul. Kwiatowej 

do ul. Grunwaldzkiej – 14KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0–

16,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 o) ul. Kwiatowa – 15KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 p) ul. Grunwaldzka – na odcinku od ul. Pułaskie-

go do ul. Traugutta - 16KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 q) ul. Wodna – na odcinku od północnej granicy 

działki nr ew. 230/5 do ul. Głowackiego z wyłą-
czeniem odcinka od ul. Głowackiego do ul. 
Błońskiej – objętego odrębnym mpzp – 17KD-
L1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0–
17,0 m, 

  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
  - na odcinku od północnej granicy działki nr 

ew. 230/5 do północnej granicy działki nr ew. 
3/2 w częņci objętym odrębnym planem: 

   - ustala się zachodnią linię rozgraniczającą, 
 r) ul. Ciepłownicza – z wyłączeniem odcinka od 

zachodniej granicy działki nr ew. 49/2 do połu-
dniowej granicy działki nr ew. 14/25 – objętego 
odrębnym mpzp – 18KD-L1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 13,0–
16,0 m, 

  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 s) ul. Kolejowa – 19KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 20,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 t) ul. Chopina – na odcinku od ul. Krakowskie 

Przedmieņcie do ul. Moniuszki – 20KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0–

34,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 u) ul. Targowa – na odcinku od ul. Kilińskiego do 

ul. Krakowskie Przedmieņcie - 21KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 10,0–

12,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 v) ul. Koņciuszki – 22KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0–

14,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 w) ul. Sadowa – 23KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 25,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 x) ulica bez nazwy – na odcinku od ul. 18 stycznia 

do ul. Koņciuszki - 24KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 13,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 y) ulica bez nazwy – na odcinku od ul. 18 stycznia 

do ul. Koņciuszki – 25KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 15,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 z) ul. Długosza – 26KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0–

31,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 aa) ul. Powstańców Wielkopolskich – na odcinku 

od ul. Długosza do ul. Przemysłowej – 27KD-
L1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0 
m, 

  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 ab) ul. Baranowskiego - 28KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0–

21,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 ac) ul. Wiejska – na odcinku od ul. Baranowskiego 

do ul. Rymarkiewicz - 29KD-L1/2: 
  -  szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0 

m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 ad) ul. Rymarkiewicz – 30KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0–

15,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 ae) ul. Fabryczna – na odcinku od ulicy oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 6KD-Z1/2 (ul. Fa-
bryczna) do ul. Błońskiej – 31KD-L1/2: 

  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0 
m, 

  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 af) ul. Południowa – 32KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 10,0-

15,0 m, 
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  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 ag) ul. POW – na wschód od torów kolejowych do 

granicy miasta Wielunia - 33KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0-

14,0 m, 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 ah) ul. Powstańców – na odcinku od ul. Kosynie-

rów do ul. Sybiraków – 34KD-L1/2: 
  - szerokoņć w liniach rozgraniczających 15,0 m 
  - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
4) dla ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KD-D ustala się: 
 a) szerokoņć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu, minimalna szerokoņć wy-
nosi 10,0 m, 

 b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
 c) dla fragmentu obecnej drogi wojewódzkiej nr 

481 na odcinku od ul. Warszawskiej - 11KD-
GP(Z1/4) do granicy administracyjnej miasta: 

  - do czasu realizacji docelowego skrzyŊowania 
drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 
481 utrzymuje się stan istniejący drogi – KD-
G1/2: 

   - obowiązują warunki dotyczące obsługi 
komunikacyjnej terenów oraz wchodzących 
w ich skład działek, które przylegają do 
obecnej drogi krajowej ustalone w § 9 pkt 
6, 

  - docelowo po realizacji skrzyŊowania oraz 
obwodnicy drogi krajowej nr 8 – KD-D1/2: 

   - szerokoņć w liniach rozgraniczających – 
zgodna z rysunkiem planu, 

   - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; 
5) dla ciągów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: KD-Y, KD-Go obowiązuje szerokoņć w li-
niach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 
planu; 

6) dla wszystkich ulic wchodzących w skład ograni-
czonej strefy konserwatorskiej „B” oraz strefy 
ochrony archeologicznej „W” obowiązują ustale-
nia zawarte w § 8 pkt 4 lit. a, b; 

7) dla ulic publicznych pełniących funkcje w miej-
skiej sieci ulicznej (KD) lub ich fragmentów zloka-
lizowanych w ramach terenów wyłączonych z 
obszaru objętego planem, wymienionych w § 2 
ust. 2, 3 oznaczonych na rysunku planu, obowią-
zują ustalenia w zakresie klasyfikacji i parame-
trów zawarte w planach sporządzonych dla tych 
terenów. 

4. Na terenach przeznaczonych na cele ko-
munikacji ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 
1) dopuszcza się lokalizację chodników po obu stro-

nach jezdni w liniach rozgraniczających ulic; 
2) w liniach rozgraniczających ulic dopuszcza się 

lokalizowanie elementów małej architektury, jak: 

słupy ogłoszeniowe, ławki, elementy dekoracyj-
ne, itp.; 

3) w liniach rozgraniczających dopuszcza się lokali-
zacji zieleni z zachowaniem pola wymaganej wi-
docznoņci; 

4) obowiązuje zakaz lokalizacji w liniach rozgranicza-
jących dróg reklam wielkogabarytowych oraz 
obiektów usługowych; 

5) obowiązuje lokalizacja sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej na warunkach okreņlonych w 
przepisach szczególnych i w porozumieniu z za-
rządcą drogi; 

6) dopuszcza się moŊliwoņć lokalizacji urządzeń 
komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, w 
tym przystanków komunikacji publicznej, parkin-
gów i sygnalizacji drogowej pod warunkiem 
spełnienia przepisów szczególnych i uzyskania 
zgody zarządcy drogi; 

7) w liniach rozgraniczających ulic wymienionych w 
ust. 3 pkt 1, 2, 3 dopuszcza się lokalizację ņcieŊek 
rowerowych na warunkach okreņlonych w prze-
pisach odrębnych w uzgodnieniu z zarządcą dro-
gi; 

8) minimalne ņcięcia naroŊników dróg (trójkąty wi-
docznoņci) dla dróg oznaczonych symbolami KD-
G, KD-Z (10 m x 10 m), dla dróg oznaczonych 
symbolami KD-L, KD-D (5 m x 5 m). 

 
Rozdział 5 

Przepisy końcowe 
 
§ 40. 1. W związku ze wzrostem wartoņci nie-

ruchomoņci połoŊonych w obszarze objętym pla-
nem, okreņla się stawki procentowe słuŊące pobra-
niu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póň-
niejszymi zmianami): 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: 
 a) MŅ - 5%, 
 b) MW - 5%, 
 c) MN1 - 10%, 
 d) MN2 - 10%, 
 e) MN3 - 10%, 
 f) MN/RO - 10% 
 g) MR - 20%, 
 h) U/MN - 25%, 
 i) U/Z - 20%, 
 j) KU - 30%, 
 k) SU - 0%, 
 l) P-U - 30%, 
 m) PG - 30%, 
 n) KS - 20%, 
 o) KK - 0%, 
 p) K, E, C - 0%, 
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 q) ZP, ZC, ZD, ZL - 0%, 
 r) WS - 0%, 
 s) R, RŁ - 0%, 
 t) RM - 5%; 
2) dla terenów ulic i ciągów oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami: 
 a) KD–G; KD-Z; KD-L; KD-D; KD-Y; KD-Go; - 0% 

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Wielunia. 

§ 42. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieluniu: 

Piotr Radowski 
 
_____________ 

* Częņciowa niewaŊnoņć uchwały stwierdzo-
na rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódz-
kiego nr PNK-I.4131.718.2011 z dnia 28 lipca 2011 r. 
ogłoszonym pod poz. 2389 (przy. red.). 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 1 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 2 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 3 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 4 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 5 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 6 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 7 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 8 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 9 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 10 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
 

Rysunek planu cz. 11 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 12 
 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 231 – 13613 – Poz. 2388 
 

Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 13 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 14 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 15 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 16 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 17 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 18 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 19 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 20 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 21 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 22 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 23 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rysunek planu cz. 24 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Legenda do rysunku planu cz. 1 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Legenda do rysunku planu cz. 2 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr IX/93/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WIELUNIA 

ZGŁOSZONYCH W CZASIE WYŁOŉENIA PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 

Lp.  Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię,  

nazwa jed-
nostki  

organizacyjnej  
i adres  

zgłaszającego 
uwagi  

Treņć uwagi Oznaczenie  
nieruchomości  
której dotyczy  

uwaga  

Ustalenia  
projektu planu  

dla  
nieruchomości  
której dotyczy  

uwaga  

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza  
w sprawie  

rozpatrzenia uwag  

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej w 

Wieluniu  
Załącznik do 

uchwały  
Nr ………….. 

z dnia …………. r.  

Uwagi 

Uwaga 
uwzglę-
dniona 

Uwaga 
nie-

uwzglę-
dniona  

Uwaga 
uwzglę-
dniona 

Uwaga 
nie- 

uwzglę-
dniona  

1. 17.05.  
 2011 r. 

Rychlik 
Ryszard 

Waldemar  
 

a) brak zgody na 
ustaloną w projekcie 
planu lokalizację 
schroniska dla 
zwierząt przy ul. 
Błońskiej w sąsiedz-
twie działki Wniosko-
dawcy – nr ew. 104. 
Zdaniem Wniosko-
dawcy planowane 
schronisko ze wzglę-
du na swoją uciąŊli-
woņć (ňródło zanie-
czyszczeń gleby, 
zasobów wodnych, 
atmosfery) uniemoŊ-
liwi rolnicze lub 
inwestycyjne wyko-
rzystanie działki  
b) zmiana lokalizacji 
schroniska dla 
zwierząt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c) zmiana przezna-
czenia działki nr 
ew.104 z łąk i pa-
stwisk na usługi 
specjalne (schronisko 
dla zwierząt) lub 
tereny przemysłowo 
– usługowe lub jej 
wykup, bądň zamiana 
na inną działkę przez 
gminę  

dz. nr ew. 104 
ob. 5 

F.7.RŁ (doliny 
cieków – łąki i 

pastwiska) 

  a)        –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b)       –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c)        –  
 

  a)        –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b)       –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 c)        –  

a) ustalona lokalizacja 
schroniska dla zwierząt w 
pełni zabezpiecza wyposa- 
Ŋenie inwestycji w sieci 
infrastruktury technicznej, 
w tym podłączenie do 
systemu wodno – ņcieko-
wego miasta, co wyklucza 
sugerowane zanieczysz-
czenie wód i gleb oraz 
ograniczenia w uŊytkowa-
niu terenu w przeznacze-
niu ustalonym w obec-
nym, a takŊe wszystkich 
wczeņniejszych opracowa-
niach planistycznych (te-
reny łąk i pastwisk)  
 
 
 b) lokalizacja schroniska 
dla zwierząt jest zgodna z 
ustaleniami obowiązującej 
zmiany stu-dium uwarun-
kowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta i 
gminy Wieluń i propono-
wana usytuowanie 
schroniska w innym 
miejscu wyklucza zapew-
nienie wymogu ustawo-
wej zgodnoņci projektu 
planu z obowiązującą 
zmianą studium uwarun-
kowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego  
 
 
 c) postulowane przezna-
czenie niezgodne z 
obowiązującą zmianą 
studium uikzp, tereny 
otwarte wchodzące w 
skład korytarza ekologicz-
nego miasta, poza za-
sięgiem terenów budow-
lanych. Zagadnienie wyku-
pu bądň zamiany działki 
nie dotyczy ustawowej 
treņci miejscowego planu, 
a brak zmiany przeznacze-
nia w stosunku do obec-
nego uŊytkowania nie 
potwierdza wskazania do 
takich działań 
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ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  
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WIELUNIA ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

W celu umoŊliwienia realizacji zagospodaro-
wania ustalonego w planie konieczna będzie budo-
wa infrastruktury, wymagająca nakładów finanso-
wych. 

Finansowanie realizacji zadań zapisanych w 
planie z zakresu inwestycji infrastruktury technicznej, 
które naleŊą do zadań własnych gminy jest uzaleŊ-
nione od zdolnoņci finansowej gminy i będzie okre-
ņlone w wieloletnich planach inwestycyjnych stano-
wiących załączniki do uchwał budŊetowych w kolej-
nych okresach czasowych. 

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej, 
będących zadaniami własnymi gminy, będą naleŊeć 
działania związane z: 
 - układem komunikacyjnym, 
 - rozbudową miejskich systemów infrastruktu-

ry technicznej. 
W związku z ustaleniami planu przewiduje 

się następujące działania w zakresie układu komuni-
kacyjnego: 
 - wydzielenie i wykup terenu pod nowe ulice - 

drogi gminne, bądň poszerzenie istniejących, 
w celu doprowadzenia ich do normatywnych 
szerokoņci w liniach rozgraniczających w do-
stosowaniu do ustalonej klasy, 

 - budowę projektowanych ulic, dojazdów i cią-
gów w liniach rozgraniczających o parame-
trach ustalonych w planie, 

 - modernizację istniejących ulic w liniach roz-
graniczających o parametrach ustalonych w 
planie. 
Z budŊetu miasta nie będzie finansowana 

budowa i modernizacja dróg niestanowiących wła-
snoņci gminy, czyli dróg: krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych, za wyjątkiem inwestycji realizowa-
nych w ramach stosownych porozumień zawartych 
przez miasto. 

Zagospodarowanie ustalone w planie wiąŊe 
się z następującymi działaniami w zakresie syste-
mów infrastruktury technicznej: 
 - realizacją sieci wodociągowej doprowadzają-

cej wodę z istniejącej sieci wodociągowej do 
terenów przeznaczonych do urbanizacji, 

 - realizacją kanałów sanitarnych i deszczo-
wych, odprowadzających ņcieki z terenów 
niewyposaŊonych w sieć, przeznaczonych 

do urbanizacji oraz otaczających ulic. 
Odrębnym problemem jest zaopatrzenie ob-

szaru w energię elektryczną. Zgodnie z prawem 
energetycznym, realizacja sieci przez zakład energe-
tyczny uzaleŊniona jest od wczeņniej sporządzonych 
planów zaopatrzenia w energię (z trzyletnim wy-
przedzeniem). W sytuacji potrzeb zasilania w ener-
gię terenów okreņlonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego zasilanie to ma 
być zagwarantowane z istniejących i planowanych 
stacji trafo, a całoņć potrzeb wynikających z projek-
towanego zagospodarowania terenu zostanie po-
kryta w drodze budowy sieci ņredniego i niskiego 
napięcia. 

Ņrodki finansowe na cele infrastrukturalne 
realizowane przez miasto będą pochodzić ze ņrod-
ków własnych miasta ustalanych w poszczególnych 
budŊetach gminy na dany rok oraz mogą pochodzić 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Zakłada się teŊ, Ŋe częņć wyposaŊenia w nie-
zbędną sieć kanalizacyjną i wodociągową nowych 
terenów wskazanych w planie do urbanizacji moŊe 
być realizowana przy współudziale przyszłych inwe-
storów i właņcicieli terenów. 

Ňródłem dochodów miasta będzie tak zwana 
renta planistyczna oraz opłata adiacencka płacone 
na rzecz miasta, wynikające ze wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci. 

Dochody miasta mogą równieŊ wzrosnąć z 
tytułu wzrostu stawki podatkowej od nieruchomoņci 
spowodowanego zmianą funkcji terenów. 

MoŊna załoŊyć, Ŋe programy unijne związane 
z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, które 
zostaną wdroŊone w gminie pozwolą na przyspie-
szenie prac związanych z realizacją zadań inwesty-
cyjnych naleŊących do zadań własnych. 

Miasto winno wykorzystać wszystkie moŊli-
woņci dla pozyskania funduszy w celu realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji infrastruktury technicz-
nej, które naleŊą do jej zadań własnych, niezbędnych 
dla realizacji docelowego zagospodarowania ustalo-
nego w planie. 

Prognozowane wydatki związane z realizacją 
ww. projektu winny stanowić podstawę do podjęcia 
prac nad ujęciem ich w Wieloletnich Programach 
Inwestycyjnych Miasta Wielunia. 
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