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UCHWAŁA NR XLI/443/09 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w Kutnie pomiędzy ulicami: ul. Metalową, ul. Wschodnią i terenami jednostki wojskowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413) oraz uchwały Nr XXIII/245/08 Rady Miasta 
Kutno z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu położo-
nego w Kutnie przy ul. Metalowej, ul. Wschodniej i 
terenami jednostki wojskowej, Rada Miasta Kutno 
uchwala, co następuje: 

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne  

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagos-

podarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w Kutnie pomiędzy ulicami: ul. Metalową, ul. 
Wschodnią i terenami jednostki wojskowej, zwany 
dalej planem.  

2. Granice obszaru objętego planem ozna-
czono na rysunku planu.  

3. Integralną częścią uchwały jest:  
1) rysunek planu opracowany w skali 1:1000 – sta-

nowiący załącznik graficzny Nr 1 składający się z 
dwóch arkuszy oznaczonych literami A i B;  

2) rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do 
projektu planu – stanowiące załącznik Nr 2;  

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – stanowiące załącznik Nr 3.  

4. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są ustaleniami planu:  
1) granicę obszaru objętego planem;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-
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niu i różnym sposobie zagospodarowania;  
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) korytarz wolny od zabudowy o szerokości 25,00 

m od osi istniejącego gazociągu wysokiego ci-
śnienia;  

5) oznaczenia literowe wraz z numerami wyróżnia-
jącymi poszczególne tereny.  

5. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu nie są ustaleniami planu:  
1) proponowany przebieg linii rozgraniczających 

dróg poza granicami planu;  
2) osie dróg;  
3) przebieg sieci gazowej wysokiego ciśnienia.  

6. Ustala się podział obszaru planu, o którym 
mowa w § 1 na 14 terenów określonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania 
i oznaczonych następującymi oznaczeniami litero-
wymi z numerem wyróżniającym:  
1) od 1P do 5P – tereny zabudowy produkcyjnej, 

składów i magazynów wraz z funkcją administra-
cyjno-biurową;  

2) 1PE/P – teren powierzchniowej eksploatacji kopa-
lin. Po wyeksploatowaniu złoża kopalin i rekulty-
wacji teren zabudowy produkcyjnej;  

3) 1ZL – teren lasu;  
4) 1PK – teren bocznicy kolejowej;  
5) od 1KD-Z do 4KD-Z – tereny dróg publicznych 

klasy drogi zbiorczej;  
6) od 1KD-D do 2KD-D – tereny dróg publicznych 

klasy drogi dojazdowej.  
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale użyte jest 

pojęcie lub określenie:  
1) teren – należy przez to rozumieć fragment obsza-

ru planu o określonym przeznaczeniu lub okre-
ślonych zasadach zagospodarowania, wydzielo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 
oznaczony symbolem cyfrowym i literowym;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez 
to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię, 
wyznaczającą minimalną odległość od linii roz-
graniczającej, w której może być umieszczona 
ściana frontowa projektowanego budynku, za 
wyjątkiem takich elementów architektonicznych, 
jak schody zewnętrzne, rampa, gzyms, okap da-
chu oraz innych detali wystroju architektonicz-
nego, dla których dopuszcza się wysunięcie 
przed linię zabudowy na głębokość do 1,2 m;  

3) działka budowlana – należy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, w 
tym zabudowaną, której wielkość, cechy geome-
tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposa-
żenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepisów i niniej-
szej uchwały;  

4) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wielkość powierzchni zabudowy wraz z po-
wierzchnią utwardzoną w stosunku do powierz-

chni działki lub terenu;  
5) obszar górniczy – należy przez to rozumieć prze-

strzeń, w granicach której przedsiębiorca jest 
uprawniony do wydobywania kopaliny objętej 
koncesją;  

6) przeznaczenie podstawowe – należy przez to ro-
zumieć wskazaną dla terenu funkcję, której udział 
w zagospodarowaniu działki budowlanej wynosi 
minimum 60% udziału powierzchni użytkowej 
budynków o tej funkcji, w łącznej powierzchni 
użytkowej wszystkich budynków występujących 
na tej działce budowlanej;  

7) przeznaczenie uzupełniające – należy przez to ro-
zumieć wskazaną dla terenu funkcję, której udział 
w zagospodarowaniu działki budowlanej wynosi 
maksimum 40% udziału powierzchni użytkowej 
budynków o tej funkcji, w łącznej powierzchni 
użytkowej wszystkich budynków występujących 
na tej działce budowlanej;  

8) rekultywacja – należy przez to rozumieć przywró-
cenie gruntom zdewastowanym wartości użyt-
kowej poprzez wykonanie właściwych zabiegów 
technicznych, agrotechnicznych i biologicznych;  

9) teren górniczy – należy przez to rozumieć prze-
strzeń objętą przewidywanymi wpływami robót 
górniczych zakładu górniczego;  

10) odpady niebezpieczne – należy przez to rozumieć 
odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, 
skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości, 
stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 
albo środowiska.  

2. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a nie 
zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozu-
mieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu  
 

§ 3. 1. Ustala się linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zago-
spodarowania określone na rysunku planu.  

2. Wyznacza się następujące tereny oznaczo-
ne następującymi oznaczeniami literowymi z nume-
rem wyróżniającym jako przeznaczone na cel publi-
czny: 1KD-Z METALOWA, 2KD-Z METALOWA, 3KD-
Z METALOWA, 4KD-Z WSCHODNIA, 1KD-D, 2KD-D.  

3. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabu-
dowy określone na rysunku planu. Wszelka zabudo-
wa na terenach funkcjonalnych, na których wyzna-
czono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sy-
tuowana zgodnie z tymi liniami i ustaleniami szcze-
gółowymi.  

4. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w 
szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, 
bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicz-
nej, urządzenia wodne i melioracji, można realizo-
wać na każdym terenie funkcjonalnym w sposób 
zgodny z ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i 
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zasadami współżycia społecznego.  

5. Ustala się zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów, za 
wyjątkiem produkcji rolnej bez zabudowy.  

6. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z 
betonowych elementów prefabrykowanych na gra-
nicy z terenami publicznymi.  

7. Dopuszcza się lokalizowanie podmiotów gos-
podarczych mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko w tym wymagających sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko na mocy przepisów 
szczególnych.  

§ 4. Ustala się następujące minimalne wska-
źniki wyposażenia w miejsca postojowe:  
1) dla obiektów usługowych i administracyjnych – 5 

- 10 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni 
użytkowej obiektu;  

2) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów – minimum 10 stanowisk na 100 zatrudnio-
nych, plus stanowiska dla samochodów ciężaro-
wych.  

§ 5. Ustala się zakaz umieszczania reklam na 
elewacjach budynków w sposób zmieniający lub 
zakrywający elementy wystroju architektonicznego.  

§ 6. 1. Ustala się, że odpady komunalne, od-
pady z sektora przemysłowego oraz pozostałe inne 
niż niebezpieczne, będą gromadzone w pojemnikach 
zlokalizowanych na terenie posesji w oparciu o se-
lektywną zbiórkę, a następnie będą zagospodarowa-
ne zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Mia-
sta Kutna.  

2. Ustala się, że odpady niebezpieczne będą 
gromadzone na terenie posesji w oparciu o selek-
tywne gromadzenie z możliwością ich zagospoda-
rowania we własnym zakresie, oraz zgodnie z Pla-
nem Gospodarki Odpadami dla Miasta Kutna.  

§ 7. Ustala się ogólne zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:  
1) sieci infrastruktury technicznej mają być prowa-

dzone w liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych lub dróg wewnętrznych. Dodatkowo do-
puszcza się lokalizację sieci infrastruktury tech-
nicznej na pozostałych terenach;  

2) dopuszcza się, bez zmiany planu, zmianę lokaliza-
cji przebiegu sieci infrastruktury technicznej w 
przypadku, gdy nastąpi kolizja z projektowaną za-
budową, obiektami i zagospodarowaniem terenu 
przewidzianymi w planie do realizacji;  

3) ustala się obowiązek uzyskania służebności grun-
towej w formie aktu notarialnego lub innego za-
bezpieczenia przez operatorów sieci dla odcinków 
urządzeń sieciowych ułożonych poza liniami roz-
graniczającymi ulic na terenach należących do 
podmiotów prywatnych;  

4) ustala się wprowadzenie w nowo projektowa-
nych ulicach i utrzymanie w istniejących rezerwy 
terenów zabezpieczającej możliwość budowy wo-
dociągu rozdzielczego, kanalizacji sanitarnej, 
miejskiej sieci cieplnej, gazociągu rozdzielczego, 

linii elektroenergetycznych SN i NN, kanalizacji 
telefonicznej – poza jezdniami, oraz kanalizacji 
deszczowej – pod jezdniami.  

§ 8. Ustala się następujące warunki dotyczą-
ce zaopatrzenia w wodę:  
1) zaopatrzenie do celów bytowo-gospodarczych, 

technologicznych i przeciwpożarowych w oparciu 
o wodociąg miejskich, o średnicy 500 mm w ulicy 
Metalowej i o średnicy 315 mm ułożony w ulicy 
Wschodniej – po rozbudowie sieci rozdzielczych 
czy zakładowych wyposażonych w hydranty nad-
ziemne przeciwpożarowe oraz po wykonaniu 
przyłączy;  

2) elementy wodociągu planowanego jako źródło 
wody do celów przeciwpożarowych dla zakładów 
przemysłowych winny zapewnić wydajność mi-
nimalną wynoszącą 40 dm3/s. Obszar wymaga 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożarów przy pomocy sieci hydrantowej z hy-
drantami zewnętrznymi naziemnymi;  

3) możliwość korzystania przez zakłady przemysło-
we z własnych ujęć i sieci zakładowych zapewnia-
jących odpowiednią wydajność przeciwpożarową 
jak i wydajność wymaganą w warunkach kryzy-
sowych.  

§ 9. Ustala się następujące warunki dotyczą-
ce odprowadzania ścieków sanitarnych:  
1) rozwiązanie gospodarki ściekowej w układzie 

grawitacyjnym w oparciu o system miejskiej ka-
nalizacji sanitarnej, którego kanał sanitarny o 
średnicy 180 mm ułożony jest w ulicy Metalowej 
oraz kolektor sanitarny o średnicy 500 mm w uli-
cy Wschodniej – po rozbudowie sieci w ulicach 
przyległych i sieci zakładowych z podłączeniem 
do budynków;  

2) podczyszczanie na terenie własnej posesji ście-
ków o ładunkach zanieczyszczeń przekraczających 
wartości dopuszczalne dla wprowadzenia ich do 
sieci komunalnej wytworzonych przez zakłady 
przemysłowe i usługowe.  

§ 10. Ustala się następujące warunki doty-
czące odprowadzania wód opadowych:  
1) odwodnienie terenów przemysłowych oraz po-

wierzchni utwardzonych ulic i parkingów poprzez 
realizację kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się 
inną możliwość odprowadzenia wód opadowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) wody opadowe mają być podczyszczane lub neu-
tralizowane na terenach poszczególnych inwe-
stycji;  

3) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych 
z terenów działek budowlanych do gruntu w gra-
nicach działki zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.  

§ 11. Ustala się następujące warunki doty-
czące zaopatrzenia w energię elektryczną:  
1) zasilanie z istniejących podlegających rozbudo-

wie linii napowietrzno – kablowych 15 kV wypro-
wadzonych z GPZ 110/15 kV „Sklęczki” poprzez 
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istniejące i projektowane stacje transformatoro-
we 15/0,4 kV oraz linie NN. Ilość i lokalizacja stacji 
transformatorowej będzie wynikać ze zgłoszenia 
zapotrzebowania na moc przyłączeniową przez 
istniejące lub projektowane obiekty;  

2) obowiązek przyłączenia obiektów do sieci elek-
troenergetycznej oraz przebudowy urządzeń elek-
troenergetycznych, w wyniku wystąpienia kolizji 
planu zagospodarowania działki (w tym również 
wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z 
istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi 
w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez 
właściwego operatora systemu elektroenerge-
tycznego według zasad określonych w przepisach 
prawa energetycznego.  

§ 12. 1. Przez obszar objęty planem przebie-
ga gazociąg wysokiego ciśnienia oznaczony infor-
macyjnie na rysunku planu. Wszelkie zagospodaro-
wanie w tym odległości gazociągu od obiektów te-
renowych musi być zgodne z właściwymi przepi-
sami odrębnymi.  

2. Ustala się korytarz wolny od zabudowy o 
szerokości 25,00 m od osi istniejącego gazociągu 
wysokiego ciśnienia.  

§ 13. Ustala się zaopatrzenie w gaz przewo-
dowy poprzez rozbudowę systemu gazociągów śre-
dniego ciśnienia od istniejącego gazociągu w ul. 
Wschodniej i ul. Metalowej na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą sieci.  

§ 14. Ustala się następujące warunki doty-
czące zaopatrzenia w ciepło:  
1) zaopatrzenie budynków w ciepło może odbywać 

się indywidualnie lub zbiorowo z sieci lokalnej;  
2) systemy zaopatrzenia w ciepło będą zasilane 

olejem, gazem lub w inny sposób zgodny z prze-
pisami odrębnymi w tym poprzez alternatywnie 
systemy wykorzystujące źródła czystej energii: 
pompy cieplne, kolektory słoneczne, energię ele-
ktryczną lub inne.  

§ 15. Ustala się zaopatrzenie w łącza telefo-
niczne z sieci różnych operatorów.  

§ 16. 1. Wydzielenie działki budowlanej musi 
umożliwiać właściwe zagospodarowanie terenu, 
zgodne z funkcją oraz przepisami szczególnymi. W 
szczególności dotyczy to:  
1) dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrz-

nej;  
2) dojść i dojazdów;  
3) miejsc postojowych dla samochodów w ilości 

określonej w planie;  
4) właściwego gromadzenia odpadów;  
5) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej.  

2. Ograniczenia wielkości wydzielanych dzia-
łek nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruk-
tury technicznej.  

 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dla poszczególnych terenów  
 

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem od 1P – do 5P:  
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

produkcyjnej, składów i magazynów wraz z funk-
cją administracyjno-biurową;  

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:  
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku 

planu, przy czym nie obowiązują one w sto-
sunku do obiektów obsługi wjazdów, ochrony 
obiektów i infrastruktury technicznej o powie-
rzchni nie przekraczającej 20 m2 i wysokości 
nie przekraczającej 3,5 m,  

b) maksymalna powierzchnia zabudowana – 90% 
pow. działki budowlanej,  

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– 10%,  

d) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
– 2,  

e) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m, za 
wyjątkiem masztów, silosów i innych obiektów 
wynikających z technologii produkcji, jednak 
nie więcej niż 25 m,  

f) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o spad-
kach głównych połaci dachowych do 25º;  

3) zasady i warunki podziału na działki budowlane:  
a) minimalna szerokość frontu działki budowla-

nej: 40,0 m,  
b) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 

3.000,0 m2,  
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego: od 80º do 100º,  
d) ustalenia liter a, b, c nie dotyczą działek bu-

dowlanych wydzielonych przed wejściem w 
życie planu;  

4) warunki urbanistyczne:  
a) dopuszczalne są wolnostojące budynki towa-

rzyszące – garaże, budynki gospodarcze,  
b) w zagospodarowaniu działki należy uwzględnić 

obiekty małej architektury i zieleń towarzyszą-
cą,  

c) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń o wyso-
kości nie przekraczającej 2 m;  

d) użytek leśny na terenie 5P na działce o nume-
rze ewidencyjnym 328 pozostaje w dotychcza-
sowym użytkowaniu;  

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną i komu-
nikacją:  
a) komunikacja:  

– dojazd do terenu 1P od terenu drogi dojaz-
dowej 1KD-Z METALOWA,  

– dojazd do terenu 2P od terenu drogi dojaz-
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dowej 1KD-D,  
– dojazd do terenu 3P od terenu drogi dojaz-

dowej 1KD-D i 2KD-D,  
– dojazd do terenu 4P od terenu drogi dojaz-

dowej 4KD-Z WSCHODNIA. Dopuszcza się 
dojazd do działek o numerach 294, 293, 292, 
291 przez działkę o numerze 234,  

– dojazd do terenu 5P od terenu drogi dojaz-
dowej 2KD-Z METALOWA i 4KD-Z WSCHO-
DNIA;  

b) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 4,  

c) woda – zgodnie z ustaleniami zawartymi w  
§ 8,  

d) gaz – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13 
i odpowiednio § 12,  

e) ścieki sanitarne i deszczowe – zgodnie z usta-
leniami zawartymi w § 9 i 10,  

f) energia elektryczna – zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 11.  

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1PE/P:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) teren powierzchniowej eksploatacji kopalin, 
piasku i piasku ze żwirem w udokumentowa-
nej części zalegania. Po wyeksploatowaniu zło-
ża kopalin i rekultywacji teren zabudowy pro-
dukcyjnej,  

b) zagospodarowanie mas ziemnych i skalnych 
powstających w związku z wydobywaniem ko-
palin poprzez magazynowanie i sukcesywne 
wykorzystanie do rekultywacji, wyrównywania 
terenu i innych działań związanych z funkcjo-
nowaniem zakładu górniczego ma się odby-
wać się w granicach działki budowlanej,  

c) w celu ograniczenia wpływu eksploatacji na 
środowisko utrzymywać właściwy kąt nachy-
lenia skarp w celu zachowania ich stateczności 
i ograniczenia procesów erozyjnych,  

d) wymagane jest zdjęcie i zabezpieczenie wierz-
chniej warstwy ziemi i jej wykorzystanie do re-
kultywacji,  

e) ustala się nakaz zagospodarowania zielenią pa-
sów przyległych do wyrobisk poeksploatacyj-
nych, wzdłuż granic obszaru objętego eksplo-
atacją,  

f) kierunek rekultywacji ekologiczno-krajobrazo-
wy lub spełniający wymogi budownictwa prze-
mysłowego, zgodnie z projektem rekultywacji 
wyrobiska;  

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:  
a) linie zabudowy – wg rysunku planu, przy czym 

nie obowiązują one w stosunku do obiektów 
obsługi wjazdów, ochrony obiektów i infra-
struktury technicznej o powierzchni nie prze-
kraczającej 20 m2 i wysokości nie przekraczają-

cej 3,5 m,  
b) maksymalna powierzchnia zabudowana – 90% 

pow. działki budowlanej,  
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

– 10%,  
d) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 

– 2,  
e) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m, za 

wyjątkiem masztów, silosów i innych obiek-
tów wynikających z technologii produkcji, 
jednak nie więcej niż 25 m,  

f) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o spad-
kach głównych połaci dachowych do 25º;  

3) zasady i warunki podziału na działki budowla-
ne:  
a) minimalna szerokość frontu działki budowla-

nej: 40,0 m,  
b) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 

3.000,0 m2,  
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pa-

sa drogowego: od 80º do 100º,  
d) ustalenia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą działek budow-

lanych wydzielonych przed wejściem w życie 
planu;  

4) warunki urbanistyczne:  
a) dopuszczalne są wolnostojące budynki towa-

rzyszące – garaże, budynki gospodarcze,  
b) granice obszaru górniczego i terenu górnicze-

go wyznaczonych dla eksploatowanego złoża 
kopalin muszą mieścić się w liniach rozgrani-
czających terenu oznaczonego symbolem 
1PE/P;  

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną i komu-
nikacją:  
a) komunikacja – dojazdy od drogi dojazdowej 

2KD-D i wydzielonym drogami wewnętrzny-
mi,  

b) zapewnienie miejsc postojowych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 4,  

c) woda – zgodnie z ustaleniami zawartymi w  
§ 8,  

d) gaz – zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13,  
e) ścieki sanitarne i deszczowe – zgodnie z usta-

leniami zawartymi w § 9 i 10, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków deszczowych bezpo-
średnio do ziemi bez oczyszczania jeśli prze-
pisy odrębne nie stanowią inaczej;  

6) energia elektryczna – zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w § 11.  

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1ZL:  
1) przeznaczenie – teren lasu;  
2) zakaz zabudowy.  

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1PK:  
1) przeznaczenie – teren bocznicy kolejowej;  
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2) zakaz zabudowy.  

§ 21. Ustalenia dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1KD-Z METALOWA, 
2KD-Z METALOWA i 3KD-Z METALOWA:  
1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy 

drogi zbiorczej;  
2) warunki urbanistyczne – szerokość 30,0 m w li-

niach rozgraniczających wg rysunku planu. Na 
odcinku od 3KD-Z Wschodnia do wschodniej 
granicy planu szerokość od 22 m, zgodnie z ry-
sunkiem planu. Na odcinku łączącym tereny 2KD-
Z METALOWA i 3KD-Z METALOWA teren drogi 
mieści się poza granicą planu. Wszelkie zago-
spodarowanie musi być zgodne z warunkami 
technicznymi dla dróg klasy drogi zbiorczej.  

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 4KD-Z WSCHODNIA:  
1) przeznaczenie – teren drogi publicznej klasy drogi 

zbiorczej;  
2) warunki urbanistyczne – szerokość 20,0 m w li-

niach rozgraniczających wg rysunku planu. Na 
północno-wschodnim odcinku drogi, wschodnia 
linia rozgraniczająca tego terenu mieści się poza 
granicą planu. Wszelkie zagospodarowanie musi 
być zgodne z warunkami technicznymi dla dróg 
klasy drogi zbiorczej.  

§ 23. Ustalenia dla terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KD-D i 2KDD:  
1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy 

drogi dojazdowej.  
2) warunki urbanistyczne – szerokość 16,0 m w li-

niach rozgraniczających wg rysunku planu. 
Wszelkie zagospodarowanie musi być zgodne z 
warunkami technicznymi dla dróg klasy drogi do-
jazdowej.  

Rozdział 4 
Przepisy końcowe  

 
§ 24. Uchwala się dla terenów objętych usta-

leniami planu stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości spowodowanego uchwaleniem planu w 
wysokości:  
1) 0% – dla terenów oznaczonych symbolami 1ZL, 

od 1KD-Z do 4KD-Z, 1KD-D, 2KD-D;  
2) 30% – dla terenów oznaczonych symbolami od 

1P do 5P, 1PE/P.  
§ 25. Na zmianę przeznaczenia gruntów le-

śnych o powierzchni 0,2426 ha na cele nieleśne uzy-
skano zgodę Zarządu Województwa Łódzkiego w 
Łodzi.  

§ 26. Tracą moc ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej i pro-
jektowanej ul. Wschodniej zatwierdzonego uchwałą 
Rady Miejskiej w Kutnie Nr VII/72/03 z dnia 30 kwiet-
nia 2003 r. (Dz.U. Woj. Łódzkiego Nr 175, poz. 1736), 
zmienionego uchwałą Rady Miasta Kutno Nr 
XXXII/338/09 z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.U. Woj. 
Łódzkiego Nr 71, poz. 671), w odniesieniu do tere-
nów działki nr 234.  

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Kutno.  

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

 
Przewodniczący Rady 

Miasta Kutno: 
Jacek Sikora 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLI/443/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLI/443/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 

DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO  
W KUTNIE PRZY UL. METALOWEJ, UL. WSCHODNIEJ I TERENAMI JEDNOSTKI WOJSKOWEJ  
 

Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 149, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
Rada Miasta Kutno rozstrzyga o sposobie rozpa-
trzenia uwag złożonych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu położonego w Kutnie pomiędzy ulicami: ul. Me-
talową, ul. Wschodnią i terenami jednostki woj-
skowej.  

Do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu położonego w 

Kutnie pomiędzy ulicami: ul. Metalową, ul. Wscho-
dnią i terenami jednostki wojskowej nie wpłynęły 
żadne uwagi, o których mowa w art. 17, pkt 11 i 
art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz w art. 
39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. 
zm.) w ramach przeprowadzanej dla dokumentu 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Brak uwag oznacza, że nie załącza się listy 
uwag nieuwzględnionych oraz nie podejmuje się 
rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLI/443/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

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

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 
Rada Miasta w Kutnie określa następujący sposób 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania:  

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury te-
chnicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
późn. zm.) zadania własne gminy.  

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:  
1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w 

liniach rozgraniczających dróg, w tym wybudo-
wanie drogi wraz z oświetleniem, uzbrojeniem 
podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabezpie-
czeniami technicznymi zmniejszającymi uciążli-
wość w rozumieniu przepisów o ochronie śro-
dowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie w liniach 

rozgraniczających ulic lub poza liniami rozgra-
niczającymi ulic.  

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wska-
zanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w 
tym m.in. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655, z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 
z późn. zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 
późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
z późn. zm.). Sposób realizacji inwestycji wynikał 
będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania 
rozwiązań techniczno-technologicznych, w sposób 
gwarantujący dobrą jakość wykonania. Dopuszcza 
się etapową realizację inwestycji.  

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w 
§ 1 ust. 2 pkt 1 i 2 może ulegać modyfikacji wraz z 
dokonującym się postępem techniczno-technologi-
cznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej do-
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stępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń 
planu.  

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 
ust. 2 pkt 1 i 2 jest przedmiotem umowy zaintere-
sowanych stron.  

§ 3. Finansowanie inwestycji w zakresie in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gmin, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. 
zm.), przy czym:  
1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Miasta 

pn.: „Wieloletni Program Inwestycyjny”;  
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 

gminy ustala się w uchwale budżetowej;  
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 

jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, 
zwanym „Wieloletnie programy inwestycyjne”.  

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg w 

terenach funkcjonalnych wskazanych w § 1 ust. 2 
pkt 1 i 2 finansowane będą przez budżet miasta lub 
na podstawie porozumień z innymi podmiotami.  

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji w terenach funkcjonalnych 
wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 finansowane będą 
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858) ze środków własnych przedsię-
biorstwa wodno-kanalizacyjnego, w oparciu o u-
chwalane przez Radę Gminy wieloletnie plany roz-
woju i modernizacji urządzeń wodociągowych o 
kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet 
gminy.  

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dys-
trybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub 
ciepła określone w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 realizowane 
będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.). 
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UCHWAŁA NR XLI/449/09 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w Kutnie pomiędzy ulicą Jesienną, rzeką Ochnią i granicą miasta Kutno 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 
oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 
6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413) oraz uchwały Nr XXXI/361/05 Rady Miasta 
Kutno z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po-
łożonego w Kutnie pomiędzy ulicą Jesienną, rzeką 
Ochnią i granicą miasta Kutno, Rada Miasta Kutno 
uchwala co następuje: 

 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu  

 
§ 1. 1. Uchwala się plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie po-
między ulicą Jesienną, rzeką Ochnią i granicą miasta 
Kutno, zwany dalej „planem”.  

2. Granice obszaru objętego ustaleniami 
planu oznaczone są na rysunku planu, sporządzo-
nym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do ni-
niejszej uchwały i przebiegają następująco: na po-
łudniu – po północnej linii brzegowej rzeki Ochni; 
na wschodzie – po wschodniej granicy działek o nr 
ew. 735, części działki 849/1, 883/1, 884/1, 885/1, 
886, 887, 888, 889, 890; na północy – po istniejącej 
linii rozgraniczającej ul. Jesiennej; na zachodzie – 
po wschodniej granicy terenów kolejowych.  

3. Załącznikami do uchwały są:  
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący inte-

gralną część uchwały – załącznik Nr 1;  
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu – załącznik Nr 2;  
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 

 


