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poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z  
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z 
art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 
1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 
80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, 
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, 
poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 
56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 

2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 
857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) 
Rada Gminy DruŊbice uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr VIII/49/2011 Rady Gminy 
DruŊbice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustale-
nia opłat za ņwiadczenia udzielane przez Punkty 
Przedszkolne w Zespole Szkolno Przedszkolnym w 
DruŊbicach, oraz w Szkole Podstawowej w Wadlewie 
wprowadza się następującą zmianę: 

- w § 3 ustęp 3 skreņla się. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy DruŊbice. 
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
2. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem 1 wrze-

ņnia 2011 r. 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy DruŊbice: 

Jacek Walczyk 
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UCHWAŁA NR XII/90/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla częņci obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego 
 
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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) 
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 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 
2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miej-
ska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co nastę-
puje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla częņci obsza-
ru miasta Konstantynowa Łódzkiego, zwaną dalej 
planem, składającym się z: 
1) częņci tekstowej planu, stanowiącej treņć uchwa-

ły; 
2) częņci graficznej, na którą składa się rysunek pla-

nu w skali 1:1000 będący integralnych załączni-
kiem graficznym nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, będą-
cego integralnym załącznikiem nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, będącego inte-
gralnym załącznikiem nr 3 do uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
okreņlone uchwałą Nr XXXVII/412/09 Rady Miejskiej 
w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 kwietnia 2009 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego w 
obszarze ograniczonym: od strony północnej połu- 
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dniową linią rozgraniczającą ulicy Niesięcin, od za-
chodu zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Aleksan-
drowskiej, od wschodu zachodnią linią rozgranicza-
jącą ulicy Zgierskiej, dalej w kierunku północnym 
zachodnią granicą działek o numerach ewidencyj-
nych 342, 317/2 i 318, w obrębie K-21, przedstawia 
rysunek planu w skali 1:1000, będący załącznikiem nr 
1 do uchwały. 

§ 2. Niniejszy plan, w granicach okreņlonych 
w § 1 ust. 2, jest zmianą miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Konstantyno-
wa Łódzkiego objętego uchwałą Nr XIX/213/2000 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 
kwietnia 2000 roku. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 
1) okreņlenie przeznaczenia terenów oraz ustalenie 

zasad ich zabudowy i zagospodarowania; 
2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do 

wydawania decyzji administracyjnych; 
3) ochrona interesu publicznego, w zakresie komu-

nikacji, inŊynierii i ochrony ņrodowiska; 
4) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego; 
5) realizacja polityki zrównowaŊonego rozwoju. 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę; 
2) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysunek 

planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysoko-
ņciowej w skali 1 : 1000, okreņlony w § 1 niniejszej 
uchwały; 

3) planie – naleŊy przez to rozumieć niniejszą zmia-
nę miejscowego plan zagospodarowania prze-
strzennego, stanowiącą akt prawa miejscowego; 

4) ustawie – naleŊy przez to rozumieć ustawę o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) obszarze – naleŊy przez to rozumieć obszar objęty 
niniejszym planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu, o którym mowa w § 1, ust. 2; 

6) terenie – naleŊy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz oznaczony symbolem, w którym cyfry ozna-
czają numer terenu w obszarze, a litery oznaczają 
przeznaczenie podstawowe; 

7) usługach – naleŊy przez to rozumieć działalnoņć 
związaną z prowadzeniem czynnoņci ņwiadczo-
nych na rzecz ludnoņci, przeznaczoną dla celów 
konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogól-
nospołecznej, niezwiązaną z działalnoņcią pro-
dukcyjną; 

8) usługach publicznych – naleŊy przez to rozumieć 
usługi słuŊące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców i naleŊące do zadań własnych gmi-
ny w rozumieniu przepisów odrębnych; 

9) celu publicznym – naleŊy przez to rozumieć cele 
publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomoņciami; 

10) przepisach odrębnych – naleŊy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

11) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, który dominuje na danym terenie; 

12) przeznaczeniu uzupełniającym – naleŊy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŊ podsta-
wowe, które uzupełniają przeznaczenie podsta-
wowe i mogą być realizowane na warunkach 
okreņlonych w niniejszej uchwale; 

13) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozumieć 
częņć powierzchni działki zajętą przez wszystkie 
budynki zrealizowane na danej działce, liczoną w 
ich obrysie zewnętrznym; 

14) powierzchni uŊytkowej budynku – naleŊy przez to 
rozumieć powierzchnię uŊytkową w rozumieniu 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 

15) terenie biologicznie czynnym – naleŊy przez to 
rozumieć teren biologicznie czynny w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie; 

16) działce – naleŊy przez to rozumieć działkę budow-
laną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

17) liczbie kondygnacji – naleŊy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji nadziemnych budynku; 

18) wysokoņć zabudowy – naleŊy przez to rozumieć 
maksymalną odległoņć w rzucie prostopadłym 
pomiędzy najwyŊszym punktem dachu budynku, 
a najniŊszym punktem gruntu rodzimego; 

19) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony 
pod zabudowę, linia ta nie dotyczy podziemnych 
częņci obiektów budowlanych, balkonów, wyku-
szy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wej-
ņciami do budynków, elementów odwodnienia, 
elementów wystroju elewacji, schodów prowa-
dzących do budynków, pochylni dla niepełno-
sprawnych i innych podobnych elementów bu-
dynków, których zasięg moŊe być ograniczony w 
ustaleniach planu; 

20) froncie działki – naleŊy przez to rozumieć częņć 
działki, która przylega do drogi, z której odbywa 
się główny wjazd; 

21) wskaňniku intensywnoņci zabudowy terenu lub 
działki – naleŊy przez to rozumieć stosunek sumy 
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziem-
nych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie 
ņcian, bez uwzględniania balkonów loggii i tara-
sów, do powierzchni odpowiednio terenu lub 
działki, na której usytuowane są te budynki; 

22) konserwatorskiej strefie ochrony archeologicznej 
– naleŊy przez to rozumieć strefę obejmującą ob-
szary znanych oraz nieodkrytych stanowisk ar-
cheologicznych; 

23) nadzorze archeologicznym – naleŊy przez to 
rozumieć rodzaj badań archeologicznych polega-
jących na obserwacji wszelkich prac ziemnych i 
analizie odkrywanych nawarstwień w wykopach 
budowlanych w odniesieniu do obszarów inwe-
stycji, na których nie zostały dotąd zlokalizowane 
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stanowiska archeologiczne, ale istnieje uzasad-
nione podejrzenie, Ŋe mogą się tam znajdować; 

24) ogrodzeniu aŊurowym – naleŊy przez to rozumieć 
ogrodzenie, w którym powierzchnia ogrodzenia 
nieprzysłonięta przez jego trwałe elementy sta-
nowi co najmniej 40% powierzchni całkowitej 
ogrodzenia. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia planu  
 

Ustalenia ogólne 
 
§ 5. 1. Plan okreņla: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaňniki intensyw-
noņci zabudowy; 

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

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

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

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

2. Ze względu na brak koniecznoņci wprowa-
dzenia ustaleń w planie miejscowym nie okreņla się: 
1) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-

działu nieruchomoņci objętych planem; 
2) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych; 

3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej. 
§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 

rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) stanowisko archeologiczne; 
5) konserwatorska strefa ochrony archeologicznej; 
6) przeznaczenie terenów. 

2. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1, a 
występujące na rysunku planu posiadają charakter 
informacyjny. 

§ 7. Plan ustala następujące formy przezna-
czenia i zagospodarowania terenów oraz odpowia-
dające im symbole uŊyte w uchwale oraz na rysunku 
planu: 
1) KD-G – teren drogi klasy głównej; 
2) KD-Z – teren drogi klasy zbiorczej; 
3) KD-L – teren drogi klasy lokalnej; 
4) KD-D – teren drogi klasy dojazdowej; 
5) MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z dopuszczeniem usług; 
6) P,U – teren zabudowy produkcyjnej z dopuszcze-

niem usług; 
7) U – teren zabudowy usługowej. 

§ 8. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala: 
1) lokalizację nowych budynków przy zachowaniu 

okreņlonych na rysunku nieprzekraczalnych linii 
zabudowy; 

2) linie zabudowy, o których mowa w pkt 1, nie 
obowiązują dla budynków i budowli infrastruktu-
ry technicznej; 

3) dopuszcza lokalizowanie niewyznaczonych na 
rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, pod warunkiem, Ŋe ich lokalizacja nie 
pozostaje w sprzecznoņci z pozostałymi ustale-
niami planu; 

4) zakazuje lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000 m2; 

5) na terenach, na których plan dopuszcza zabudo-
wę, a zapisy planu nie stanowią inaczej, obowią-
zuje: 
a) zakaz stosowania materiałów wykończenio-

wych typu siding i blacha trapezowa, 
b) zakaz stosowania papy i blachy dachówkopo-

dobnej, jako materiału pokrycia dachu, 
c) dopuszczenie obiektów małej architektury, 
d) dopuszczenie umieszczanie na dachu baterii 

słonecznych i paneli fotowoltaicznych, 
e) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgranicza-

jących dróg, 
f) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących – wiel-

kopowierzchniowych (tzw. billboardów) i re-
klam wielkopowierzchniowych na budynkach i 
ogrodzeniach, 

g) zakaz lokalizacji reklam przysłaniających otwo-
ry okienne, a w przypadku tablic reklamowych 
i bilbordów, w odległoņci mniejszej niŊ 2 m od 
okien budynków, 

h) zakaz podņwietlania reklam w sposób mogący 
powodować uciąŊliwoņci i oņlepienie kierują-
cych, poruszających się po drogach publicz-
nych, 

i) dopuszczenie lokalizacji reklam z zastrzeŊe-
niem zakazu, o którym mowa w lit. „f” i „g” o 
łącznej powierzchni nie większej niŊ 0,5 m2 na 
500 m2 powierzchni działki, na której jest zloka-
lizowana, 

j) ograniczenia, o których mowa w lit. „i” nie do-
tyczą tablic informujących o prowadzonej na  
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posesji działalnoņci gospodarczej o ile po-
wierzchnia tablicy nie przekracza 0,1 m2 na 
jedną działalnoņć, oraz tablic pamiątkowych i 
informacyjnych niezwiązanych z reklamą dzia-
łalnoņci gospodarczej; 

6) obowiązujące zasady realizacji ogrodzeń: 
a) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 

betonowych od strony dróg publicznych, 
b) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokoņci więk-

szej niŊ 1,8 m, za wyjątkiem ogrodzeń mają-
cych pełnić funkcję ochrony przed hałasem – 
ekranów akustycznych od terenów dróg klasy 
głównej, 

c) stosowanie ogrodzeń aŊurowych dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem usług. 

§ 9. W zakresie ochrony ņrodowiska i krajo-
brazu kulturowego plan ustala: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: 2MN,U, 3MN,U, 4MN,U, 5MN,U i 6MN,U 
przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak 
dla terenów przeznaczonych na cele mieszkanio-
wo-usługowe; 

2) pozostałe tereny nie wymienione w pkt 1, nie są 
objęte ochroną przed hałasem zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

3) obowiązek przebudowy rowów melioracyjnych i 
urządzeń drenaŊowych, w sposób umoŊliwiający 
ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewniają-
cy swobodny przepływ wód, przy zachowaniu 
wymogów wynikających z przepisów odrębnych; 

4) po zmianie sposobu uŊytkowania zmeliorowa-
nych gruntów – w celu wykreņlenia z ewidencji 
wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmelio-
rowanych gruntów powierzchni zajętej pod zabu-
dowę, obowiązują ustalenia wynikające z przepi-
sów odrębnych; 

5) zakaz dokonywania makroniwelacji terenu, za 
wyjątkiem niwelacji niezbędnych do przeprowa-
dzenia inwestycji infrastrukturalnych i drogo-
wych; 

6) ograniczenie uciąŊliwoņci dla ņrodowiska poprzez 
stosowanie rozwiązań technicznych zmniejszają-
cych emisję zanieczyszczeń, hałasu i promienio-
wania; 

7) na terenach objętych planem zakazuje się przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko w rozumieniu przepisów odręb-
nych, z zastrzeŊeniem pkt 9; 

8) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1P/U i 7U dopuszcza się przedsięwzięcia 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko, dla których przeprowadzona ocena 
oddziaływania na ņrodowisko wykazała brak ne-
gatywnego wpływu i oddziaływania na ņrodowi-
sko, przedsięwzięcia, dla których odstąpiono od 
sporządzenia oceny oddziaływania na ņrodowi-
sko, z zastrzeŊeniem pkt 9 i 10; 

9) zakazy, o których mowa w pkt 7 i 8, nie dotyczą 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i 
dróg publicznych; 

10) na terenach objętych planem zakazuje się skła-
dowania odpadów; 

11) zakaz odprowadzania ņcieków bezpoņrednio do 
gruntu, cieków wodnych i rowów, za wyjątkiem 
niezanieczyszczonych wód opadowych i rozto-
powych zgodnie z zapisami okreņlonymi w 
uchwale. 

§ 10. W zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków plan ustala: 
1) ochronę konserwatorską stanowiska archeolo-

gicznego nr ewid. AZP 66-50/ N3; 
2) dla stanowiska archeologicznego, o którym mo-

wa w pkt 1, obowiązuje: 
3) przeprowadzenie badań archeologicznych przed 

wydaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie zabytków; 

4) na prowadzenie badań archeologicznych naleŊy 
uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, o które naleŊy wystąpić naj-
póňniej 21 dni przed rozpoczęciem badań; 

5) ochronę obszaru w granicach konserwatorskiej 
strefy ochrony archeologicznej, zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu; 

6) dla konserwatorskiej strefy ochrony archeolo-
gicznej, o której mowa w pkt 3, obowiązuje: 

7) przeprowadzenie nadzorów archeologicznych 
przy wszelkich inwestycjach związanych ze zmia-
ną zagospodarowania terenu tam gdzie prowa-
dzone będą roboty ziemne, przy czym na prowa-
dzenie nadzoru archeologicznego naleŊy uzyskać 
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, a o pozwolenie to naleŊy wystąpić nie 
póňniej niŊ na 21 dni przed rozpoczęciem inwe-
stycji; 

8) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych 
na przedmiot o cechach zabytku, naleŊy wstrzy-
mać wszelkie roboty budowlane, teren udostęp-
nić do badań archeologicznych, oznaczyć, zabez-
pieczyć przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a 
takŊe powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków; 

9) przy wszystkich inwestycjach liniowych dłuŊszych 
niŊ 50 m i szerszych niŊ 50 cm, wymagających 
prac ziemnych na całym terenie objętym planem 
naleŊy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków koniecznoņć przeprowadzenia prac ar-
cheologicznych. 

§ 11. W zakresie podziału nieruchomoņci 
plan ustala: 
1) obowiązek dokonywania podziałów zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi zawartymi w uchwa-
le; 

2) nie wyznacza się obszarów przeznaczonych do 
przeprowadzenia procedury scalenia i podziału 
nieruchomoņci; 

3) dopuszczenie dokonywania podziałów działek o  
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powierzchni mniejszej niŊ okreņlona w przepisach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów wy-
łącznie w celu: 
a) powiększenia sąsiedniej nieruchomoņci pod 

warunkiem, Ŋe działka, z której wydzielony zo-
stanie teren zachowa powierzchnię nie mniej-
szą, niŊ okreņlona w ustaleniach szczegóło-
wych, 

b) lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, 
c) wydzielenia dojazdu do nowo projektowanych 

działek budowlanych. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe w zakresie uzbrojenia 

 
§ 12. 1. Plan ustala obsługę obszaru w zakre-

sie infrastruktury technicznej z sieci istniejących i 
projektowanych. 

2. Plan ustala realizację nowych sieci infra-
struktury technicznej w liniach rozgraniczających 
dróg, z moŊliwoņcią odstępstwa od tej zasady w 
sytuacji, gdy warunki terenowe, techniczne lub prze-
słanki ekonomiczne warunkują ich prowadzenie na 
innych terenach. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan usta-
la: 
1) zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodar-

cze, produkcyjne i przeciwpoŊarowe z ogólnodo-
stępnej sieci wodociągowej; 

2) zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej powiązanej z magistralami; 

3) doprowadzenie wody do wyznaczonych terenów 
rozwojowych następować będzie poprzez rozbu-
dowę sieci wodociągowej według warunków 
okreņlonych w przepisach odrębnych; 

4) przy budowie i rozbudowie sieci wodociągowej 
naleŊy uwzględnić wymagania w zakresie prze-
ciwpoŊarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie odprowadzania ņcieków plan 
ustala: 
1) odprowadzanie ņcieków poprzez ogólnodostępną 

sieć kanalizacji sanitarnej; 
2) odbiornikami ņcieków będą główne kolektory 

miejskie doprowadzające ņcieki do Grupowej 
Oczyszczalni Ņcieków; 

3) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej realizowa-
ną zgodnie z warunkami okreņlonymi w przepi-
sach odrębnych; 

4) dopuszcza się lokalizację przepompowni ņcieków 
w miejscu gdzie nie ma moŊliwoņci poprowadze-
nia kanalizacji grawitacyjnej; 

5) ņcieki odprowadzane do kanalizacji powinny 
spełniać warunki okreņlone w przepisach odręb-
nych; 

6) obowiązek podłączenia terenów przeznaczonych 
pod nowe inwestycje, do projektowanej kanaliza-
cji sanitarnej; 

7) dla terenów nieskanalizowanych do czasu reali-
zacji sieci kanalizacji plan dopuszcza jako rozwią-

zanie tymczasowe lokalizację przydomowych 
oczyszczalni ņcieków oraz odprowadzanie ņcie-
ków do szczelnych zbiorników na ņcieki; 

8) plan ustala główny kierunek odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych do rzeki Jasieniec; 

9) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej; 

10) wody opadowe z dachów budynków powinny 
być odprowadzane powierzchniowo i zagospoda-
rowane na działce, plan dopuszcza gromadzenie 
wód opadowych w zbiornikach retencyjnych na 
terenie działek; 

11) dopuszcza się odprowadzania wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej wyłącznie tej iloņci wód 
opadowych, która nie moŊe być zagospodarowa-
na na działce ze względu na niewystarczające wa-
runki gruntowo-wodne; 

12) w przypadku realizacji nowych ulic zaleca się 
stosowanie alternatywnych metod związanych z 
lokalną infiltracją przy uŊyciu rowów i niecek infil-
tracyjno-retencyjnych, w celu odprowadzania 
wód opadowych; 

13) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i 
roztopowych przed odprowadzeniem z terenów 
w przypadku przekroczenia dopuszczalnych war-
toņci, okreņlonych w przepisach odrębnych; 

14) wszystkie rozwiązania z zakresu odwodnienia 
powinny zabezpieczać czystoņć odbiorników to 
jest wód powierzchniowych i gleby, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami; dla 
zlewni potencjalnie zanieczyszczonych takich jak 
tereny produkcyjne, składowe, magazyny, stacje 
paliw, parkingi o powierzchni >0,1 ha, place po-
stojowe, drogi o kategorii dróg krajowych i wo-
jewódzkich zapewnić naleŊy podczyszczanie 
spływów deszczowych przed ich wprowadzeniem 
do kanalizacji miejskiej, z lokalizacją urządzeń 
oczyszczających na terenach, do których inwestor 
ma tytuł prawny; 

15) obowiązek stosowania metod utwardzania terenu 
o jak najniŊszym stopniu uszczelnienia. 

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną 
plan ustala: 
1) podstawowe zasilanie w energię elektryczną z 

sieci napowietrznych i kablowych zasilanych ze 
stacji transformatorowo-rozdzielczych na warun-
kach okreņlonych w przepisach odrębnych; 

2) moŊliwoņć realizacji napowietrznych sieci elek-
troenergetycznych wyłącznie dla sieci o napięciu 
równym lub niŊszym 15 kV; 

3) moŊliwoņć realizacji stacji transformatorowych 
15/04 kV na terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę, przy linii rozgraniczającej ulicy z bezpo-
ņrednim dostępem do drogi publicznej; 

4) moŊliwoņć realizacji stacji transformatorowych 
15/04 kV w liniach rozgraniczających ulic w for-
mie stacji słupowych; 

5) moŊliwoņć realizacji stacji transformatorowych 
poza liniami rozgraniczającymi ulic w formie sta-
cji wnętrzowych; 
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6) plan wyznacza strefę ograniczenia zagospodaro-

wania terenów wynikającą z przebiegu napo-
wietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV, o sze-
rokoņci 6 m od skrajnego przewodu sieci; 

7) zakaz lokalizacji zabudowy mającej pomieszcze-
nia przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie 
ograniczenia zagospodarowania terenów, wyni-
kającej z przebiegu napowietrznych sieci elektro-
energetycznych. 

6. W zakresie telekomunikacji plan ustala za-
opatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci teleko-
munikacyjnej. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala: 
1) zaopatrzenie z istniejącej sieci gazowej połoŊonej 

w ulicach Niesięcin, Aleksandrowskiej i Zgierskiej 
oraz poprzez rozbudowę sieci lokalizowanych w 
liniach rozgraniczających ulic zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

2) plan wyznacza strefy ograniczenia zagospodaro-
wania terenów, wynikające z przebiegu sieci ga-
zowej: 
a) dla sieci ņredniego ciņnienia o ņrednicy do 200 

DN włącznie, szerokoņć strefy po 1,5 m od 
skrajnego przewodu sieci, 

b) dla sieci wysokiego ciņnienia o ņrednicy 300 
DN szerokoņć strefy po 20 m od skrajnego 
przewodu sieci; 

3) zakaz lokalizacji zabudowy mającej pomieszcze-
nia przeznaczone na stały pobyt ludzi w strefach 
ograniczenia zagospodarowania terenów, wyni-
kających z przebiegu sieci gazowej. 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan 
ustala: 
1) dopuszczenie zaopatrzenia w ciepło z miejskiej 

sieci ciepłowniczej, poprzez dowiązanie się do 
sieci zlokalizowanej poza granicami obszaru obję-
tego planem, na warunkach okreņlonych w prze-
pisach odrębnych; 

2) dla nowo lokalizowanych budynków plan do-
puszcza moŊliwoņć zaopatrzenia w ciepło z indy-
widualnych ňródeł ciepła z wykorzystaniem bez-
piecznych ekologicznie ňródeł ciepła, odpowiada-
jącym przepisom z zakresu ochrony ņrodowiska i 
przepisów energetycznych; 

3) w przypadku przebudowy lub remontu instalacji 
istniejących budynków, obowiązuje sukcesywna 
wymiana palenisk na zasilane z ekologicznych 
ňródeł ciepła z wykorzystaniem energii elektrycz-
nej i odnawialnej, gazu i oleju opałowego lekkie-
go oraz niskoemisyjnych ňródeł ciepła posiadają-
cych certyfikaty na „znak bezpieczeństwa ekolo-
gicznego”. 

9. Plan dopuszcza wydzielenie dróg we-
wnętrznych, w celu umoŊliwienia dostępu do dróg 
publicznych, o szerokoņci nie mniejszej niŊ 6 m. 

10. Na terenie objętym planem, o ile zapisy 
planu nie stanowią inaczej, ustala się obowiązek 
zapewnienia miejsc postojowych na własnej działce 
w granicach terenu, na którym zlokalizowana jest 
planowana inwestycja, w liczbie: 

1) nie mniejszej niŊ 2 miejsca postojowe na jeden 
budynek mieszkalny lub mieszkanie, a w przy-
padku lokalizacji ponadto usług, dodatkowo nie 
mniej niŊ 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-
wierzchni uŊytkowej usług; 

2) nie mniej niŊ 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-
wierzchni uŊytkowej budynków usługowych; 

3) nie mniej niŊ 1 miejsce postojowe na 100 m2 po-
wierzchni uŊytkowej budynków produkcyjnych, 
składowych i magazynowych. 

§ 13. W zakresie ochrony ludnoņci w sytu-
acjach kryzysowych, plan ustala obowiązek dosto-
sowania się do działań w sytuacjach szczególnych 
zagroŊeń, zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych. 

§ 14. W zakresie gospodarki odpadami ko-
munalnymi plan ustala: 
1) zbieranie odpadów komunalnych stałych w wy-

znaczonych miejscach w obrębie kaŊdej nieru-
chomoņci oraz prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

2) odbieranie odpadów komunalnych z kaŊdej nie-
ruchomoņci przez przedsiębiorców uprawnionych 
do odbioru odpadów, a następnie ich wywóz do 
miejsc odzysku lub składowania i unieszkodli-
wiania. 

§ 15. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami: KD-G, KD-Z, KD-L i KD-D wyznacza się 
jako tereny pod lokalizację inwestycji celu publicz-
nego. 

2. Plan ustala obowiązek zagospodarowania 
terenu i kształtowania nawierzchni ulic, chodników i 
placów w sposób umoŊliwiający korzystanie oso-
bom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych w 
przepisach odrębnych. 

3. Plan dopuszcza na terenach dróg, poza pa-
sem jezdnym, lokalizację obiektów małej architektu-
ry, wiat przystankowych i zieleni, pod warunkiem 
nienaruszania wymagań okreņlonych w przepisach 
odrębnych o drogach publicznych. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
 
§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 2MN,U, 3MN,U, 4MN,U, 5MN,U i 
6MN,U plan ustala przeznaczenie podstawowe pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostoją-
cą z dopuszczeniem usług. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, jako 
przeznaczenie uzupełniające plan ustala moŊliwoņć 
realizacji usług w budynkach mieszkalnych lub sa-
modzielnych budynkach, stanowiących nie więcej 
niŊ 40% powierzchni zabudowy przeznaczonej pod 
funkcję mieszkaniową. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
plan ustala następujące parametry i wskaňniki kształ-
towania nowej zabudowy, przebudowy, nadbudowy 
i rozbudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) wysokoņć zabudowy nie większa niŊ 10 m; 
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2) liczba kondygnacji nie większa niŊ 2, w tym pod-

dasze uŊytkowe; 
3) wskaňnik intensywnoņci zabudowy nie większy 

niŊ 0,6; 
4) powierzchnia zabudowy nie większa niŊ 30% po-

wierzchni działki; 
5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niŊ 60% powierzchni działki; 
6) dachy co najmniej dwuspadowe o kącie nachyle-

nia głównych połaci nie większym niŊ 45°, dla 
budynków mieszkalnych i usługowych; 

7) zakaz realizacji dachów i elewacji w jaskrawych 
kolorach; 

8) obowiązek stosowania barw pastelowych dla 
elewacji budynków; 

9) wielkoņć nowowydzielonych działek nie mniejsza 
niŊ 1000 m2 i szerokoņci frontu działki nie mniej-
szej niŊ 20 m; 

10) plan dopuszcza nadbudowę, przebudowę i roz-
budowę istniejącej zabudowy w granicach nie-
przekraczalnej linii zabudowy; 

11) plan dopuszcza lokalizację budynków gospodar-
czych i garaŊowych na granicy działki, pod wa-
runkiem, Ŋe budynek będzie stykał się z innym 
budynkiem o tej samej funkcji zlokalizowanym na 
działce sąsiedniej, przy spełnieniu wymogów 
wynikających przepisów odrębnych. 

4. Działki zlokalizowane na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 2MN,U, 
3MN,U i 5MN,U nie posiadające cech działek bu-
dowlanych naleŊy funkcjonalnie połączyć i wspólnie 
zagospodarować z przylegającą działką posiadającą 
dostęp do drogi publicznej. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
plan ustala obowiązek zapewnienia miejsc postojo-
wych zgodnie z § 12 ust. 10 pkt 1, przy czym dopusz-
cza się ich realizację w formie garaŊy wbudowanych 
w bryły budynków lub garaŊy wolnostojących. 

6. Dla wolnostojących garaŊy i budynków 
gospodarczych, ustala się następujące parametry i 
zasady kształtowania zabudowy: 
1) wysokoņć zabudowy nie większa niŊ 5 m; 
2) powierzchnia zabudowy nie większa niŊ 40 m2; 
3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia połaci nie 

większym niŊ 30°. 
7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3MN,U obowiązują ustalenia z zakresu 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawar-
te w § 10 ust. 1 pkt 2. 

8. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 2MN,U i 3MN,U obowiązują ustalenia 
z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków zawarte w § 10 ust. 1 pkt 4. 

9. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg 
publicznych: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 2MN,U z przyległych dróg 3KD-Z i 4KD-L; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3MN,U z przyległych dróg 3KD-Z, 4KD-L, 
5KD-D i 7KD-D; 

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4MN,U z przyległych dróg 4KD-L, 6KD-D i 
7KD-D; 

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5MN,U z przyległych dróg 5KD-D, 7KD-D i 
8KD-D; 

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6MN,U z przyległych dróg 6KD-D, 7KD-D i 
8KD-D. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7U plan ustala przeznaczenie pod-
stawowe pod zabudowę usługową. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala realizację obiektów usługowych związanych z 
transportem samochodowym i gastronomią. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
dopuszcza lokalizację stacji paliw. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala następujące parametry i wskaňniki kształto-
wania nowej zabudowy, przebudowy, nadbudowy i 
rozbudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) wysokoņć zabudowy nie większa niŊ 12 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niŊ 3; 
3) wskaňnik intensywnoņci zabudowy nie większy 

niŊ 1,8; 
4) powierzchnia zabudowy nie większa niŊ 60% po-

wierzchni działki; 
5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niŊ 30% powierzchni działki; 
6) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielo-

spadowe o kącie nachylenia głównych połaci nie 
większym niŊ 45° dla budynków usługowych; 

7) zakaz realizacji dachów i elewacji w jaskrawych 
kolorach; 

8) obowiązek stosowania barw pastelowych dla 
elewacji budynków; 

9) wielkoņć nowo wydzielonych działek nie mniejsza 
niŊ 3000 m2 i szerokoņci frontu działki nie mniej-
szym niŊ 30 m. 

5. W przypadku realizacji inwestycji na dział-
ce zlokalizowanej na terenie, o którym mowa w ust. 
1, nie posiadającej cech działki budowlanej, naleŊy 
dokonać połączenia z działką sąsiednią posiadającą 
dostęp do drogi publicznej lub zapewnić dostęp do 
drogi publicznej zgodnie z przepisami ustawy o go-
spodarce nieruchomoņciami. 

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 12 ust. 10 pkt 2, przy czym dopuszcza się 
ich realizację w formie garaŊy wbudowanych w bryły 
budynków, garaŊy wolnostojących oraz placów po-
stojowych. 

7. Dla wolnostojących garaŊy i budynków 
gospodarczych, ustala się następujące parametry i 
zasady kształtowania zabudowy: 
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1) wysokoņć zabudowy nie większa niŊ 5 m; 
2) powierzchnia zabudowy nie większa niŊ 40 m2; 
3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia połaci nie 

większym niŊ 30°. 
8. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, plan 

ustala obsługę komunikacyjną z dróg publicznych 
oraz poprzez drogi wewnętrzne. 

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1P,U plan ustala przeznaczenie 
podstawowe pod zabudowę produkcyjną z dopusz-
czeniem usług. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, jako 
przeznaczenie uzupełniające plan ustala moŊliwoņć 
realizacji usług w budynkach produkcyjnych lub w 
samodzielnych budynkach, stanowiących nie więcej 
niŊ 40% powierzchni zabudowy przeznaczonej pod 
funkcję produkcyjną. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala realizację obiektów produkcyjnych i usługo-
wych związanych z funkcją produkcyjną, magazy-
nową, handlu hurtowego, usługową i biurową. 

4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, w 
zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokoņć zabudowy nie większa niŊ 10 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niŊ 2; 
3) wskaňnik intensywnoņci zabudowy nie większy 

niŊ 1,2; 
4) powierzchnia zabudowy nie większa niŊ 60% po-

wierzchni działki; 
5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niŊ 20% powierzchni działki; 
6) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych 

połaci nie większym niŊ 45º; 
7) wielkoņć nowowydzielonych działek nie mniejsza 

niŊ 3000 m2 i szerokoņci frontu działki nie mniej-
szym niŊ 26 m. 

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
wprowadza obowiązek zagospodarowania zielenią w 
postaci drzew i krzewów wzdłuŊ linii rozgraniczającej 
z terenem 2MN,U. 

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 12 ust. 10 pkt 2 i 3, przy czym dopuszcza 
się ich realizację w formie garaŊy wbudowanych w 
bryły budynków, garaŊy wolnostojących oraz placów 
postojowych. 

7. Dla wolnostojących garaŊy i budynków 
gospodarczych, ustala się następujące parametry i 
zasady kształtowania zabudowy: 
1) wysokoņć zabudowy nie większa niŊ 5 m; 
2) powierzchnia zabudowy nie większa niŊ 40 m2; 
3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia połaci nie 

większym niŊ 30°. 
8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zawarte w § 10 ust. 1 pkt 4. 

9. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi pu-
blicznej 3KD-Z. 

 

Rozdział 5 
Ustalenia szczegółowe 

w zakresie obsługi komunikacyjnej 
 
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1KD-G plan ustala przeznaczenie 
podstawowe pod drogę klasy głównej. 

2. Szerokoņć w liniach rozgraniczających 
drogi, o której mowa w ust. 1, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

3. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, plan 
ustala moŊliwoņć realizacji drogowych obiektów 
inŊynierskich. 

4. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, obowią-
zują ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków zawarte w § 10 ust. 1 pkt 4. 

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mo-
wa w ust. 1, zgodnie z przepisami odrębnymi o dro-
gach publicznych. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2KD-G plan ustala przeznaczenie 
podstawowe pod drogę klasy głównej. 

2. Szerokoņć w liniach rozgraniczających 
drogi, o której mowa w ust. 1, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

3. Teren drogi, o której mowa w ust. 1, sta-
nowi poszerzenie ulicy Zgierskiej - drogi klasy głów-
nej, która ma swą kontynuację poza granicami ob-
szaru objętego planem. 

4. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, plan 
ustala moŊliwoņć realizacji drogowych obiektów 
inŊynierskich. 

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mo-
wa w ust. 1, zgodnie z przepisami odrębnymi o dro-
gach publicznych. 

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3KD-Z plan ustala przeznaczenie 
podstawowe pod drogę klasy zbiorczej. 

2. Szerokoņć w liniach rozgraniczających 
drogi, o której mowa w ust. 1, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

3. Teren drogi, o której mowa w ust. 1, sta-
nowi poszerzenie ulicy Niesięcin - drogi klasy zbior-
czej, która ma swą kontynuację poza granicami ob-
szaru objętego planem. 

4. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, plan 
ustala moŊliwoņć realizacji drogowych obiektów 
inŊynierskich. 

5. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, obowią-
zują ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków zawarte w § 10 ust. 1 pkt 2 i 4. 

6. Zagospodarowanie terenu, o którym mo-
wa w ust. 1, zgodnie z przepisami odrębnymi o dro-
gach publicznych. 

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4KD-L plan ustala przeznaczenie 
podstawowe pod drogę klasy lokalnej. 

2. Szerokoņć drogi, o której mowa w ust. 1, w 
liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 
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3. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala 
się drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. 

4. Dla drogi, o której mowa w ust. 1, obowią-
zują ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków zawarte w § 10 ust. 1 pkt 4. 

5. Zagospodarowanie terenu, o którym mo-
wa w ust. 1, zgodnie z przepisami odrębnymi o dro-
gach publicznych. 

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D i 8KD-D plan 
ustala przeznaczenie podstawowe pod drogi klasy 
dojazdowej. 

2. Szerokoņć dróg, o których mowa w ust. 1, 
w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 
planu. 

3. Dla dróg, o których mowa w ust. 1, ustala 
się drogi jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu. 

4. Zagospodarowanie terenów, o których 
mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami odrębnymi o 
drogach publicznych. 

 
Rozdział 6 

Przepisy przejņciowe i końcowe 
 
§ 24. 1. W związku ze wzrostem wartoņci nie-

ruchomoņci połoŊonych w obszarze objętym pla-
nem, plan okreņla stawki procentowe słuŊące pobra-
niu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy dla 
terenów oznaczonych symbolami 4MN,U i 7U w 
wysokoņci 30%. 

2. Wzrost wartoņci nieruchomoņci, o którym  
 

mowa w ust. 1, nie dotyczy fragmentów terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, w zmianie miejsco-
wego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego obej-
mującego obszar połoŊony pomiędzy ulicami: Nie-
sięcin, Zgierską i Aleksandrowską, podjęty uchwałą 
Nr XIX/213/2000 Rady Miejskiej w Konstantynowie 
Łódzkim z dnia 6 kwietnia 2000 r. 

3. Dla pozostałych terenów nie stwierdza się 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci. 

§ 25. Z chwilą wejņcia w Ŋycie planu tracą 
moc, w granicach obszaru objętego planem, ustale-
nia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Konstantynowa 
Łódzkiego obejmującego obszar połoŊony pomiędzy 
ulicami: Niesięcin, Zgierską i Aleksandrowską, przy-
jętego uchwałą Nr XIX/213/2000 Rady Miejskiej w 
Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 kwietnia 2000 r. 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza Burmi-
strzowi Konstantynowa Łódzkiego. 

§ 27. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz za-
mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Urzę-
du Miasta. 

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

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Konstantynowie Łódzkim: 
Andrzej Owczarek 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/90/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/90/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/90/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/90/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/90/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
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 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 
2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miej-
ska w Konstantynowie Łódzkim stwierdza, Ŋe w 
ustawowym terminie po pierwszym wyłoŊeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konstantynowa Łódzkiego w obszarze ograniczo-
nym: od strony północnej południową linią rozgrani-
czającą ulicy Niesięcin, od zachodu zachodnią linią 
rozgraniczającą ulicy Aleksandrowskiej, od wschodu 
zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Zgierskiej, dalej 
w kierunku północnym zachodnią granicą działek o 
numerach ewidencyjnych 342, 317/2 i 318, w obrębie 
K-21, wpłynęły 2 uwagi do planu, z których jedna 
została przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego 
rozpatrzona pozytywnie natomiast druga negatyw-
nie. 

Uwaga rozpatrzona negatywnie: 
1. Uwaga Panów: 

a) Andrzeja Kredensa - właņciciel działki o nr 
ewidencyjnym 315/2, 

b) Mariana Wojciechowskiego - właņciciel działki 
o nr ewidencyjnym 334 i 340, 

c) Pawła Andrzejczaka - właņciciel działki o nr 
ewidencyjnym 315/1, 

d) Zbigniewa Ławniczaka - właņciciel działki o nr 
ewidencyjnym 313/3, 

e) Piotra Markowskiego - właņciciel działki o nr 
ewidencyjnym 341, 

f) Czesława Dybczyńskiego - właņciciel działki o 
nr ewidencyjnym 317/3, 

g) Marcina Kłosa - właņciciel działki o nr ewiden-
cyjnym 339. 

Treņć uwagi: WyŊej wymienieni właņciciele  
 

działek wnoszą sprzeciw co do planowanej szeroko-
ņci na 12 m w liniach rozgraniczających ul. Poprzecz-
nej. Postulują zmniejszenie szerokoņci do 10 m w 
liniach rozgraniczających drogi, na odcinku – od ul. 
Poprzecznej nr 9 (działka nr 317/3) do ul. Poprzecznej 
nr 17 (działka nr 313/7). 

Rozpatrzenie uwagi: Po uwzględnieniu uwa-
runkowań formalnych i przestrzennych powyŊszą 
uwagę do rozwiązań planu odrzuca się, poniewaŊ 
planowana droga w ul. Poprzecznej 4KD-L, jest dro-
gą klasy lokalnej, dlatego minimalna dopuszczona 
szerokoņć dla drogi klasy lokalnej wynosi 12 m na 
podstawie przepisów przyjętych w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu o Gospodarki Wodnej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Ponadto, droga ta jest kontynuacją 
drogi klasy lokalnej wyznaczonej w sąsiadującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego objętego uchwałą Nr IV/17/2011 z dnia 2 lutego 
2011 r. W oparciu o art. 36 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 roku (Dz.U. Nr 80, poz. 171 wraz ze zmianami) 
właņcicielowi działki, w przypadku przeznaczenia w 
planie miejscowym jego terenu pod inwestycję celu 
publicznego, w tym drogę, słuŊy odszkodowanie. 

Rada Miejska stwierdza, Ŋe rozpatruje nega-
tywnie powyŊszą uwagę złoŊoną do planu, przyjmu-
jąc uzasadnienie Burmistrza Konstantynowa Łódz-
kiego. 

Ponadto Rada Miejska w Konstantynowie 
Łódzkim stwierdza, Ŋe w ustawowym terminie po 
drugim wyłoŊeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego w 
obszarze ograniczonym: od strony północnej połu-
dniową linią rozgraniczającą ulicy Niesięcin, od za-
chodu zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Aleksan-
drowskiej, od wschodu zachodnią linią rozgranicza-
jącą ulicy Zgierskiej, dalej w kierunku północnym 
zachodnią granicą działek o numerach ewidencyj-
nych 342, 317/2 i 318, w obrębie K-21, nie wpłynęła 
Ŋadna uwaga do projektu planu. 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/90/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
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 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 

poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 
2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miej-
ska w Konstantynowie Łódzkim stwierdza, Ŋe po 
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uprawomocnieniu się zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla częņci obsza-
ru miasta Konstantynowa Łódzkiego w obszarze 
ograniczonym: od strony północnej południową linią 
rozgraniczającą ulicy Niesięcin, od zachodu zachod-
nią linią rozgraniczającą ulicy Aleksandrowskiej, od 
wchodu zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Zgier-
skiej, dalej w kierunku północnym zachodnią granicą 
działek o numerach ewidencyjnych 342, 317/2 i 318, 
w obrębie K-21, przewiduje się realizację następują-
cych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
naleŊących do zadań własnych gminy i okreņla się 
sposób ich realizacji oraz zasady finansowania: 
1) budowa sieci wodociągowej w drogach - inwe-

stycja realizowana sposobem gospodarczym ze 
ņrodków własnych gminy; 

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - 
inwestycja realizowana ze ņrodków własnych 

gminy oraz dotacji z funduszy ochrony ņrodowi-
ska i funduszy unijnych. Realizacja jednostkami 
wykonawczymi wyłonionymi w formie przetargu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; 

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

4) budowa oņwietlenia ulic w drogach - inwestycja 
realizowana ze ņrodków własnych gminy. Reali-
zacja jednostkami wykonawczymi wyłonionymi 
w formie przetargu, zgodnie z ustawą o zamó-
wieniach publicznych; 

5) budowa dróg (ulic) - inwestycja realizowana ze 
ņrodków własnych gminy, oraz dotacji z funduszy 
unijnych. Realizacja jednostkami wykonawczymi 
wyłonionymi w formie przetargu, zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych. 
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UCHWAŁA NR XIV/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

  
 z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łowiczu  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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 i 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 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 
149, poz. 887) oraz art. 8 ust. 2, art. 11 ust. 2 i art. 75 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) Rada  
 

Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:  
§ 1. ŉłobkowi Miejskiemu w Łowiczu nadaje 

się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc statut ŉłobka Miejskiego w Ło-
wiczu, nadany uchwałą Nr XL/354/2009 Rady Miej-
skiej w Łowiczu z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie 
nadania ŉłobkowi Miejskiemu w Łowiczu statutu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Łowicza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady: 
Henryk Zasępa 

Załącznik 
do uchwały nr XIV/105/2011 
Rady Miejskiej w Łowiczu 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
STATUT ŉŁOBKA MIEJSKIEGO W ŁOWICZU 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. ŉłobek Miejski w Łowiczu zwany dalej 

„ŉłobkiem” działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz. 235); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zm.: 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,  
 


