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UCHWAŁA NR VIII/59/2011 RADY GMINY WIERZCHLAS 

  
 z dnia 23 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 wsi Toporów, gmina Wierzchlas 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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, Nr 23, 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), 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, zm.: z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 
1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159), po 
stwierdzeniu zgodnoņci ze „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wierzchlas”, uchwalonym przez Radę Gminy Wierz-
chlas Uchwałą Nr III/13/2002 z dnia 27 grudnia  
2002 r. oraz w nawiązaniu do Uchwały Rady Gminy 
Wierzchlas Nr XXXVI/222/2010 z dnia 24 marca  
2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Toporów, gmina Wierzchlas, Rada 
Gminy Wierzchlas uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Toporów, 
obejmującą obszar połoŊony przy ulicy Sosnowej w 
granicach okreņlonych na rysunku zmiany planu, 
zwaną dalej planem. 

2. Przedmiotem planu jest zmiana przezna-
czenia terenu, oznaczonego w obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Toporów (tereny zainwestowane i tereny przyle-
głe), gmina Wierzchlas, uchwalonym Uchwałą Nr 
XXXII/200/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 
paňdziernika 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 
24 grudnia 2009 r. Nr 391, poz. 3479) symbolem 13 

ZL – tereny lasów na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

3. Integralną częņcią ustaleń planu stanowią-
cych treņć niniejszej uchwały są następujące załącz-
niki: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącz-

nik nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu w czasie wyłoŊenia do publicznego wglądu, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwa-
ły Rady Gminy Wierzchlas jest mowa o: 
1) planie - naleŊy przez to rozumieć ustalenia doty-

czące obszaru okreņlonego w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

2) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć załącz-
nik graficzny do niniejszej uchwały sporządzony 
na mapie sytuacyjno–wysokoņciowej w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) przepisach odrębnych i szczególnych - naleŊy 
przez to rozumieć aktualne momencie realizacji 
niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branŊowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie - naleŊy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
ten obszar od innych obszarów oznaczony sym-
bolem przeznaczenia podstawowego; 

5) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewaŊać na danym terenie wyznaczonym na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŊy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŊ podsta-
wowe, które uzupełniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć linię, która nie moŊe zostać przekroczo-
na usytuowaniem elewacji wszystkich budynków, 
dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez 
okapy i gzymsy o nie więcej niŊ 1,0 m, balkony, 
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werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i 
ganki o nie więcej niŊ 2,0 m i na długoņci nie 
większej niŊ 1/2 szerokoņci elewacji frontowej; 

8) nieuciąŊliwych usługach lokalnych - naleŊy przez 
to rozumieć funkcje usług komercyjnych związa-
ne z obsługą projektowanej i istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, których uciąŊ-
liwoņć mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi 
nie przekracza swym zasięgiem granic, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny; 

9) usługach komercyjnych - naleŊy przez to rozu-
mieć funkcje terenów i obiektów realizowane cał-
kowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych 
we wszelkich dziedzinach działalnoņci gospodar-
czej. 

2. Pojęcia niezdefiniowane naleŊy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 3. Przedmiot ustaleń planu obejmuje zakres 
zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedsta-
wione na rysunku planu posiadają znaczenie infor-
macyjne. 

 
Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe dla obszaru  
objętego planem 

 
§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgra-

niczające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych 
zasadach zagospodarowania. Ustala się podstawo-
we przeznaczenie terenu wyodrębnionego liniami 
rozgraniczającymi i znaczonego na rysunku planu 
symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. Ustala się następujące zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) formę przestrzenną nowych obiektów w grani-

cach terenu wyznaczonego w liniach rozgranicza-
jących naleŊy dostosować do skali, ukształtowa-
nia bryły i detalu istniejącej zabudowy, w tym 
formy i wysokoņci dachu, układu kalenicy, po-
ziomu posadowienia parteru oraz rozwiązań ma-
teriałowych i kolorystyki; 

2) na obszarze objętym planem obowiązują nakazy, 
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo-
darowaniu terenu wyznaczonego w liniach roz-
graniczających okreņlone w przepisach szczegó-
łowych – rozdział III. 

§ 7. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego. W zakresie ochrony ņrodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązu-
ją następujące ustalenia: 
1) obszar objęty planem połoŊony jest w granicach 

Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na terenie 
którego obowiązują zakazy zawarte w Rozporzą-
dzeniu Nr 45/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 
listopada 2005 r. w sprawie Załęczańskiego Parku 
Krajobrazowego w granicach województwa łódz-
kiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 348, poz. 3119) 
oraz w Rozporządzeniu Nr 14/2008 Wojewody 
Łódzkiego z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniającym 
rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie 
województwa łódzkiego (w zakresie dotyczącym 
obszaru objętego planem): 

 a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, o których mowa 
w przepisach odrębnych i szczególnych doty-
czących ochrony ņrodowiska, za wyjątkiem 
przedsięwzięć dla których sporządzenie rapor-
tu o oddziaływaniu na ņrodowisko nie jest 
obowiązkowe i przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na ņrodowisko wykazała 
brak niekorzystnego wpływu na walory przy-
rodnicze parku krajobrazowego, 

 b) umyņlnego zabijania dziko występujących 
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz wykonywania 
czynnoņci w ramach racjonalnej gospodarki 
rolnej, leņnej i łowieckiej, 

 c) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w 
tym torfu oraz skamieniałoņci, w tym kopal-
nych szczątków roņlin i zwierząt, 

 d) wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeňbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym lub przeciwosuwiskowym, 

 e) dokonywania zmian stosunków wodnych, 
jeŊeli zmiany te nie słuŊą ochronie przyrody 
lub racjonalnej gospodarce rolnej i leņnej, 

 f) wylewania gnojowicy, 
 g) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt meto-

dą bezņciółkową, 
 h) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników 

ņciekowych; 
2) uciąŊliwoņć prowadzonej działalnoņci gospodar-

czej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanie-
czyszczenia powietrza, substancji zapachowych, 
nie jonizującego promieniowania elektromagne-
tycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie 
moŊe powodować przekroczenia obowiązujących 
standardów ņrodowiskowych okreņlonych prze-
pisami odrębnymi oraz wywoływać koniecznoņć 
ustanowienia obszaru ograniczonego uŊytkowa-
nia; 

3) uciąŊliwoņć prowadzonej działalnoņci gospodar-
czej nie moŊe przekroczyć wartoņci dopuszczal-
nych na granicy terenu do którego inwestor po-
siada tytuł prawny; 
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4) na całym obszarze obowiązuje zakaz odprowa-

dzania nie oczyszczonych ņcieków do wód: po-
wierzchniowych, podziemnych i gruntów; 

5) dla obiektów, w których będą przechowywane 
substancje toksyczne, w tym ropopochodne oraz 
substancje promieniotwórcze naleŊy wykonać 
zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich do 
wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu 
wraz z urządzeniami monitorującymi; 

6) masy ziemne usuwane lub przemieszczone pod-
czas realizacji inwestycji na obszarze objętym 
planem naleŊy wykorzystać na miejscu przy re-
kultywacji terenu lub w sposób wyznaczony przez 
Wójta Gminy Wierzchlas; wprowadza się obo-
wiązek zachowania poziomów hałasu w ņrodowi-
sku okreņlonych w przepisach odrębnych dla te-
renu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

7) wprowadza się obowiązek zachowania poziomów 
hałasu w ņrodowisku okreņlonych w przepisach 
odrębnych dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN - jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją obiekty zabytkowe oraz strefy ochrony konserwa-
torskiej. 

2. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją znane stanowiska archeologiczne, w czasie robót 
ziemnych moŊe dojņć do odkrycia tych stanowisk 
podlegających ochronie prawnej: 
1) w przypadku odkrycia stanowisk archeologicz-

nych naleŊy wstrzymać prace oraz niezwłocznie 
powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Łodzi – Delegaturę w Sieradzu; wykaz sta-
nowisk archeologicznych podlega sukcesywnej 
weryfikacji i uzupełnieniom, zmiany te nie powo-
dują zmian ustaleń planu miejscowego; 

2) wykaz stanowisk archeologicznych podlega suk-
cesywnej weryfikacji i uzupełnieniom, zmiany te 
nie powodują zmian ustaleń planu miejscowego. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych. Na obszarze obję-
tym planem nie występują obszary przestrzeni pu-
blicznych. 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie usta-
lonych na podstawie odrębnych przepisów. 

1. Obszar objęty planem połoŊony jest w 
granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na 
obszarze tym obowiązują zakazy wprowadzone w § 
7 pkt 1 niniejszej uchwały. 

2. Na obszarze objętym planem nie znajdują 
się tereny górnicze, zagroŊone powodzią oraz zagro-
Ŋone osunięciem się mas ziemnych. 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy. Dla obszaru objętego planem nie 

wprowadzono szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenu oraz ograniczeń w jego uŊytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego 
planem odbywać się będzie poprzez istniejącą drogę 
publiczną (ulica Sosnowa). 

2. Ustala się obowiązek zapewnienia tereno-
wi właņciwej iloņci stanowisk postojowych, w tym 
parkingów i garaŊy, w iloņci nie mniejszej niŊ: 
1) 1 miejsce na mieszkanie; 
2) 1 miejsce postojowe na kaŊde rozpoczęte 25 m2 

powierzchni uŊytkowej funkcji usługowej, lecz nie 
mniej niŊ 2 miejsca postojowe. 

3. Ustala się następujące ogólne zasady ob-
sługi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej pomiędzy liniami rozgraniczającymi 
ulicy Sosnowej, a nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy w przypadku braku moŊliwoņci zlokali-
zowania tych sieci w obrębie linii rozgraniczającej 
ulicy; 

2) naleŊy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktu-
ry technicznej; 

3) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy 
obiektami sieciowymi, a projektowanym zainwe-
stowaniem terenu dopuszcza się przełoŊenie lub 
kablowanie sieci, po uzgodnieniu z ich zarządcą. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się 
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 
przebiegającego w liniach rozgraniczających ulicy 
Sosnowej. 

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodli-
wiania ņcieków, ustala się: 
1) odprowadzenie ņcieków bytowych, których do-

puszczalny skład okreņlają przepisy odrębne do 
projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno–ciņnieniowej wsi Toporów na wa-
runkach okreņlonych przez właņciciela sieci; 

2) odprowadzenie ņcieków odbywać się będzie do 
gminnej oczyszczalni ņcieków w Krzeczowie, al-
ternatywnie do oczyszczalni w innej miejscowo-
ņci; 

3) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 
wszelkie działania w zakresie gospodarki ņcieko-
wej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami 
odrębnymi. dopuszcza się odprowadzenie ņcie-
ków bytowych do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych na nieczystoņci ciekłe, lokalizowa-
nych na działkach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi. 

6. W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych, ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-

wo w teren lub do kanalizacji deszczowej; 
2) obowiązek zneutralizowania substancji ropopo-

chodnych lub chemicznych, jeņli takie wystąpią 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
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czowej; 
3) obowiązek utwardzenia i skanalizowania tere-

nów, na których moŊe dojņć do zanieczyszczenia 
ww. substancjami, o których mowa w pkt 2. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, ustala się: 
1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z ist-

niejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablo-
wej lub napowietrznej niskiego napięcia na wa-
runkach okreņlonych przez zarządcę sieci; 

2) dopuszcza się przełoŊenie lub kablowanie sieci 
elektroenergetycznych na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą sieci. 

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny, 
ustala się: 
1) zasilanie w gaz z planowanej rozdzielczej sieci 

gazowej ņredniego ciņnienia – na warunkach 
okreņlonych przez operatora sieci; 

2) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów 
grzewczych; 

3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się 
korzystanie ze zbiorników gazowych stacjonar-
nych lokalizowanych w granicach własnoņci, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

9. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się wykorzystanie do ogrzewania ekologicz-
nych ňródeł ciepła: 
1) paliwo płynne lub inne o niskiej zawartoņci siarki, 

gazowe, elektryczne oraz niekonwencjonalne 
ňródła energii, przy zastosowaniu urządzeń 
grzewczych o wysokiej sprawnoņci i niskim stop-
niu zanieczyszczeń; 

2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych z za-
stosowaniem technologii o wysokiej sprawnoņci 
grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery. 

10. W zakresie usług telekomunikacyjnych, 
ustala się: 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i 

projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrznej 
lub kablowej) - na warunkach okreņlonych przez 
operatorów sieci; 

2) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łącznoņci publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. W zakresie gospodarki 
odpadami ustala się obowiązek wyposaŊenia 
kaŊdej nieruchomoņci w urządzenia do groma-
dzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywa-
nia tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym, przy zapew-
nieniu ich systematycznego wywozu na zorgani-
zowane wysypisko odpadów komunalnych. 

11. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
się obowiązek wyposaŊenia kaŊdej nieruchomoņci w 
urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych 
oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na 
zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych. 

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego za-
gospodarowania urządzenia i uŊytkowania terenów. 
Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się do-
tychczasowe uŊytkowanie terenu. 

 
Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonego terenu 
w liniach rozgraniczających 

 
§ 14. Teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) dopuszcza się lokalizację: 
 a) nieuciąŊliwych usług lokalnych (komercyjne) o 

powierzchni nieprzekraczającej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
usługi mogą być lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach budynku mieszkalnego 
lub gospodarczego, w pomieszczeniach do-
budowanych do budynków, 

 b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrze-
wień, 

 c) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, pełniących słuŊebną rolę wobec prze-
znaczenia podstawowego, miejsc parkingo-
wych i garaŊy wolnostojących, z wyklucze-
niem parkowania samochodów o noņnoņci 
powyŊej 3,5 t. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaňników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, ustala się: 
1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu 

do lokalnej tradycji architektonicznej; 
2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-

cych budynków mieszkalnych, po rozbudowie 
budynek powinien tworzyć spójną kompozycję z 
istniejącą częņcią; 

3) dopuszcza się sytuowanie ņciany budynku go-
spodarczego i mieszkalnego w odległoņci 1,5 m 
od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 
bezpoņrednio przy granicy; 

4) lokalizacja budynków mieszkalnych i gospodar-
czych w sposób umoŊliwiający zachowanie jak 
największej iloņci wartoņciowych drzew; 

5) wysokoņć nowej oraz przebudowywanej i rozbu-
dowywanej zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej nie moŊe przekroczyć 2 kondygnacji nad-
ziemnych (nie licząc piwnic), w tym parter i pod-
dasze uŊytkowe; 

6) wysokoņć nowej oraz przebudowywanej i rozbu-
dowywanej zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej liczona od poziomu terenu przy najniŊej poło-
Ŋonym wejņciu do budynku do najwyŊszego 
punktu dachu nie moŊe przekroczyć 9 m, a zabu-
dowy gospodarczej (budynki gospodarcze, gara-
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Ŋe) nie moŊe przekroczyć 6 m; 
7) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 

dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych poła-
ciach, kąt nachylenia połaci dachowych 300–450, 
dopuszcza się wzbogacenie formy dachów po-
przez wprowadzenie ņwietlików oraz symetrycz-
nie rozlokowanych lukarn; 

8) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub ce-
mentową, materiałami dachówkopodobnymi 
oraz blachą; 

9) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o 
symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówką ceramiczną lub cementową, materiałami 
dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się 
jednospadowe w przypadku dobudowy do in-
nych budynków lub lokalizowanych przy granicy 
działki, minimalny kąt nachylenia połaci dacho-
wych 100; 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu w odległoņci 5 m od 
linii rozgraniczającej ulicy Sosnowej; 

11) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 
40% powierzchni działki, w tym powierzchnia za-
budowy 30%; 

12) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
powinna być mniejsza niŊ 60% powierzchni dział-
ki; 

13) obowiązek wydzielenia w obrębie własnoņci, w 
ramach przeznaczenia podstawowego miejsc po-
stojowych dla samochodów uŊytkowników sta-
łych i przebywających okresowo w iloņci okreņlo-
nej w § 12 ust. 2; 

14) wprowadza się obowiązek realizacji od frontu 

działki ogrodzeń aŊurowych o maksymalnej wy-
sokoņci 160 cm (dotyczy nowych ogrodzeń). Nie 
ustala się szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomoņci objętych planem z 
uwagi na brak potrzeb w tym zakresie (działki nr 
443/4 i 444/6, 443/3 i 444/5, 443/2 i 444/4, 443/1 i 
444/3 stanowią własnoņć jednego właņciciela). 

3. Nie ustala się szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomoņci objętych 
planem z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie 
(działki nr 443/4 i 444/6, 443/3 i 444/5, 443/2 i 444/4, 
443/1 i 444/3 stanowią własnoņć jednego właņcicie-
la). 

§ 15. Ustala się stawkę procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN, w wysokoņci 20%. 

 
Rozdział 4 

Przepisy końcowe 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Wierzchlas. 
§ 17. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie 
internetowej gminy Wierzchlas. 

 
 

  
Przewodniczący 

Rady Gminy: 
Jacek Młynarczyk 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/59/2011  
Rady Gminy Wierzchlas  
z dnia 23 sierpnia 2011 r. 
 

Rysunek planu  

 
 
Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/59/2011  
Rady Gminy Wierzchlas  
z dnia 23 sierpnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W „ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI TOPORÓW, GMINA WIERZCHLAS” INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
W projekcie planu nie przewidziano inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŊą do zadań własnych gminy i w związku z 
tym Rada Gminy nie przyjmuje rozstrzygnięć 

zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póňn. 
zm.). 
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Załącznik nr 3  
do uchwały nr VIII/59/2011  
Rady Gminy Wierzchlas  
z dnia 23 sierpnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU „ZMIANY 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI TOPORÓW, GMINA 

WIERZCHLAS” PODCZAS WYŁOŉENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu planu podczas wyłoŊenia do publicznego 
wglądu Rada Gminy Wierzchlas nie przyjmuje roz-
strzygnięć zgodnie z 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 
póňn. zm.). 
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UCHWAŁA NR XI/93/11 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

  
 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowoņci Gomulin-Kolonia  
w przedmiocie zniesienia nazwy częņci składowej miejscowoņci Dąbrówka, rodzaj wieņ 

 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
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 214, 
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, 
Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), w związku z art. 8 
ust. 3 z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych 
nazwach miejscowoņci i obiektów fizjograficznych 
(Dz.U z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. Ustala się przeprowadzenie konsultacji z 
mieszkańcami Gomulin-Kolonia w sprawie zniesie-
nia nazwy częņci składowej miejscowoņci Dąbrówka, 
rodzaj wieņ wchodzącej w skład miejscowoņci o 
urzędowej nazwie Gomulin-Kolonia. 

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1 zo-
staną przeprowadzone w następujących terminach: 
w dniach od 2 listopada 2011 roku do 15 listopada 
2011 roku. 

§ 3. 1. Zasady i tryb przeprowadzenia konsul-
tacji, o których mowa w § 1 okreņla załącznik Nr 1 do 
uchwały. 

2. Wzór formularza ankietowego (konsulta-
cyjnego) do przeprowadzenia konsultacji z miesz-
kańcami stanowi załącznik Nr 2 do uchwały 

§ 4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy nie-
zwłocznie przedstawi Radzie Gminy Wola Krzyszto-
porska w celu podjęcia uchwały w terminie do 31 
grudnia 2011 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Wola Krzysztoporska. 

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

 
 

 Przewodnicząca Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska: 

Maria Głowacka 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/93/11 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W SPRAWIE ZNIESIENIA 

 NAZWY MIEJSCOWOŅCI 
 
§ 1. Konsultacje polegać będą na zasięgnię-

ciu opinii wņród zainteresowanych mieszkańców 
poprzez przeprowadzenie ankiety w formie udziele-
nia odpowiedzi na pytania: 

„Czy jest Pan/Pani za zniesieniem nazwy czę-
ņci składowej miejscowoņci Dąbrówka, rodzaj wieņ 
wchodzącej w skład miejscowoņci o urzędowej na-
zwie Gomulin-Kolonia, rodzaj wieņ”. 


