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§ 2. W Załączniku nr 2 do Uchwały Nr 
XXXVII/210/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 
stycznia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powi-
nien spełniać przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o uzy-
skanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Kutno opublikowanej w 
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego 
Nr 70, poz. 543 z dnia 13.03.2010 r. wprowadza siĉ 
nastĉpujące zmiany: 

1) uchyla siĉ § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
2) uchyla siĉ § 4 ust. 1, 2, 3, 4. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-
towi Gminy Kutno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 
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UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY GMINY ŁYSZKOWICE 

  
 z dnia 30 marca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowice, 

fragment obszaru wsi Wrzeczko 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. 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 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 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, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w nawią-
zaniu do Uchwały Nr XLVIII/257/2010 Rady Gminy 
Łyszkowice dnia 29 października 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowi-
ce, fragment obszaru wsi Wrzeczko, Rada Gminy 
Łyszkowice uchwala, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia w 

zakresie nie uwzglĉdnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łyszkowice, fragment obszaru wsi Wrzecz-
ko, uwagi nie wpłynĉły. 

§ 2. Stwierdza siĉ zgodność projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łyszkowice, fragment obszaru wsi Wrzeczko 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowi-
ce. 

§ 3. 1. Integralną czĉścią uchwały jest ry-
sunek miejscowego planu bĉdący załącznikiem do 
uchwały. 

2. Granice obszaru objĉtego miejscowym 
planem pokrywają siĉ z zewnĉtrznymi granicami 
działek ewidencyjnych Nr 1026, 263 i 1027. 

3. Obowiązujący zakres rysunku miejsco-
wego planu obejmuje: 
1) tereny określone symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia terenu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
które są granicą obszaru objĉtego zmianą planu 
miejscowego; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania terenu 
lub linii zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) nieprzekraczalna linia realizacji ogrodzeń; 
7) zwymiarowanie linii zabudowy, linii realizacji 

ogrodzeń oraz linii rozgraniczających tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania w metrach. 

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego ustala siĉ stawkĉ procentową słu-
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żącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości w wysokości 10%. 

§ 4. 1. Pojĉcia i określenia użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi prze-
pisami prawa obowiązującego wg stanu na dzień 
podjĉcia niniejszej uchwały. 

2. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa 
o: 
1) „obszarze planu” - należy przez to rozumieć 

nieruchomości lub ich czĉści położone w grani-
cach niniejszego planu; 

2) „granicach obszaru objĉtego rysunkiem planu” 
- należy przez to rozumieć te zewnĉtrzne linie 
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania, przy 
których wykreślono symbol granicy obszaru 
objĉtego rysunkiem planu, określony w legen-
dzie rysunku planu; 

3) „przeznaczeniu terenu” - należy przez to rozu-
mieć określone dla poszczególnych terenów ze-
społy uprawnień i zobowiązań do podejmowa-
nia działań w przestrzeni, służących realizacji 
określonych celów, wyodrĉbnione wg zasad i 
sposobów korzystania z nieruchomości, oznaczo-
ne w tekście zmiany planu i na rysunku miej-
scowego planu symbolem literowym; 

4) „dopuszczeniu” należy przez to rozumieć upraw-
nienia do realizacji obiektów budowlanych lub 
form zagospodarowania wskazanych w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu, 
które wykraczają poza ustalone w definicji prze-
znaczenie terenu określone niniejszą uchwałą; 

5) „działce budowlanej” - należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkĉ grun-
tu, której wielkość, cechy geometryczne, dostĉp 
do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej są zgodne z pozosta-
łymi ustaleniami niniejszego miejscowego pla-
nu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrĉbnych przepi-
sów; 

6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć liniĉ, w której może być umiesz-
czona ściana budynku bez jej przekraczania w 
kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów zago-
spodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych takich jak: bal-
kon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie 
wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki 
oraz innych detali wystroju architektonicznego 
chyba, że jest to linia zabudowy ustalona od 
napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

7) „nieprzekraczalnej linii realizacji ogrodzeń” - 
należy przez to rozumieć liniĉ, w której mogą 
być umieszczone ogrodzenia lub ich fragmenty 
bez jej przekraczania w kierunku linii rozgrani-
czającej terenu, powodującego zbliżenie ogro-
dzenia do przyległych ulic; 

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urba-
nistyczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony pla-
nem dla poszczególnego terenu lub działki bu-
dowlanej, uzyskany z podzielenia sumy po-
wierzchni gruntu rodzimego pokrytego roślin-
nością oraz wodami powierzchniowymi na te-
renie lub działce budowlanej, a także 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niż 10 m2, urządzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu za-
pewniającym im naturalną wegetacjĉ, do po-
wierzchni całego terenu lub działki budowlanej; 

9) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu 
- należy przez to rozumieć stan zagospodaro-
wania oraz stan granic prawnych terenu na 
dzień uchwalenia niniejszego planu; 

10) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - nale-
ży przez to rozumieć dopuszczalność wykonywa-
nia na istniejących obiektach budowlanych prze-
budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i 
remontów, a na istniejących obiektach przyrod-
niczych wykonywania zabiegów pielĉgnacyj-
nych i odtworzeniowych; 

11) „polu widoczności” - należy przez to rozumieć 
powierzchniĉ w obrĉbie skrzyżowania ulic poza 
jezdniami, wolną od przeszkód wyższych niż 
0,75 m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, 
tablice, parkujące pojazdy itp.; 

12) „przepisach szczególnych” należy przez to rozu-
mieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zago-
spodarowaniu terenu wynikające z uchwał wła-
ściwych organów; 

13) „wysokości budynków” określonej w metrach - 
należy przez to rozumieć wysokość liczoną od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ściu do budynku lub jego czĉści pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej budynku do najwyżej po-
łożonego punktu przekrycia. 

3. Ilekroć w zmianie miejscowego planu jest 
mowa o przeznaczeniu „tereny obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów”, oznaczonym symbo-
lem „P”, należy przez to rozumieć przeznaczenie 
ograniczone do zachowania istniejących oraz reali-
zowania projektowanych budynków o funkcji pro-
dukcyjnej (z wyłączeniem produkcji zwierzĉcej i 
roślinnej), usług produkcyjnych oraz składów i 
magazynów z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania 
budynkami o pomieszczeniach technicznych i go-
spodarczych, garażami oraz terenami zieleni, doj-
ściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiek-
tami infrastruktury technicznej. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego na obszarze planu miejscowego 

 
§ 5. Na obszarze objĉtym planem ustala siĉ 
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zasady zabudowy: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a) punkty identyfikacyjne określone na rysunku 
planu, 

 b) trwałe naniesienia lub granice własności - 
jako linie (punkty) pokrywające siĉ z tymi 
elementami rysunku planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub zasa-
dach zagospodarowania należy identyfikować 
w oparciu o miary graficzne z rysunku planu; 

3) linie zabudowy i nieprzekraczalne linie realizacji 
ogrodzeń - określono na rysunku planu zwymia-
rowaniem; 

4) w pasie terenu określonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz re-
alizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

5) ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych, chyba że ustalenia 
zawarte w § 6 uchwały stanowią inaczej: 

 a) w terenach na których dopuszcza siĉ realiza-
cjĉ budynków o funkcji usługowej mini-
mum: 

  - dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na każde rozpoczĉte 40 m2 powierzchni 
użytkowej, 

  - dla obiektów gastronomii - jedno stanowi-
sko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

  - dla obiektów hotelowych - jedno stanowi-
sko na każde 2 miejsca noclegowe, 

  - dla obiektów administracyjnych i obsługi 
finansowej 7 stanowisk na każde 100 m2 
powierzchni użytkowej, 

  - dla pozostałych obiektów usługowych - 
jedno stanowisko na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

 b) w terenach, na których dopuszczalna jest 
realizacja obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów minimum – 1 stanowisko na 
500 m2 pow. użytkowej budynków o funkcji 
produkcyjnych, składów i magazynów; 

6) ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów ciĉżarowych w terenach, na któ-
rych dopuszczalna jest realizacja obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów, chyba że 
ustalenia zawarte w § 6 uchwały stanowią ina-
czej: 

  - minimum 1 stanowisko na każde 1000 m2 
pow. użytkowej budynków o funkcji pro-
dukcyjnych, składów i magazynów, 

  - o powierzchni dostosowanej do transpor-
tochłonności dostaw i wywozu produktów; 

7) przepis zawarty w pkt 5 niniejszego paragrafu 
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiada-
jących powierzchni sprzedaży; 

8) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia 
realizacjĉ budynków, dopuszczalne jest sytu-
owanie budynków bezpośrednio przy granicy 
sąsiedniej działki budowlanej lub zbliżenie na 
odległość do 1,5 m od granicy z sąsiednią dział-
ką budowlaną przy zachowaniu przepisów doty-
czących dostĉpu do pomieszczeń naturalnego 
oświetlenia, zapewnienia w pomieszczeniach 
czasu nasłonecznienia, zachowania bezpieczeń-
stwa pożarowego oraz przy zachowaniu pozo-
stałych ustaleń planu; 

9) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
dróg: 

 a) o wysokości powyżej 1,8 m, 
 b) z prefabrykatów betonowych, 
 c) o wypełnieniu powierzchni powyżej 60%; 

10) dla obszaru objĉtego planem miejscowym nie 
określa siĉ obowiązku przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości a w związku z tym 
nie określa siĉ szczegółowych zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości; 

11) na elewacjach budynków, od strony ulic, do-
puszcza siĉ realizacjĉ nośników reklam: 

 a) płaskich przylegających do ściany, 
 b) o powierzchni nie przekraczającej 20% po-

wierzchni całkowitej ściany budynku. 
§ 6. 1. W obszarze wsi Wrzeczko, wyznacza 

siĉ tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania określone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem 
cyfrowym i literowym. 

2. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany miejscowego planu 
symbolem 19.01.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
  - w budynkach o funkcji składów i magazy-

nów dopuszcza siĉ realizacjĉ pomieszczeń 
o funkcji handlu o udziale powierzchni 
użytkowej do 5% i o powierzchni sprzedaży 
do 500 m2, 

  - budynki o wysokości do 20 m, 
  - obiekty budowlane nie bĉdące budynkami 

o wysokości do 49 m licząc od powierzchni 
terenu do najwyższego punktu, 

  - połacie dachowe o nachyleniu od 2% do 
100%, 

  - dopuszcza siĉ realizacjĉ przekryć dacho-
wych o przekroju łukowym, 

  - intensywność zabudowy w obrĉbie działki 
budowlanej od 20% do 60%, 

  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
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ku do powierzchni działki budowlanej do 
60%, 

  - istniejący rów melioracyjny do zachowania, 
  - dopuszcza siĉ obudowĉ rowu w kanał kry-

ty oraz zmianĉ trasy przebiegu rowu w ob-
rĉbie terenu, 

  - odległość budynków od osi napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 15 kV, minimum 
7,5 m, 

 b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% działki budowlanej, 

  - teren nie podlega ochronie przed hałasem, 
  - zakaz realizacji obiektów o zwiĉkszonym 

lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii, 

  - zakaz realizacji obiektów, w których działal-
ność jest zaliczona do przedsiĉwziĉć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko za wyjątkiem sieci i urządzeń z za-
kresu łączności publicznej przy zachowaniu 
przepisów szczególnych, 

 c) zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - dostĉpność komunikacyjną zapewnia dro-

ga wojewódzka Nr 704 na warunkach wła-
ściwego zarządcy drogi, 

  - miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie 
działek budowlanych, 

  - liczba miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych od 50 do 60, 

  - liczba miejsc postojowych dla samochodów 
ciĉżarowych minimum 14 (w formie podjaz-
dów do doków) oraz z wykorzystaniem za-
kładowych dróg wewnĉtrznych, 

 d) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

  - zaopatrzenie w wodĉ z ujĉcia lokalnego lub 
istniejącego wodociągu, 

  - sieć wodociągowa winna spełniać warunki 
zaopatrzenia w wodĉ dla celów przeciwpo-
żarowych z wyposażeniem w hydranty, 

  - odprowadzenie ścieków bytowych i produk-
cyjnych do szczelnego zbiornika na nieczy-
stości ciekłe lub zakładowej oczyszczalni 
ścieków, 

  - odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do ziemi lub powierzchniowo przy 
zachowaniu przepisów szczególnych, 

  - zaopatrzenie w energiĉ elektryczną istnie-
jącej sieci niskiego napiĉcia z istniejącej 
lub projektowanej stacji transformatorowej, 
zasilanej z istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej 15 kV, 

  - istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV do 
zachowania z dopuszczeniem przebudowy 
na kablową, 

  - usuwanie odpadów komunalnych i produk-
cyjnych na zasadach określonych w obo-
wiązujących przepisach - w oparciu o nie-

zbĉdne urządzenia służące gromadzeniu 
odpadów w celu ich przygotowania do 
transportu do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania, 

 e) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 f) zasady podziału nieruchomości: 
  - dopuszczalne jest wyznaczanie granic po-

działu nieruchomości bez ograniczeń zawar-
tych w niniejszym planie w sytuacji, gdy no-
wa granica działki ewidencyjnej pokrywa siĉ 
z linią rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania, 

  - wielkość działki budowlanej minimum 5000 
m2, przy zachowaniu szerokości frontu dzia-
łek minimum 50 m, 

  - zakaz podziału wymagającego utworzenia 
zjazdu na drogĉ wojewódzką Nr 704, 

  - wydzielane fragmenty gruntu, nie spełnia-
jące powyższego warunku mogą stanowić 
wyłącznie czĉści uzupełniające innych nie-
ruchomości. 
3. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany miejscowego planu 
symbolem 19.02.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
  - dopuszcza siĉ realizacjĉ budynku lub loka-

lu mieszkalnego związanego z funkcjono-
waniem zakładu, 

  - w budynkach o funkcji składów i magazy-
nów dopuszcza siĉ realizacjĉ pomieszczeń 
o funkcji handlu o udziale powierzchni 
użytkowej do 5% i o powierzchni sprzedaży 
do 500 m2, 

  - budynki mieszkalne o wysokości do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 
do 10 m, 

  - wysokość pozostałych budynków – mak-
symalnie do 15 m, 

  - obiekty budowlane nie bĉdące budynkami 
o wysokości do 49 m licząc od powierzchni 
terenu do najwyższego punktu, 

  - nachylenie połaci dachowych budynków 
mieszkalnych od 40% do 100%, 

  - połacie dachowe pozostałych budynków od 
2% do 100% z dopuszczeniem realizacjĉ 
przekryć dachowych o przekroju łukowym, 

  - intensywność zabudowy w obrĉbie działki 
budowlanej od 20% do 60%, 

  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki budowlanej do 
60%, 

  - istniejąca kapliczka do zachowania z utrzy-
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maniem dostĉpności od strony drogi gmin-
nej, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 20% działki budowlanej, 

  - teren należy do rodzaju terenu o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w środowisku jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudo-
wĉ mieszkaniowo-usługową, 

  - zakaz realizacji obiektów o zwiĉkszonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii, 

  - zakaz realizacji obiektów, w których działal-
ność jest zaliczona do przedsiĉwziĉć mogą-
cych zawsze lub potencjalnie znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci i 
urządzeń z zakresu łączności publicznej 
przy zachowaniu przepisów szczególnych, 

 c) zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - dostĉpność komunikacyjną zapewnia dro-

ga gminna przylegająca do terenu, 
  - miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie 

działki, 
 d) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej: 
  - zaopatrzenie w wodĉ z ujĉcia lokalnego lub 

istniejącego wodociągu, 
  - sieć wodociągowa winna spełniać warunki 

zaopatrzenia w wodĉ dla celów przeciwpo-
żarowych z wyposażeniem w hydranty, 

  - odprowadzenie ścieków bytowych i produk-
cyjnych do szczelnego zbiornika na nieczy-
stości ciekłe lub zakładowej oczyszczalni 
ścieków, 

  - odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do ziemi lub powierzchniowo przy 
zachowaniu przepisów szczególnych, 

  - zaopatrzenie w energiĉ elektryczną istnie-
jącej sieci niskiego napiĉcia z istniejącej lub 
projektowanej stacji transformatorowej, zasi-
lanej z istniejącej sieci elektroenergetycznej 
15 kV, 

  - usuwanie odpadów komunalnych i produk-
cyjnych na zasadach określonych w obowią-
zujących przepisach - w oparciu o niezbĉdne 
urządzenia służące gromadzeniu odpadów 
w celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

 e) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 f) zasady podziału nieruchomości: 
  - dopuszczalne jest wyznaczanie granic po-

działu nieruchomości bez ograniczeń za-
wartych w niniejszym planie w sytuacji, 
gdy nowa granica działki ewidencyjnej po-
krywa siĉ z linią rozgraniczającą tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, 

  - wielkość działki budowlanej minimum 1500 
m2, przy zachowaniu szerokości frontu dział-
ki minimum 20 m, 

  - wydzielane fragmenty gruntu, nie spełnia-
jące powyższego warunku mogą stanowić 
wyłącznie czĉści uzupełniające innych nie-
ruchomości. 

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 
 
§ 7. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia o 

sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gmi-
ny, oraz zasadach ich finansowania – zadania nie 
wystĉpują. 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący 
Rady Gminy:  

Irena Pająk 
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Załącznik 
do uchwały nr V/24/2011 
Rady Gminy Łyszkowice 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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