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UCHWAŁA NR XXXII/192/09 RADY GMINY GŁUCHÓW 

  
 z dnia 20 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 
pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, 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) oraz art. 
15 ust. 2, art. 20, art. 27 i 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, 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) 
oraz w wykonaniu uchwały Nr XVIII/106/08 Rady 
Gminy Głuchów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Głuchów Rada Gminy Głuchów uchwala, co na-
stĉpuje: 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Uchwala siĉ zmianĉ miejscowego pla- 
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głu-
chów dla fragmentu obrĉbu wsi Miłochniewice. 

2. Granice obszaru objĉtego zmianą planu 
okreņlono w załączniku graficznym do uchwały Nr 
XVIII/106/08 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 kwiet-
nia 2008 r. jako teren objĉty uchwałą i zaznaczono 
odpowiednim symbolem na rysunku zmiany pla-
nu. 

3. Integralnymi czĉņciami uchwały są: 
1) rysunek zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w skali 1:1000 bĉdą-
cy załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoņci zmiany planu miejsco-
wego z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Głuchów stanowiące załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowiące załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury te-

chnicznej, które naleŊą do zadań własnych gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania stanowiące 
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mo-
wa o: 
1) planie, planie miejscowym lub niniejszym pla-

nie – naleŊy przez to rozumieć niniejszą zmianĉ 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Głuchów, stanowiącą prze-
pis gminny, chyba Ŋe z treņci konkretnego zapi-
su wynika inaczej; 

2) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć ilu-
stracjĉ graficzną ustaleń niniejszej zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego sporządzoną na mapie w skali 1:1000; 

3) obszarze lub terenie – naleŊy przez to rozumieć 
obszar, w granicach, o których mowa w § 1 ust. 2 
niniejszej uchwały, przedstawionych symbo-
licznie jako granica obszaru objĉtego zmianą 
planu na rysunku planu; 

4) przeznaczeniu podstawowym – rozumie siĉ przez 
to okreņlony w planie rodzaj przeznaczenia (funk-
cji), które powinno przewaŊać na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;  

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej – naleŊy przez 
to rozumieć liniĉ, która nie powinna być prze-
kraczana w kierunku linii rozgraniczających te-
ren komunikacji ņcianą frontową budynku o prze-
znaczeniu odpowiadającym przeznaczeniu pod-
stawowym, wymóg ten nie dotyczy takich ele-
mentów architektury budynku, jak: okapy, gzym-
sy, balkony, wykusze, tarasy, schody zewnĉtrz-
ne i pochylnie wraz z podestami.  

2. Pozostałe pojĉcia i okreņlenia uŊyte w 
planie naleŊy rozumieć zgodnie z odnoszącymi siĉ 
do nich obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 
okreņlenie lokalnych sposobów zagospodarowa-
nia przestrzeni, w tym zabudowy wynikających z 
polityki przestrzennej Gminy Głuchów dla frag-
mentu obrĉbu wsi Miłochniewice w sposób zgod-
ny z zasadami ładu przestrzennego, przy minimali-
zacji wzajemnych konfliktów. 

§ 4. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania i linie zabudowy nie-
przekraczalne – zilustrowane w formie graficznej 
na rysunku planu; 

2) warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 291 – 19289 – Poz.  2446 
 

terenu dotyczące: 
 a) zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego, zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, zasady zagospodarowania te-
renów i obiektów podlegających ochronie, 

 b) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, w tym parametry i wskaňniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, gabarytów oraz formy architektonicznej 
obiektów, linii zabudowy i wskaňników in-
tensywnoņci zabudowy (odnoszących siĉ do 
powierzchni biologicznie czynnej oraz po-
wierzchni zabudowy), 

 c) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrĉbnych przepisów; 

3) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomoņci; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej i układu ko-
munikacyjnego; 

5) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŊytkowania terenów; 

6) stawki procentowe słuŊące naliczeniu opłaty w 
związku z uchwaleniem planu miejscowego, a 
związanej ze wzrostem wartoņci nieruchomoņci. 

§ 5. 1. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) symbol (cyfrowy i literowy) przeznaczenia terenu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub roŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) linie zabudowy nieprzekraczalne. 
 2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu, 
w tym granice obszaru objĉtego planem mają 
charakter informacyjny. 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe – ustalenia planu 

 
§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1 KSu plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług ob-

sługi komunikacji, transportu i podróŊnych wraz 
z towarzyszącymi parkingami, dojņciami i do-
jazdami wewnĉtrznymi oraz sieciami i urządze-
niami infrastruktury technicznej oraz zielenią; 

2) realizacjĉ zabudowy obiektami usług obsługi ko-
munikacji i transportu (w tym stacji paliw, myj-
ni itp.), obsługi podróŊnych (w tym usług han-
dlu, gastronomii, zamieszkania zbiorowego np. 
motel, z dopuszczeniem mieszkania słuŊbowe-
go dla właņciciela lub uŊytkownika usług itp.). 
Przy projektowaniu budynków przeznaczonych 
na pobyt ludzi naleŊy zastosować ņrodki tech-
niczne zmniejszające uciąŊliwoņci ze strony 
transportu kołowego i kolejowego do poziomu 
wynikającego z przepisów szczególnych lub 
zwiĉkszające odpornoņć budynków na zagroŊe-

nia i uciąŊliwoņci; 
3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, zasady zagospodarowania terenów i 
obiektów podlegających ochronie – w sposób 
nastĉpujący:  

 a) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych 
elementów ogrodzeniowych betonowych i 
Ŋelbetowych, 

 b) w przypadku wycinki drzewostanu zastoso-
wanie kompensacji przyrodniczej poprzez na-
sadzenia zielenią w postaci drzew lub krze-
wów w obrĉbie powierzchni biologicznie 
czynnej w obszarze objĉtym planem lub w 
terenach wskazanych przez władze gminy, 

 c) w obszarze objĉtym planem nie wystĉpują 
zabytki, dobra kultury współczesnej ani te-
reny lub obiekty podlegające ochronie; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, w tym parametry i wskaňniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu, gaba-
ryty oraz formy architektoniczne obiektów, linie 
zabudowy i wskaňniki intensywnoņci zabudowy 
(odnoszące siĉ do powierzchni biologicznie 
czynnej oraz powierzchni zabudowy) – w spo-
sób nastĉpujący:  

 a) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na ry-
sunku planu, 

 b) maksymalna rzĉdna najwyŊszego punktu 
dachu – 10,0 m ppt., 

 c) maksymalny procent powierzchni działki 
pod zabudowĉ budynkami – 50%, 

 d) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej w obrĉbie działki – 25%, 

 e) stosowanie dachów o kącie nachylenia po-
łaci – 15o-55o, 

 f) stosowanie naturalnych materiałów wykoń-
czeniowych, 

 g) stosowanie w obiektach budowlanych i ogro-
dzeniach kolorystyki neutralnej, 

 h) ogrodzenia – o wysokoņci nie przekraczają-
cej 1,8 m ppt., aŊurowe na nie mniej niŊ 2/3 
wysokoņci (licząc od górnej krawĉdzi ogro-
dzenia), z zachowaniem wymogu zawartego 
w § 6 pkt 4a), 

 i) przebudowĉ istniejących sieci, przyłączy i 
urządzeń infrastruktury technicznej w przy-
padku kolizji z projektowaną zabudową i za-
gospodarowaniem terenu pod nadzorem pod-
miotu zarządzającego siecią lub urządzenia-
mi infrastruktury technicznej, 

 j) dostĉpnoņć komunikacyjną – zjazdem publi-
cznym z drogi krajowej nr 72 na szczegóło-
wych warunkach zarządcy drogi krajowej, 

 k) wskaňnik iloņci miejsc parkingowych – mi-
nimum 2 miejsca postojowe na kaŊde 100 m2 

powierzchni uŊytkowej obiektów usług i obiek-
tów obsługi transportu oraz komunikacji; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
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nieruchomoņci – w sposób nastĉpujący:  
 a) podział na działki budowlane wymaga za-

pewnienia obsługi komunikacyjnej działkom 
i fragmentom terenu pozostałym po podzia-
le zgodnie z przepisami odrĉbnymi dotyczą-
cymi gospodarki nieruchomoņciami,  

 b) nie okreņla siĉ terenów do objĉcia scaleniem 
i podziałem nieruchomoņci, 

 c) minimalna szerokoņć krótszego boku wy-
dzielonych działek budowlanych nie powin-
na być mniejsza niŊ 30 m, przebieg granic 
nowo wydzielonej działki winien zapewnić 
zachowanie kąta pomiĉdzy linią rozgranicza-
jącą teren komunikacji a granicą nowo wy-
dzielonej działki 90o, z tolerancją 15o, 

 d) minimalna powierzchnia wydzielonych dzia-
łek budowlanych – 3000 m2; w przypadkach 
uzasadnionych skomplikowanymi warunka-
mi terenowymi lub istniejącym zainwestowa-
niem dopuszcza siĉ zmniejszenie minimalnej 
wielkoņci działek o nie wiĉcej niŊ 20%; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy ukła- 
du komunikacyjnego – w sposób nastĉpujący: 

 a) nie ustala siĉ rozbudowy istniejącego układu 
dróg publicznych w terenie 1KSu, 

 b) dopuszcza siĉ realizacjĉ dróg wewnĉtrznych, 
dojazdów i chodników z zachowaniem in-
nych ustaleń planu i przepisów odrĉbnych, 
dotyczących dróg poŊarowych i dojņć pie-
szych.  

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2 KD(G) plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny komunika-

cji – poszerzenie pasa drogowego istniejącej 
drogi krajowej nr 72 dla potrzeb zwiĉkszenia 
bezpieczeństwa ruchu i realizacji zjazdu do te-
renu 1 KSu z dopuszczeniem realizacji sieci i in-
frastruktury technicznej na warunkach wynika-
jących z przepisów odrĉbnych oraz – realizacji 
zieleni; 

2) zakaz zabudowy budynkami; 
3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, zasady zagospodarowania terenów i 
obiektów podlegających ochronie – w sposób 
nastĉpujący:  

 a) w przypadku wycinki drzewostanu zastoso-
wanie kompensacji przyrodniczej poprzez 
nasadzenia zielenią w postaci drzew lub 
krzewów w obrĉbie powierzchni biologicznie 
czynnej w obszarze objĉtym planem lub w 
terenach wskazanych przez władze gminy, 

 b) w obszarze objĉtym planem nie wystĉpują 
zabytki, dobra kultury współczesnej ani te-
reny lub obiekty podlegające ochronie; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, w tym parametry i wskaňniki kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu, 
gabaryty oraz formy architektoniczne obiektów, 

linie zabudowy i wskaňniki intensywnoņci zabu-
dowy (odnoszące siĉ do powierzchni biologicz-
nie czynnej) ustala w sposób nastĉpujący:  

 a) zakaz zabudowy budynkami,  
 b) zakaz realizacji ogrodzeń, 
 c) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej – 5%; 
5) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomoņci – w sposób nastĉpujący:  
 a) zakaz podziału na działki budowlane, 
 b) dopuszcza siĉ scalenie z działką drogi krajo-

wej nr 72 lub terenem 1 KSu; 
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy ukła-

du komunikacyjnego w sposób zgodny z prze-
pisami odrĉbnymi dotyczącymi dróg publicz-
nych, przy uwzglĉdnieniu realizacji zjazdu pu-
blicznego do terenu oznaczonego symbolem 1 
KSu. 

§ 8. Dla całego obszaru objĉtego planem 
ustala siĉ: 
1) granice i sposoby zagospodarowania terenów i 

obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrĉbnych przepisów – nie ustala siĉ z uwagi 
na ich brak w obszarze objĉtym planem; 

2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej – w sposób 
nastĉpujący: 

 a) zaopatrzenie w wodĉ – alternatywnie z ist-
niejącego wodociągu komunalnego lub z 
własnego ujĉcia wody realizowanego zgod-
nie z przepisami odrĉbnymi, 

 b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych – doce-
lowo - komunalnej sieci kanalizacji sanitar-
nej odprowadzającej ņcieki do oczyszczalni 
ņcieków w Głuchowie, tymczasowo – do 
szczelnego zbiornika do gromadzenia ņcie-
ków sanitarnych – z okresowym wywozem 
taborem asenizacyjnym do zlewni przy oczy- 
szczalni ņcieków, 

 c) odprowadzenie wód opadowych z obiektów 
budowlanych i powierzchni utwardzonych – 
na własny teren, przy zachowaniu przepisów 
odrĉbnych dotyczących wprowadzania ņcie-
ków do ņrodowiska, w tym ochrony terenów 
sąsiednich przed zalewaniem oraz ochrony 
gruntu, wód podziemnych i powierzchnio-
wych przed zanieczyszczeniem,  

 d) zasilanie w energiĉ elektryczną z istniejącej 
sieci energetycznej ņredniego i niskiego na-
piĉcia, z dopuszczeniem przebudowy i roz-
budowy istniejących sieci na warunkach za-
rządcy sieci energetycznej, 

 e) unieszkodliwianie odpadów – w sposób zgod-
ny z przepisami odrĉbnymi, w tym stosow-
nymi przepisami gminnymi dotyczącymi za-
chowania porządku i czystoņci w gminie, 
ustala siĉ obowiązek wyposaŊenia kaŊdej 
nieruchomoņci przeznaczonej na cele inwe-
stycyjne w urządzenia do gromadzenia od-
padów komunalnych oraz utrzymanie tych 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 291 – 19291 – Poz.  2446 
 

urządzeń w naleŊytym stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, 

 f) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
– zgodnie z przepisami odrĉbnymi, 

 g) zaopatrzenie w ciepło – z lokalnych ňródeł 
ciepła z wykorzystaniem paliw gazowych, 
olejowych lub energii elektrycznej, dopuszcza 
siĉ zastosowanie paliw stałych pod warun-
kiem zastosowania atestowanych pod wzglĉ-
dem ekologicznym technologii spalania, 

 h) zaopatrzenie w gaz – z wykorzystaniem pro-
jektowanej sieci gazowej realizowanej po 
spełnieniu warunków techniczno-ekonomi-
cznych realizacji sieci gazowej, na podstawie 
umów pomiĉdzy dostawcą gazu a odbiorcą; 
lokalizacja gazociągów w obszarze objĉtym 
planem – zgodnie z aktualnie obowiązują-
cym rozporządzeniem okreņlającym warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe, z zachowaniem stref bezpieczeń-
stwa okreņlonych przez przepisy odrĉbne; 

 i) ustala obsługĉ abonentów telekomunikacyj-
nych za poņrednictwem indywidualnych przy-
łączy na warunkach okreņlonych przez odpo-
wiedniego operatora telekomunikacyjnego; 

3) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŊytkowania terenów – w 
sposób nastĉpujący:  

 a) do czasu zagospodarowania poszczególnych 
nieruchomoņci gruntowych zgodnie z prze-
znaczeniem ustalonym planem dopuszcza 

siĉ ich uŊytkowanie w sposób dotychczaso-
wy przy zachowaniu innych ustaleń planu 
oraz przepisów odrĉbnych, w szczególnoņci 
– pod warunkiem, iŊ uŊytkowanie to nie spo-
woduje zagroŊenia bezpieczeństwa oraz po-
nadnormatywnego oddziaływania poza te-
ren, do którego władający nieruchomoņcią 
gruntową posiada tytuł prawny. 

 
Rozdział III 

Przepisy końcowe 
 

§ 9. Wysokoņć stawki procentowej, słuŊą-
cej naliczeniu opłaty w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego, a związanej ze wzrostem war-
toņci nieruchomoņci, okreņla siĉ na 0%. 

§ 10. Uchyla siĉ uchwałĉ Nr XIII/78/07 Rady 
Gminy Głuchów z dnia 30 paňdziernika 2007 r. w 
granicach obszaru objĉtego niniejszym planem.  

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza siĉ Wójtowi Gminy Głuchów. 

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego, 
uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Woje-
wództwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej 
Urzĉdu Gminy Głuchów.  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Głuchów: 

Stanisław Bartkowicz 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXII/192/09 RADY GMINY GŁUCHÓW 
 

z dnia 20 sierpnia 2009 r. 
 

 
STWIERDZENIE 

ZGODNOŅCI ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHÓW 

 
Stwierdza siĉ zgodnoņć zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Głuchów dla fragmentu obrĉbu wsi Miłochnie-
wice z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Głuchów, zwane dalej studium.  

Zmiana planu realizuje zawarte w obowią-
zującym studium kierunki rozwoju struktury funk-

cjonalno-przestrzennej gminy oraz zasiĉg prze-
strzenny poszczególnych funkcji i ich wzajemne 
powiązania. Plan uwzglĉdnia generalną zasadĉ 
rozwoju zrównowaŊonego.  
Plan ustala przeznaczenie terenu na cele usług 
obsługi komunikacji, transportu i podróŊnych wraz 
z poszerzeniem drogi krajowej w miejscowoņci 
Miłochniewice w zakresie zgodnym ze studium. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXII/192/09 RADY GMINY GŁUCHÓW 
 

z dnia 20 sierpnia 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO 

 
Projekt zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Głuchów dla 
fragmentu obrĉbu wsi Miłochniewice został wyło-
Ŋony do publicznego wglądu wraz z prognozą od-
działywania na ņrodowisko w Urzĉdzie Gminy 
Głuchów w dniach 15.06.2009 r. – 13.07.2009 r.  
W dniu 30.06.2009 r. odbyła siĉ dyskusja publiczna 
nad przyjĉtymi w projekcie zmiany planu rozwią-

zaniami.  
W terminie okreņlonym w ogłoszeniu o wy-

łoŊeniu projektu planu do publicznego wglądu, tj. w 
okresie wyłoŊenia oraz w okresie 14 dni od zakoń-
czenia okresu wyłoŊenia (tj. do dnia 27.07.2009 r.) 
nie zgłoszono uwag do projektu planu oraz pro-
gnozy oddziaływania na ņrodowisko.  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXXII/192/09 RADY GMINY GŁUCHÓW 
 

z dnia 20 sierpnia 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Głuchów dla fragmentu obrĉbu Miłochnie-
wice zostaną wyznaczone tereny pod zabudo-
wĉ: usług obsługi komunikacji, transportu i po-
dróŊnych a takŊe drogi (stanowiące rozbudowĉ 
istniejącego układu drogowego – dodatkowy 
pas ruchu dla obsługi usług). Zgodnie z przepi-
sami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z póňn. zm.) zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty naleŊy do zadań własnych gmi-
ny. W zakresie inwestycji dot. infrastruktury 
technicznej do zadań własnych gminy naleŊą: 

 – budowa gminnych dróg, ulic, mostów, pla-
ców (w tym jezdni i chodników), oņwietle-
nie ulic, 

  – budowa wodociągów i urządzeń zaopatrze-
nia w wodĉ oraz budowa kanalizacji (desz-
czowej i sanitarnej). 

2. W konsekwencji uchwalenia planu miejscowe-
go powstanie koniecznoņć realizacji zadań inwe-
stycyjnych związanych z przystosowaniem tere-
nu do zabudowy w postaci rozbudowy sieci 
wodociągowych. Z uwagi jednak na juŊ istnie-
jące zainwestowanie terenu w tym zakresie, 
ewentualna rozbudowa sieci bĉdzie miała cha-
rakter ograniczony. Sieci te działają w oparciu o 
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istniejące urządzenia słuŊące zbiorowemu za-
opatrzeniu w wodĉ.  

3. Plan ustala rozwiązania w zakresie gospodarki 
ņciekowej, wskazując jako docelowe - sieci ka-
nalizacyjne, a tymczasowo, do szczelnego zbior-
nika do gromadzenia ņcieków, z okresowym 
wywozem taborem asenizacyjnym do zlewni 
przy oczyszczalni ņcieków. 

4. Realizacja nowych dróg w terenach zabudowy 
a takŊe modernizacja i rozbudowa układu ko-
munikacyjnego spowoduje koniecznoņć sukce-
sywnej realizacji sieci oņwietlenia ulicznego w 
porozumieniu z gestorem sieci energetycznej.  

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów infrastruktury technicznej zostały okre-
ņlone w § 8 pkt 2) uchwały stanowiącej tekst 
planu. Zasady te dotyczą takŊe inwestycji w za-
kresie infrastruktury technicznej naleŊących do 
zadań własnych gminy. Inwestycje te mają cha-
rakter rozbudowy istniejących systemów infra-
strukturalnych obsługujących Gminĉ Głuchów. 

6. Rozbudowa i budowa, w miarĉ potrzeb, infrastru-
ktury technicznej wymienionej w pkt 2, 3 i 4 jest 
(lub bĉdzie) umieszczona w odpowiednich pro-
gramach (na bieŊąco aktualizowanych), w szcze-
gólnoņci w programie i koncepcji wodociągo-
wania i kanalizowania Gminy Głuchów. W ņlad 
za tym, poszczególne zadania inwestycyjne dot. 
infrastruktury technicznej bĉdą sukcesywnie 
umieszczane w zadaniach rzeczowych budŊetu 
gminy na kolejne lata. Finansowanie realizacji 
inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej 
odbywać siĉ bĉdzie przy pełnym lub czĉņcio-
wym udziale ņrodków budŊetu gminy. Podsta-
wĉ przyjĉcia tych inwestycji do realizacji, w tym 
terminów przystąpienia i zakończenia prac, sta-
nowić bĉdą zapisy Wieloletniego Programu In-
westycyjnego powiązanego z Planem Rozwoju 
Lokalnego. Uznaje siĉ za wskazane pozyskiwa-
nie zewnĉtrznych ňródeł finansowania ww. za-
dań, w szczególnoņci dla inwestycji proekolo-
gicznych, sprzyjających ochronie ņrodowiska. 
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UCHWAŁA NR XXVI/172/09 RADY GMINY KONOPNICA 
  

 z dnia 26 sierpnia 2009 r. 
 

w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, 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, Nr 181, poz. 1337 
oraz 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 
24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodĉ i zbiorowym odpro-
wadzaniu ņcieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 
2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Gminy Konopnica 
uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. PrzedłuŊa siĉ czas obowiązywania do-
tychczasowej taryfy za wodĉ pobraną przez od-
biorców z wodociągów stanowiących własnoņć 
Gminy Konopnica. 

§ 2. PrzedłuŊa siĉ czas obowiązywania do-
tychczasowej taryfy za ņcieki dla dostawców od-
prowadzających ņcieki do urządzeń kanalizacyj-
nych stanowiących własnoņć Gminy Konopnica.  

§ 3. PrzedłuŊenie czasu obowiązywania ta-
ryf o których mowa w § 1 i § 2 dotyczy taryf za-
twierdzonych uchwałą Nr XVI/124/08 Rady Gminy 
Konopnica z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodĉ i zbiorowe odprowadzanie ņcieków i nastĉ-
puje do 30 wrzeņnia 2010 r.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-
towi Gminy Konopnica.  

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdo-
wym Województwa Łódzkiego.  

 
 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Konopnica: 
Grzegorz Turalczyk
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