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UCHWAŁA NR XXXII/189/09 RADY GMINY BOLIMÓW 

  
 z dnia 21 września 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 
i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717, 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 i Nr 220, poz. 1413) w nawiązaniu do 
Uchwały Nr XXIX/180/09 Rady Gminy Bolimów z 
dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Bolimów, frag-
ment obszaru wsi Bolimów, Rada Gminy Bolimów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-
kresie nie uwzględnionych uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Boli-
mów - uwagi nie wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodność projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Bolimów, fragment wsi Bolimów z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Bolimów.  

§ 3. 1. Ustalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, 
fragment obszaru wsi Bolimów, zawarte są w treści 
niniejszej uchwały oraz na rysunku - integralnej czę-
ści zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, będącym załącznikiem do uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszarów 
objętych zmianą miejscowego planu jest określony 
na rysunku zmiany planu miejscowego.  

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

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

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu, które są granicą obszaru objętego 
zmianą miejscowego planu; 
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4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-

czających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania terenu; 

5) linia zabudowy – nieprzekraczalna; 
6) zwymiarowanie linii rozgraniczających tereny o 

różnym przeznaczeniu lub linii zabudowy - w 
metrach.  

4. Zmianą miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala się stawkę procen-
tową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu war-
tości nieruchomości w wysokości zero procent 
(0%). 

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w zmianie 
miejscowego planu, a nie zdefiniowane w niniej-
szym paragrafie, należy rozumieć zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa wg stanu na 
dzień podjęcia uchwały.  

2. Ilekroć w zmianie miejscowego planu jest 
mowa o:  
1) „obszarze zmiany planu” - należy przez to ro-

zumieć nieruchomości lub ich części położone 
w granicach niniejszej zmiany miejscowego 
planu;  

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem zmia-
ny miejscowego planu” - należy przez to ro-
zumieć te zewnętrzne linie rozgraniczające tere-
ny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, przy których wykre-
ślono symbol granicy obszaru objętego rysun-
kiem zmiany planu, określony w legendzie ry-
sunku zmiany miejscowego planu;  

3) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć 
określone dla poszczególnych terenów (ozna-
czonych w tekście zmiany miejscowego planu 
oraz na rysunku zmiany miejscowego planu 
symbolami cyfrowymi), zespoły uprawnień i 
zobowiązań do podejmowania działań w prze-
strzeni, służących realizacji określonych celów, 
wyodrębnione wg zasad i sposobów korzysta-
nia z nieruchomości, oznaczone w tekście zmia-
ny miejscowego planu i na rysunku zmiany 
miejscowego planu symbolem literowym;  

4) „działce budowlanej” - należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę grun-
tu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej są zgodne z pozosta-
łymi ustaleniami niniejszej zmiany miejscowe-
go planu oraz spełniają wymogi realizacji obiek-
tów budowlanych wynikające z odrębnych prze-
pisów i aktów prawa miejscowego;  

5) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy 
przez to rozumieć linię, w której może być 
umieszczona ściana budynku bez jej przekra-
czania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub 
innych wskazanych rysunkiem zmiany miej-
scowego planu elementów zagospodarowania 
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów archi-
tektonicznych, takich jak: balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, 

rura spustowa, podokienniki oraz innych detali 
wystroju architektonicznego, których wysunię-
cie poza ścianę budynku nie przekracza odle-
głości 1,3 m, chyba że jest to linia zabudowy 
ustalona od napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej;  

6) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urba-
nistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony zmia-
ną miejscowego planu dla poszczególnego te-
renu lub działki budowlanej, uzyskany z podzie-
lenia sumy powierzchni gruntu rodzimego po-
krytego roślinnością oraz wodami powierzch-
niowymi na terenie lub działce budowlanej, a 
także 50% sumy powierzchni tarasów i stropo-
dachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłożu zapewniającym im naturalną wege-
tację, do powierzchni całego terenu lub działki 
budowlanej;  

7) „zabudowie wolnostojącej” - należy przez to 
rozumieć takie usytuowanie budynków, w któ-
rym każdy z budynków jest odległy od granicy 
działki budowlanej minimum 3 m;  

8) „wnętrzu działki budowlanej” należy przez to 
rozumieć tą część nieruchomości (działki bu-
dowlanej), która jest położona w odległości 
większej niż 12 m od określonej miejscowym 
planem linii zabudowy po stronie przeciwnej 
do przylegającej ulicy (drogi);  

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

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

 3. Ilekroć w zmianie miejscowego planu 
jest mowa o przeznaczeniu:  
1) „tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i 
leśnych”, oznaczonym symbolem „RM”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
utrzymania istniejącej oraz realizowania projek-
towanej zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w 
gospodarstwie rolnym, w skład której wchodzi 
budynek mieszkalny, budynki i urządzenia służą-
ce przechowywaniu środków produkcji, prowa-
dzeniu produkcji, przetwarzaniu i magazynowa-
niu wyprodukowanych w gospodarstwie pro-
duktów i przeznaczonych dla potrzeb własnych 
gospodarstwa rolnego, z niezbędną do funkcjo-
nowania tych budynków infrastrukturą tech-
niczną w tym lokalnymi ujęciami wody;  

2) „lasy”, oznaczonym symbolem „ZL”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
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do gospodarowania leśnego na gruntach le-
śnych, obejmujących: lasy, porolne grunty do 
zalesienia z liniami podziału przestrzennego la-
su i urządzeniami melioracji wodnej oraz drogi 
leśne, parkingi leśne, leśne obiekty rekreacyjne 
i zabudowę leśną.  

§ 5. Na obszarze objętym zmianą miejsco-
wego planu ustala się zasady zagospodarowania 
terenu:  
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
identyfikować w oparciu o:  

 a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne 
mapy zasadniczej) lub linie zwymiarowane 
na rysunku zmiany miejscowego planu, w 
stosunku do trwałych naniesień (wynikają-
cych z treści mapy),  

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

3) linie zabudowy - określono na rysunku zmiany 
planu zwymiarowaniem;  

4) w pasie terenu określonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz re-
alizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
chyba że ustalenia zawarte w przepisach roz-
działu 3 niniejszej uchwały stanowią inaczej.  

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany miejscowego planu 
symbolem 2.01.MR:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zasady zabudowy:  
  – budynek mieszkalny o wysokości do dwóch 

kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 9,5 
m, licząc od poziomu terenu określonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia,  

  – wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
9 m licząc od poziomu terenu określonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia,  

  – połacie dachowe budynku mieszkalnego o 
nachyleniu symetrycznym względem kale-
nicy, od 5% do 100%,  

  – połacie dachowe pozostałych budynków 
od 2% do 100%,  

  – wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 30%, 

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

  – ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń zgodnych z 
przeznaczeniem terenu,  

  – w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej,  

  – udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej co najmniej 30% powierzchni terenu, 

  – teren należy do rodzaju terenu o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w środowisku jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudo-
wę zagrodową,  

  – zakaz realizacji obiektów produkcji zwie-
rzęcej o wielkości powyżej 20 DJP (dużych 
jednostek przeliczeniowych),  

  – obowiązuje zachowanie standardów śro-
dowiska na granicy działki budowlanej, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, od-
powiednich dla przeznaczenia terenu okre-
ślonego dla działek sąsiednich, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej,  

 d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  – dostępność komunikacyjną do terenu za-

pewniają drogi przylegające do terenu,  
  – miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 

działek budowlanych,  
  – wielkość miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych minimum 2 stanowiska, 
 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
  – zaopatrzenie w wodę z istniejącego lub pro-

jektowanego wodociągu, do czasu realizacji 
sieci zaopatrzenie w wodę z lokalnego uję-
cia,  

  – odprowadzenie ścieków bytowych do ko-
munalnych urządzeń kanalizacyjnych,  

  – do czasu budowy takiej sieci, ścieki mogą 
być odprowadzane do szczelnych zbiorni-
ków na nieczystości ciekłe, sytuowanych w 
obrębie działki budowlanej, a następnie 
wywożone na zlewnię oczyszczalni ścieków 
w Bolimowie,  

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

  – doprowadzenie energii elektrycznej z ist-
niejącej linii niskiego napięcia,  

  – usuwanie odpadów na zasadach określo-
nych w obowiązujących przepisach po-
rządkowych - w oparciu o niezbędne urzą-
dzenia służące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  
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 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu,  

 g) teren stanowi jedną działkę budowlaną za-
budowy zagrodowej.  

§ 7. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany miejscowego planu 
symbolem 2.02.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) zakaz realizacji budynków,  
 b) dopuszcza się realizację sieci podziemnej in-

frastruktury technicznej przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych,  

 c) istniejące grunty rolne docelowo do zalesie-
nia, 

 d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 
5 m.  

§ 8. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o 

sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania – zadania 
nie występują.  

§ 9. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
XXX/41/97 Rady Gminy w Bolimowie z dnia 30 
grudnia 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego 
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bolimów (Dziennik Urzędowy Województwa 
Skierniewickiego z 2008 r. Nr 2, poz. 19) w zakresie 
fragmentu terenu o symbolu 2.06.RL,R położonego 
w Bolimowie, objętego zmianą miejscowego planu.  

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

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

Przewodnicząca Rady 
Gminy Bolimów: 

Aleksandra Kołosowska 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 323 – 21005 – Poz. 2694 
 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXII/189/09 RADY GMINY BOLIMÓW 
 

z dnia 21 września 2009 r. 
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