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UCHWAŁA NR XII/85/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

  
 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa - południowej części osiedla Czaplinieckiego 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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 
poz. 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. 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 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 

Nr 287 Łódź, dnia 4 października 2011 r. 
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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, 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, Nr 153, poz. 901) w związku z uchwałą 
Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 3 
lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany czĉņci miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu miasta Beł-
chatowa - południowej czĉņci osiedla Czaplinieckie-
go, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/191/08 Rady 
Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2008 r., 
po stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bełchatowa, zgodnie z uchwałą 
Nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 
sierpnia 2011 r. w sprawie zgodnoņci zmiany czĉņci 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Bełchatowa - południowej 
czĉņci osiedla Czaplinieckiego z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bełchatowa, Rada Miejska w Beł-
chatowie uchwala, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala siĉ zmianĉ czĉņci miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego frag-
mentu miasta Bełchatowa - południowej czĉņci osie-
dla Czaplinieckiego, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 
sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 
321, poz. 2737). 

2. Zmiana planu obejmuje:  
1) drogĉ, oznaczoną symbolem 1KDL; 
2) fragment drogi, oznaczonej symbolem 1KDG – 

ulicy Czaplinieckiej; 
3) jednostkĉ urbanistyczną, oznaczoną symbolem 

1MW(e); 
4) jednostkĉ urbanistyczną, oznaczoną symbolem 

2UP, US, LZ(ks); 
5) jednostkĉ urbanistyczną, oznaczoną symbolem 

7UP, US, KS(e); 
6) fragment drogi, oznaczonej symbolem 2KDL; 
7) jednostkĉ urbanistyczną, oznaczoną symbolem 

8MN; 
8) jednostkĉ urbanistyczną, oznaczoną symbolem 

9KPO; 
9) ciąg pieszy, oznaczony symbolem 1KX; 

10) ciąg pieszo-jezdny, oznaczony symbolem 1KDX; 
11) jednostkĉ urbanistyczną, oznaczoną symbolem 

10KPO; 
12) jednostkĉ urbanistyczną, oznaczoną symbolem 

11UP, MW(e); 
13) jednostkĉ urbanistyczną, oznaczoną symbolem 

12UP, B, S; 
14) fragment drogi, oznaczonej symbolem 1KDD; 

wyznaczone ustaleniami planu miejscowego, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uch-

wałĉ, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 
2) planie miejscowym – należy przez to rozumieć 

tekst oraz rysunek zmiany czĉņci planu miejsco-
wego, bĉdące przedmiotem niniejszej uchwały, o 
ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć czĉņć 
graficzną planu miejscowego, stanowiącą załącz-
nik do niniejszej uchwały – tekstu planu; 

4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objĉty 
niniejszym planem miejscowym, w granicach 
przedstawionych na rysunkach planu; 

5) terenie - należy przez to rozumieć teren o okreņ-
lonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oz-
naczony symbolem; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć liniĉ, w której mogą być umieszczone 
elementy elewacji budynków lub ich czĉņci, bez 
jej przekraczania w stronĉ najbliższych linii roz-
graniczających; linia ta nie dotyczy czĉņci pod-
ziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wy-
kuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad 
wejņciami do budynków, ganków, schodów wej-
ņciowych, podjazdów dla niepełnosprawnych; 

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które okreņla wio-
dącą funkcjĉ użytkowania terenu, wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
gdzie przeznaczenie dopuszczalne nie może prze-
kroczyć łącznie wiĉcej niż 30% powierzchni cał-
kowitej obiektów o przeznaczeniu podstawowym, 
na terenie jednej nieruchomoņci; 

9) adaptacji nieograniczonej – należy przez to rozu-
mieć zachowanie budynków z prawem do prze-
budowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu, kon-
serwacji, pod warunkiem zachowania standar-
dów zabudowy, ustalonych na danym terenie 
oraz z prawem do zmiany sposobu użytkowania 
budynków, pod warunkiem zachowania ustalone-
go na danym terenie przeznaczenia i warunków 
zabudowy; 

10) adaptacji ograniczonej – należy przez to rozumieć 
zachowanie budynków z prawem do dobudowy, 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, 
konserwacji, zmiany sposobu użytkowania bu-
dynków, pod warunkiem zachowania ustalonego 
na danym terenie przeznaczenia i warunków za-
budowy; przy czym rozbudowa i dobudowa mu-
szą być prowadzone, z uwzglĉdnieniem ustalo-
nych linii zabudowy, a nadbudowa w czĉņci wy-
chodzącej poza ustalone linie zabudowy może 
odbywać siĉ jedynie w istniejącym obrysie bu-
dynku; 
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11) adaptacji czasowe - należy przez to rozumieć za-
chowanie budynków do czasu realizacji przezna-
czenia podstawowego, bez prawa do rozbudowy, 
nadbudowy, dopuszcza siĉ jedynie bieżącą kon-
serwacjĉ i remonty; 

12) bazie sprzĉtowej - należy przez to rozumieć tere-
ny, służące jako miejsce postoju i dokonywania 
napraw sprzĉtu budowlanego oraz transportowe-
go, na którym mogą być zlokalizowane parkingi, 
garaże, warsztaty naprawcze, magazyny; 

13) usługach publicznych - należy przez to rozumieć 
usługi, zaspokajające potrzeby fizyczne i psychicz-
ne człowieka, obejmujące usługi: kultury, oņwia-
ty, zdrowia i opieki społecznej, administracji pu-
blicznej, itp.; 

14) usługach komercyjnych - należy przez to rozu-
mieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i dro-
bnej wytwórczoņci; 

15) uciążliwoņci - należy przez to rozumieć zjawisko 
utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczają-
cego ņrodowiska, takie jak: hałas, wibracje, zanie-
czyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpa-
dami, itp. W zakresie dopuszczalnych norm obo-
wiązuje odniesienie siĉ do przepisów szczegól-
nych; 

16) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć udział terenu biologicznie czyn-
nego, zdefiniowanego w przepisach odrĉbnych. 

2. Pojĉcia i okreņlenia niezdefiniowane w po-
wyższym ustĉpie, należy rozumieć zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu miejscowego, jest: 
1) ustalenie zasad tworzenia struktury funkcjonalno-

przestrzennej, z uwzglĉdnieniem istniejącego sta-
nu zainwestowania, układu komunikacyjnego, in-
frastruktury technicznej oraz minimalizacji konflik-
tów wynikających ze zmian w tej strukturze, dla 
których jako podstawĉ przyjĉto ład przestrzenny 
oraz zrównoważony rozwój; 

2) ustalenie przeznaczenia terenów oraz okreņlenie 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy; 

3) ochrona interesów publicznych o znaczeniu lo-
kalnym i ponadlokalnym w zakresie ochrony ņro-
dowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej 
poprzez okreņlenie terenów dla inwestycji celu 
publicznego. 

§ 4. Przedmiotem planu, jest: 
1) ustalenie przeznaczenia terenów oraz wyznacze-

nie linii rozgraniczających terenów o rożnych fun-
kcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, 
w tym ustalenie przeznaczenia terenów do reali-
zacji celów publicznych;  

2) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, poprzez wyodrĉbnienie terenów 
o okreņlonym przeznaczeniu i okreņlonych zasa-
dach zagospodarowania, które gwarantują współ-
istnienie różnych funkcji; 

3) okreņlenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej; 

4) okreņlenie warunków, zasad i standardów kształ-
towania zabudowy i urządzania terenów, w tym 
również wyznaczenie linii zabudowy, okreņlenie 
gabarytów obiektów i wskaźników intensywnoņci 
zabudowy; 

5) ustalenie zasad ochrony ņrodowiska, poprzez ok-
reņlenie wymogów dotyczących korzystania z je-
go zasobów i rygorów w zakresie jego ochrony; 

6) zapewnienie dostĉpu do dróg publicznych oraz 
ustalenie parametrów ulic zapewniających możli-
woņć realizacji pełnego uzbrojenia dla obszaru 
objĉtego planem oraz poprowadzenia ņcieżek ro-
werowych; 

7) ustalenie stawek procentowych, na podstawie 
których ustala siĉ opłatĉ związaną ze wzrostem 
wartoņci nieruchomoņci w wyniku uchwalenia 
planu, o której mowa w obowiązujących przepi-
sach. 

§ 5. 1. Integralną czĉņcią uchwały, są: 
1) załącznik Nr 1 - wyrys ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bełchatowa w skali 1:5.000; 

2) załącznik Nr 2 - rysunek planu - plansza podsta-
wowa w skali 1:1.000; 

3) załącznik Nr 3 - rysunek planu - plansza infrastruk-
tury technicznej w skali 1:1.000; 

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygniĉcie o sposobie rozpa-
trzenia uwag do projektu planu miejscowego; 

5) załącznik Nr 5 - rozstrzygniĉcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

2. Na rysunku planu miejscowego, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2, nastĉpujące oznaczenia gra-
ficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objĉtego zmianą planu; 
2) oznaczenia linii rozgraniczających tereny o róż-

nym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania; 
3) oznaczenia linii zabudowy; 
4) granice działek przeznaczone do likwidacji; 
5) maksymalne zasiĉgi stref ochronnych linii elek-

troenergetycznych; 
6) zasiĉgi stref ochronnych linii elektroenergetycz-

nych do likwidacji; 
7) symbole literowe okreņlające przeznaczenie tere-

nów; 
8) oznaczenia klas ulic; 
9) oznaczenia orientacyjnych przebiegów ņcieżek ro-

werowych. 
3. Na rysunku planu miejscowego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, nastĉpujące oznaczenia grafi-
czne są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objĉtego zmianą planu; 
2) oznaczenia linii rozgraniczających tereny o róż-

nym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania; 
3) oznaczenia istniejących sieci i urządzeń infrastruk-

tury technicznej, przewidywanych do obsługi ob-
szaru objĉtego planem; 

4) oznaczenia projektowanych sieci i urządzeń infra-
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struktury technicznej, okreņlające ich orientacyjny 
przebieg do sprecyzowania w projektach techni-
cznych poszczególnych sieci; 

5) symbole literowe okreņlające przeznaczenie tere-
nów; 

6) oznaczenia klas ulic. 
4. Pozostałe oznaczenia, wystĉpujące na ry-

sunku planu, mają charakter informacyjny. 
§ 6. 1. Ustala siĉ nastĉpujące kategorie prze-

znaczenia terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

oznaczone symbolem MW - przy okreņleniu prze-
znaczenia podstawowego; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone symbolem MN - przy okreņleniu prze-
znaczenia podstawowego; 

3) tereny usług publicznych oznaczone symbolem 
UP - przy okreņleniu przeznaczenia podstawowe-
go; 

4) tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem US 
- przy okreņleniu przeznaczenia podstawowego; 

5) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbo-
lem U - przy okreņleniu przeznaczenia podstawo-
wego; 

6) tereny baz sprzĉtowych oznaczone symbolem B - 
przy okreņleniu przeznaczenia podstawowego; 

7) tereny składów oznaczone symbolem S - przy 
okreņleniu przeznaczenia podstawowego; 

8) tereny parkingów oznaczone symbolem KS - przy 
okreņleniu przeznaczenia podstawowego i (ks) – 
przy okreņleniu przeznaczenia dopuszczalnego; 

9) tereny stacji transformatorowo-rozdzielczych oz-
naczone symbolem (e) – przy okreņleniu przezna-
czenia dopuszczalnego; 

10) tereny ciągów pieszych oznaczone symbolem KX 
- przy okreņleniu przeznaczenia podstawowego; 

11) tereny publiczne otwarte oznaczone symbolem 
KPO - przy okreņleniu przeznaczenia podstawo-
wego; 

12) tereny ulic oznaczone symbolem KD. 
2. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą 

być w całoņci wykorzystane na cele zgodne z ich 
podstawowym przeznaczeniem lub czĉņciowo na ce-
le przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, 
na zasadach okreņlonych w ustaleniach szczegóło-
wych. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 
§ 7. Ustalenia ogólne obowiązują na całym 

obszarze planu.  
§ 8. Rozszerzenie lub odstĉpstwa od ustaleń 

ogólnych, zawarte są w ustaleniach szczegółowych. 
§ 9. Na obszarze objĉtym planem, tereny za-

budowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i 
usługowej, winny spełniać wymogi w zakresie obro-
ny cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. 

§ 10. Dopuszcza siĉ możliwoņć podpiwnicze-

nia budynków. 
§ 11. Ustala siĉ zakaz tymczasowego zago-

spodarowania terenów, dla których w ustaleniach 
szczegółowych brak zapisu o takiej możliwoņci. 

§ 12. Zakaz lokalizacji garaży, za wyjątkiem 
terenów, dla których w ustaleniach szczegółowych, 
ustalono taką możliwoņć. 

§ 13. 1. Na obszarze objĉtym planem nie us-
tala siĉ możliwoņci przeprowadzania scaleń i podzia-
łów, w rozumieniu ustawy o gospodarce nierucho-
moņciami. 

2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o 
różnym przeznaczeniu lub sposobie użytkowania, 
może być podstawą do dokonania podziału nieru-
chomoņci. 

3. Dla budynków innych niż mieszkalne oraz 
obiektów sportowych, podział nieruchomoņci może 
nastąpić w celu wydzielenia działki budowlanej nie-
zbĉdnej do korzystania z przedmiotowego budynku 
lub obiektu. 

4. Dopuszcza siĉ dokonywanie podziałów, w 
celu regulacji granic sąsiednich nieruchomoņci lub 
powiĉkszenia działek sąsiednich. 

§ 14. Ustala siĉ ochronĉ warunków życia i 
zdrowia ludzi, poprzez: 
1) zakaz lokalizacji przedsiĉwziĉć mogących zawsze 

oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodo-
wisko (według przepisów obowiązujących w dniu 
uchwalenia planu), za wyjątkiem terenów, gdzie 
dopuszczenie lokalizacji wskazano w ustaleniach 
szczegółowych, a ponadto z wyłączeniem inwe-
stycji infrastruktury technicznej oraz sieci i urzą-
dzeń telekomunikacyjnych; 

2) ustalenie, że uciążliwoņć działalnoņci nie może 
przekraczać granic danej nieruchomoņci lub tere-
nu;  

3) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w ra-
mach obowiązującego systemu utrzymania po-
rządku i czystoņci w mieņcie, w szczególnoņci ko-
niecznoņć zapewnienia na własnej nieruchomoņci 
miejsca gromadzenia odpadów stałych; 

4) zakaz lokalizacji usług związanych ze zbieraniem, 
gromadzeniem, transportem, odzyskiem i uniesz-
kodliwianiem odpadów; 

5) zakaz lokalizacji stacji paliw płynnych oraz samo-
dzielnych stacji gazu płynnego. 

§ 15. Ustala siĉ zasady ochrony przed hała-
sem:  
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1MW(e), usta-

la siĉ dopuszczalny poziom hałasu w ņrodowisku 
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowĉ 
mieszkaniową;  

2) dla terenu oznaczonego symbolem 4U, MN, usta-
la siĉ dopuszczalny poziom hałasu w ņrodowisku 
jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszka-
niowo-usługowe; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami: 2UP, 
US(ks), 3UP, US, KS(e), 8UP(e), ustala siĉ dopu-
szczalny poziom hałasu w ņrodowisku jak dla te-
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renów przeznaczonych pod budynki związane ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie-
ży;  

4) dla pozostałych terenów nie okreņla siĉ dopusz-
czalnego poziomu hałasu w ņrodowisku. 

§ 16. Ustala siĉ ochronĉ istniejących walo-
rów przyrodniczych, poprzez: 
1) dopuszcza siĉ możliwoņć usuniĉcia drzew i krze-

wów, na warunkach okreņlonych w przepisach 
odrĉbnych; 

2) nakaz rekompensowania niezbĉdnych wyciĉć 
drzew i krzewów nowymi nasadzeniami; 

3) zalecenie maksymalnego nasycenia zielenią no-
wych terenów przeznaczonych pod zabudowĉ 
oraz terenów już zainwestowanych z uwzglĉdnie-
niem różnorodnoņci gatunkowej zespołów roņlin-
nych; 

4) pozostałe zasady ochrony zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, w tym ustalenie powierzchni bio-
logicznie czynnych. 

§ 17. Ustala siĉ ochronĉ powietrza atmosfe-
rycznego, poprzez: 
1) nakaz docelowego włączenia obszaru do systemu 

miejskiej sieci ciepłowniczej; 
2) dopuszcza siĉ stosowanie w systemie grzewczym 

odnawialnych źródeł ciepła; 
3) nakaz sukcesywnego przechodzenia na niewĉ-

glowe noņniki energii do celów ogrzewczych. 
§ 18. 1. Ustalenia dotyczące infrastruktury 

technicznej: 
1) ustala siĉ podstawowy program wyposażenia 

obszaru objĉtego planem: 
 a) zaopatrzenia w wodĉ: 
 - ustala siĉ wyłącznie zorganizowany sposób 

zaopatrzenia w wodĉ z istniejącej i projekto-
wanej sieci wodociągowej, wg rysunku planu, 

 - nakaz zaopatrywania sieci wodociągowych 
w hydranty do celów przeciwpożarowych, 

 - nakaz wymiany wyeksploatowanych wodo-
ciągów z rur azbestocementowych, 

 - lokalizacja nowych sieci wodociągowych po-
za jezdniami i skrzyżowaniami, dopuszcza siĉ 
odstĉpstwa od tej zasady, w przypadkach 
uzasadnionych technologicznie,  

 - ustalenia, dotyczące zasilania w wodĉ wy-
znaczonych planem terenów, znajdują siĉ w 
ustaleniach szczegółowych dotyczących tego 
terenu, 

 b) odprowadzenia ņcieków sanitarnych:  
 - ustala siĉ obowiązek odprowadzania ņcie-

ków sanitarnych do istniejącej i projektowa-
nej miejskiej sieci wg rysunku planu, 

 - zakazuje siĉ odprowadzania ņcieków do wód 
powierzchniowych i do gruntu oraz tworze-
nia i utrzymywania otwartych kanałów ņcie-
kowych, 

 - ustalenia, dotyczące odprowadzania ņcieków 
sanitarnych z wyznaczonych planem tere-
nów, znajdują siĉ w ustaleniach szczegóło-
wych dotyczących tego terenu, 

 c) odprowadzenia ņcieków deszczowych: 
 - ustala siĉ obowiązek odprowadzania wód 

deszczowych do istniejącej i projektowanej 
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, wg ry-
sunku planu, 

 - ustalenia dotyczące odprowadzania ņcieków 
deszczowych z wyznaczonych planem tere-
nów, znajdują siĉ w ustaleniach szczegóło-
wych, 

 d) zaopatrzenia w gaz:  
 - ustala siĉ docelowe zaopatrzenie w gaz z 

sieci miejskiej, 
 - do czasu realizacji układów zbiorowego za-

opatrzenia w gaz, dopuszcza siĉ w celach 
ogrzewczych korzystanie z indywidualnych 
podziemnych zbiorników gazu płynnego, 

 - ustalenia dotyczące zaopatrzenia w gaz dla 
wyznaczonych planem terenów, okreņlone 
zostały w ustaleniach szczegółowych doty-
czących tego terenu, 

 e) zaopatrzenia w ciepło:  
 - ustala siĉ docelowe zaopatrzenie w ciepło z 

miejskiej sieci ciepłowniczej, 
 - dla istniejących instalacji ogrzewczych opar-

tych o wĉglowe noņniki energii i przewidzia-
nych do dalszego wykorzystania, obowiązuje 
stopniowe zastĉpowanie ich gazem, olejem 
opałowym, energią elektryczną i docelowo 
podłączenie do miejskich sieci ciepłowni-
czych, 

 - dla istniejących instalacji ogrzewczych opar-
tych o wĉglowe noņniki energii i przewidzia-
nych do dalszego wykorzystania, w budyn-
kach usługowych, obowiązuje przejņcie na 
paliwa gazowe, płynne lub energiĉ elektry-
czną oraz docelowe podłączenie do miej-
skich sieci ciepłowniczych, 

 - dla nowych instalacji ogrzewczych, szcze-
gólnie w budynkach usługowych, obowiązu-
je zakaz stosowania pieców i trzonów ku-
chennych na paliwo stałe, 

 - w przypadku braku możliwoņci przyłączenia 
do miejskiej sieci ciepłowniczej, do czasu 
uzyskania takiej możliwoņci, preferuje siĉ ko-
rzystanie z niewĉglowych noņników energii, 

 - dopuszcza siĉ zastosowanie nieuciążliwych 
dla ņrodowiska odnawialnych źródeł ciepła, 

 - ustalenia dotyczące zaopatrzenia w ciepło 
dla wyznaczonych planem terenów, okreņlo-
ne zostały w ustaleniach szczegółowych, 

 f) zaopatrzenia w energiĉ elektryczną: 
 - docelowe zapotrzebowanie mocy elektrycz-

nej dla obszaru objĉtego niniejszym planem, 
kształtować siĉ bĉdzie na poziomie 1.000 kW, 
a energii elektrycznej na poziomie 4.000.000 
kWh rocznie, 

 - zapotrzebowanie obszaru w powyżej okre-
ņlone potrzeby elektroenergetyczne, powin-
no odbywać siĉ ze znajdującej siĉ na tym 
obszarze rozdzielczej sieci dystrybucyjnej ka-
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blowo-napowietrznej i z włączonych w tą 
sieć kablami 15 kV, trzech istniejących oraz 
dwóch projektowanych stacji transformato-
rowo-rozdzielczych 15/0,4 kV, wg rysunku 
planu, 

 - linie kablowe 15 kV i niskiego napiĉcia wy-
prowadzane z projektowanych na obszarze 
stacji 15/0,4 kV, powinny być układane w ob-
rĉbie linii rozgraniczających ulic; w przypad-
ku braku takich możliwoņci dopuszcza siĉ 
prowadzenie tych linii maksymalnie blisko 
poza liniami rozgraniczającymi ulic lub w 
maksymalnym zbliżeniu do granic innych 
działek, 

 - dla projektowanych stacji 15/0,4 kV, ustala 
siĉ zachowanie bezpoņredniego dostĉpu do 
tych obiektów z ulic lub dróg dla obsługi 
eksploatacyjnej operatora elektroenergetycz-
nej sieci dystrybucyjnej; miejsca pod stacje i 
dostĉp obsługowy do nich powinny być o 
powierzchniach nie przekraczających 60 m2; 
dopuszcza siĉ lokalizowanie tych obiektów 
na działkach o relatywnie wiĉkszych powierz-
chniach, w sytuacjach uzasadnionych nad-
rzĉdnymi potrzebami ładu przestrzennego, 

 - ustala siĉ skablowanie – według rysunku 
planu i postanowienia zawartego w tirecie 
trzecim niniejszych ustaleń – istniejących, ko-
lidujących z zabudową lub nieprzydatnych 
docelowo odcinków napowietrznych i kablo-
wych linii ņredniego napiĉcia 15 kV, 

 - ustala siĉ maksymalny zasiĉg strefy bezpie-
czeństwa od napowietrznych linii elektro-
energetycznych 15 kV szerokoņci 15 m (po 
7,5 m w poziomie, licząc od osi przebiegu li-
nii), dla którego obowiązuje uzgodnienie 
działalnoņci inwestycyjnej z operatorem miej-
scowej sieci elektroenergetycznej, zakaz sa-
dzenia zieleni wysokiej pod linią elektroener-
getyczną napowietrzną i w odległoņciach po-
ziomych mniejszych niż 10,0 m od osi linii, 

 - w indywidualnych przypadkach lokalizacyj-
nych, dopuszcza siĉ możliwoņć zmniejszenia 
zasiĉgu tej strefy, o której mowa w tirecie 
szóstym, po uzgodnieniu szczegółowych wa-
runków technicznych z zarządcą miejscowej 
sieci elektroenergetycznej, 

 - ustala siĉ maksymalny zasiĉg strefy bezpie-
czeństwa od przebiegającej przez obszar ob-
jĉty niniejszym planem elektroenergetycznej 
linii napowietrznej wysokiego napiĉcia 110 
kV, jako pas terenu o szerokoņci 36 m (po 18 
m w poziomie, licząc od osi przebiegu linii), 

 - projektowane stacje 15/0,4 kV, powinny być 
obiektami wolnostojącymi, wbudowanymi w 
zabudowĉ usługową lub obiektami podziem-
nymi; ich rzeczywiste usytuowania powinny 
wynikać z zagospodarowania szczegółowego 
terenu i nie bĉdą wymagać zmiany ustaleń 
niniejszego planu, 

 - w strefie, o której mowa w tirecie ósmym, 
obowiązuje uzgodnienie podejmowanej dzia-
łalnoņci gospodarczej, porządkowej, inwe-
stycyjnej, remontowej, itp., z operatorem linii 
oraz mają zastosowanie zakazy lokalizowania 
zabudowy przeznaczonej do stałego pobytu 
człowieka, parkingów dla pojazdów napĉdza-
nych paliwem ciekłym i gazowym, składów 
materiałów łatwopalnych i wybuchowych, 
urządzeń zraszających, itp., a także zakaz sa-
dzenia roņlinnoņci wysokopiennej, 

 - w indywidualnych przypadkach, dopuszcza 
siĉ możliwoņć zmniejszenia strefy, o której 
mowa w tirecie ósmym, na warunkach usta-
lonych i uzgodnionych z operatorem linii, 

 - ustalona niniejszym planem rozbudowa, prze-
budowa i likwidacja poszczególnych elemen-
tów miejscowej, elektroenergetycznej sieci 
dystrybucyjnej 15 kV i niskiego napiĉcia, po-
winna być prowadzona w uzgodnieniu z 
operatorem tej sieci, przy uwzglĉdnieniu po-
trzeb niezbĉdnych dla poszczególnych eta-
pów zagospodarowania obszaru oraz przy 
dotrzymywaniu wymogów wynikających z 
obowiązującej ustawy Prawo energetyczne i 
przepisów związanych, 

 g) obsługi w zakresie łącznoņci publicznej:  
 - ustala siĉ zapewnienie pełnej dostĉpnoņci do 

publicznych usług telekomunikacyjnych, w 
tym dostĉpu do szerokopasmowego interne-
tu, poprzez budowĉ, rozbudowĉ, moderniza-
cjĉ sieci, realizowaną w obrĉbie linii rozgra-
niczających ulic i ciągów komunikacyjnych, 

 - ustala siĉ możliwoņć wykorzystania istnieją-
cego urządzenia nadawczo-odbiorczego dla 
lokalnych potrzeb w zakresie mobilnego do-
stĉpu internetowego, usług LTE i nowocze-
snych systemów telewizji oraz radiofonii cy-
frowej, 

 - ustala siĉ koniecznoņć zgłoszenia, przed wy-
daniem pozwolenia na budowĉ, do właņci-
wych służb, wszystkich obiektów (masztów, 
itp.) o wysokoņci 50,00 m npt i wiĉkszej, w 
celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia spo-
sobu oznakowania przeszkodowego tych 
obiektów; 

2) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami; 

3) projektowane sieci uzbrojenia technicznego ob-
szaru, należy prowadzić w obrĉbie linii rozgrani-
czających ulic, ciągów pieszych lub wyznaczo-
nych planem korytarzy technologicznych; 

4) dopuszcza siĉ prowadzenie sieci uzbrojenia mak-
symalnie blisko poza liniami rozgraniczającymi 
ulic lub maksymalnie zbliżone do granic innych 
działek, w przypadku braku możliwoņci technicz-
nych realizacji ustalenia, zawartego w pkt 3; 

5) dopuszcza siĉ, w uzasadnionych przypadkach, 
możliwoņć realizacji urządzeń technicznych, uz-
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brojenia - jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach własnych inwestorów; 

6) dopuszcza siĉ odtworzenie i modernizacjĉ sieci 
uzbrojenia technicznego wzdłuż istniejących tras; 

7) przy budowie nowych sieci uzbrojenia technicz-
nego oraz przebudowie istniejących, obowiązuje 
prowadzenie ich jako sieci podziemne; 

8) wszystkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodĉ, gaz, energiĉ elektrycz-
ną, odprowadzania ņcieków, obsługi w łącznoņć 
publiczną oraz lokalizacjĉ innych urządzeń tech-
nicznych na obszarze planu, wymagają uzyskania 
warunków technicznych od właņciwych admini-
stratorów sieci; 

9) podłączenia infrastruktury technicznej, zarówno 
do istniejących jak i projektowanych sieci, należy 
uzgodnić z ich administratorami; 

10) dopuszcza siĉ wyposażenie terenów w sieci 
innych zbiorowych mediów infrastruktury techni-
cznej oraz urządzenia innych mediów infrastruk-
tury technicznej, o zasiĉgu obsługi ograniczonym 
do poszczególnych terenów, pod warunkiem za-
chowania pozostałych ustaleń niniejszego planu 
oraz interesów osób trzecich. 

2. Ustalone planem zasady uzbrojenia obsza-
ru, obejmujące ideowe przebiegi sieci infrastruktury 
technicznej, mogą podlegać korekcie, uņciņleniu i 
szczegółowemu rozwiniĉciu w projektach budowla-
nych. Zmiany przebiegu, także wykraczające poza li-
nie rozgraniczające ulic, nie stanowią odstĉpstwa od 
ustaleń planu, jeżeli nie naruszają struktury rozwią-
zań przestrzennych ustalonych planem. 

§ 19. Ustalenia dotyczące gospodarki odpa-
dami: 
1) ustala siĉ zorganizowany sposób gromadzenia i 

odbioru wytwarzanych odpadów; 
2) obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów w 

ramach obowiązującego systemu utrzymania po-
rządku i czystoņci w mieņcie, w oparciu o przyjĉty 
program gospodarki odpadami. 

§ 20. Na obszarze objĉtym planem, ustala siĉ 
nastĉpujące zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji: 

1. Ustala siĉ system ulic ogólnodostĉpnych, 
obsługujących obszar planu w skład, którego wcho-
dzą drogi (ulice) klasy: główna, lokalna oraz dojaz-
dowa, okreņlone rysunkiem planu. 

2. Plan wyznacza „tereny ulic (dróg) - KD” z 
podstawowym przeznaczeniem pod utrzymanie, 
modernizacjĉ i realizacjĉ dróg (ulic) oraz urządzeń 
związanych z ich obsługą, oznaczone na rysunku 
planu symbolami literowymi: 
1) KDG - drogi (ulice) główne „G”; 
2) KDL - drogi (ulice) lokalne „L”; 
3) KDD - drogi (ulice) dojazdowe „D”, 

dla których szczegółowe ustalenia okreņlono w 
czĉņci dotyczącej szczegółowych ustaleń dla ukła-
du komunikacyjnego. 

3. Plan ustala podział dróg publicznych ze 

wzglĉdów funkcjonalnych i technicznych na kla-
sy:„G” - główna, „L” - lokalna, „D” - dojazdowa, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie. Parametry techniczne po-
szczególnych klas dróg (ulic), powinny spełniać wy-
mogi zawarte w ww. rozporządzeniu. 

4. W ramach pasów drogowych, ustala siĉ 
prawo realizacji wyodrĉbnionych ņcieżek rowero-
wych, oznaczonych symbolicznie na rysunku planu 
w skali 1:1.000; minimalna szerokoņć ņcieżki jedno-
kierunkowej = 1,5 m, dwukierunkowej = 2,0 m; do-
puszcza siĉ realizacjĉ ņcieżek łącznie z chodnikami na 
terenach zabudowy, szczegółowe ustalenie lokaliza-
cji w porozumieniu z zarządcą drogi, ulicy. 

5. Plan ustala na skrzyżowaniach dróg (ulic), 
stosowanie narożnych ņciĉć linii rozgraniczających o 
wielkoņci w zależnoņci od klas krzyżujących siĉ dróg 
– ulic, zgodnie z warunkami technicznymi, nie mniej-
sze jednak niż 5 m x 5 m. W obrĉbie trójkątnego 
poszerzenia pasa drogowego obowiązuje zachowa-
nie pola widocznoņci. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w 
obrĉbie linii rozgraniczających ulicy (drogi), plan 
zakazuje lokalizacji nowych budynków i urządzeń nie 
związanych z gospodarką drogową lub potrzebami 
ruchu drogowego; dopuszcza siĉ lokalizacjĉ zieleni, 
urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą 
ruchu, a w szczególnoņci: przystanków komunikacji 
zbiorowej, zatok postojowych, o ile szerokoņć w li-
niach rozgraniczających jest wystarczająca do roz-
planowania wszystkich elementów przekroju po-
przecznego zakładanej klasy ulicy, urządzeń związa-
nych z utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie-
naruszania wymagań okreņlonych w odrĉbnych 
przepisach dotyczących dróg publicznych, a także 
uzyskania zgody właņciwego zarządcy drogi. 

7. Plan ustala, iż wszystkie ulice (drogi) wy-
szczególnione na rysunku planu i w tabeli, zarówno 
w zakresie modernizacji czy realizacji, stanowią in-
westycje celu publicznego. 

8. Powiązania komunikacyjne obszaru z ukła-
dem komunikacyjnym zewnĉtrznym, realizowane 
bĉdą za poņrednictwem ul. Czaplinieckiej (ciąg drogi 
wojewódzkiej nr 484) przebiegającej po wschodniej 
granicy obszaru opracowania. 

9. Plan ustala dostĉpnoņć komunikacyjną og-
raniczoną do skrzyżowań i istniejących zjazdów z ulic 
klasy G oraz pełną dostĉpnoņć komunikacyjną do 
terenów i działek obszaru opracowania z ulic okreņ-
lonych niniejszym planem (lokalnych i dojazdowych) 
przylegających do poszczególnych terenów i działek, 
o ile ustalenia niniejszego planu, zawarte w ustale-
niach szczegółowych do komunikacji, nie stanowią 
inaczej. 

10. Plan ustala, oprócz wyznaczonych par-
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kingów, zasadĉ lokalizowania wymaganej dla obsłu-
gi poszczególnych funkcji, iloņci miejsc postojowych 
dla samochodów w granicach własnych działek, po-
za podstawowymi pasami ruchu ulicy obsługującej. 

11. Ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposa-
żenia terenów budowlanych, w miejsca postojowe 
dla samochodów: 
1) w terenach o funkcji użytecznoņci publicznej, mi-

nimum: 
 a) dla obiektów handlowych - jedno stanowisko 

na każde rozpoczĉte 20 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

 b) dla zakładów usługowych – 40 miejsc na 100 
zatrudnionych, 

 c) dla obiektów gastronomii – jedno stanowisko 
na każde 4 miejsca konsumenckie, 

 d) dla obiektów hotelowych – jedno stanowisko 
na każde 2 miejsca noclegowe, 

 e) dla obiektów administracyjnych i obsługi fi-
nansowej - 7 stanowisk na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

 f) dla pozostałych obiektów użytecznoņci publi-
cznej – dwa stanowiska na każdy obiekt, a po-
nadto jedno stanowisko na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej; 

2) w terenach o przeznaczeniu pod zabudowĉ mie-
szkaniową wielorodzinną, minimum jedno stano-
wisko na jedno mieszkanie, maksimum 2 stano-
wiska na 1 mieszkanie, z uwzglĉdnieniem miejsc 
postojowych w garażach; 

3) w terenach o przeznaczeniu pod zabudowĉ mie-
szkaniową jednorodzinną dla jednego budynku, 
maksimum - 4 stanowiska w garażach. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe  
dla układu komunikacyjnego 

 
§ 21. Plan ustala dla poszczególnych dróg 

(ulic), oznaczonych symbolami zgodnie z rysunkiem 
planu, nastĉpujące docelowe parametry funkcjonal-
no-techniczne: 

 
 
 

Symbol 
drogi 
(ulicy) 

na  
planie 

Nazwa drogi, ulicy (charakterystyka 
przebiegu, odcinka) rodzaj działania 

Klasa 
drogi, 
ulicy 

Szerokoņć ulicy  
(drogi) w liniach  

rozgraniczających (m) 

Liczba  
jezdni/iloņć 

pasów ruchu 
- min. szer. 
jezdni (m) 

1 2 3 4 5 
1KDG Istn. ul. Czapliniecka (fragment w grani-

cach opracowania) - ciąg drogi woje-
wódzkiej nr 484 Buczek - Bełchatów - 
Kamieńsk - ulica klasy głównej. Ustala 
siĉ zachodnią liniĉ rozgraniczającą ulicy, 
zgodnie z rys. planu (adaptacja i moder-
nizacja ulicy). Adaptacja czasowa istnie-
jącej zabudowy usytuowanej w liniach 
rozgraniczających ulicy. Likwidacja za-
budowy w złym stanie technicznym usy-
tuowanej w korytarzu komunikacyjnym 
ulicy 

G 12,5 m do granicy opra-
cowania = osi ulicy. 
(Całkowita szerokoņć 
ulicy w liniach rozgrani-
czających 25,0 m) 

1/2 - 7,0 

1KDL Istniejąca ul. Wrzosowa odchodząca na 
zachód od ul. Czaplinieckiej (moderniza-
cja ulicy do zakładanych parametrów) 

L 20,0 m 1/2 - 6,0 

2KDL Proj. ulica lokalna, odchodząca od ul. 
Wrzosowej ozn. symb. 1KDL o przebiegu 
zgodnie z rys planu (realizacja ulicy) 

L Zmienna zgodnie z rys. 
planu 15,0 – 18,0 m 

1/2 - 6,0 

1KDD Proj. ulica odchodząca od ul. 2KDL, za-
kończona placem do zawracania pojaz-
dów (realizacja ulicy) 

D 10,0 m 1/2 - 5,0 

2KDD Istniejąca ulica Rodziewicza, o przebiegu 
zgodnie z rys. planu, zakończona placem 
do zawracania o wymiarach według rys 
planu (modernizacja) 

D 15,0 m 1/2 - 5,0 
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Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe planu 

 
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1MW(e), ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wie-

lorodzinna, 
 b) dopuszczalne - stacje transformatorowo-roz-

dzielcze; 
2) zasady realizacji przeznaczenia: 
 a) możliwoņć realizacji: 
 - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 - zabudowy towarzyszącej zabudowie miesz-

kaniowej-gospodarczej, 
 - parkingów, z dopuszczeniem parkingów wie-

lopoziomowych i podziemnych wraz z dro-
gami obsługującymi, 

 - placów zabaw, boisk, obiektów małej archi-
tektury, zieleni, 

 - sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury te-
chnicznej, 

 b) zakaz lokalizacji: 
 - noņników reklamowych, 
 - obiektów tymczasowych w formie kiosków i 

obiektów niezwiązanych trwale z gruntem, 
 c) zasady zagospodarowania terenu i realizacji 

nowej zabudowy: 
 - lokalizacja zabudowy zgodna z liniami zabu-

dowy, wg rysunku planu z zachowaniem 
przepisów odrĉbnych, 

 - do czasu skablowania istniejącej napowietrz-
nej linii 15 kV, obowiązują ustalenia zawarte 
w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. „f” tiret szósty i siód-
my, 

 - wskaźnik intensywnoņci zabudowy - min. 
0,6, max. 2,0, 

 d) warunki dla zabudowy istniejącej: 
 - adaptacja nieograniczona zabudowy usytu-

owanej wewnątrz terenu wyznaczonego li-
niami zabudowy, wg ustaleń szczegółowych 
dla tej jednostki,  

 - adaptacja nieograniczona budynku stacji tran-
sformatorowo-rozdzielczej, 

 - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy 
usytuowanej czĉņciowo miĉdzy linią zabu-
dowy, a linią rozgraniczającą, 

 e) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym: 

 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-
ktu dachu - do 19,0 m, 

 f) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu dopusz-
czalnym: 

 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-
ktu dachu - do 5,0 m, 

 g) wysokoņć zabudowy towarzyszącej: 
 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-

ktu dachu - do 5,0 m, 
 h) zasady kształtowania dachów: 

 - kształt dachu dowolny, w przypadku stoso-
wania dachów spadzistych - dwu lub wielo-
spadowych, o jednym kącie nachylenia, kąt 
nachylenia od 20° do 40°; 

3) ustalenia dotyczące zasad kształtowania przes-
trzeni publicznych: 

 a) nakaz zachowania terenu wokół budynków 
mieszkalnych, jako przestrzeni publicznie do-
stĉpnej, 

 b) nakaz porządkowania terenu przylegającego 
do budynków zabudowy wielorodzinnej, ce-
lem stworzenia miejsc wypoczynku w zieleni, 
realizacji elementów małej architektury, reali-
zacji zieleni urządzonej oraz ciągów pieszych, 

 c) zakaz stosowania ogrodzeń wewnątrz przed-
miotowego terenu, 

 d) prowadzenie jedynie podziemnych sieci infra-
struktury technicznej; 

4) zasady podziału nieruchomoņci, zgodnie z ustale-
niami § 13;  

5) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni 

wysokiej - w ramach powierzchni biologicznie 
czynnej, 

 b) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej - 20%; 

6) warunki i zasady dotyczące infrastruktury:  
 a) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących stacji transformatorowo-roz-
dzielczych 15/0, 4/0, 23 kV, 

 b) zaopatrzenie w wodĉ z wodociągu istniejące-
go w 1KDL i 2KDL, 

 c) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci, w przedmiotowym terenie i projek-
towanej sieci w 1KDL, 

 d) odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci, w przedmiotowym terenie i projekto-
wanej sieci w 1KDL, 

 e) zaopatrzenie w gaz z sieci istniejącej, w przed-
miotowym terenie i projektowanej w 1KDL, 

 f) zaopatrzenie w ciepło z sieci istniejącej, w 
przedmiotowym terenie i projektowanej w 
1KDL, 2KDL; 

7) warunki i zasady dotyczące obsługi komunikacyj-
nej: 

 a) ustala siĉ obowiązek lokalizacji parkingów dla 
wszystkich budynków, na terenie własnym po-
szczególnych działek lub nieruchomoņci, 

 b) obowiązuje wskaźnik wyposażenia terenów w 
miejsca postojowe dla samochodów - odpo-
wiednio, zgodnie z ustaleniami § 20 ust. 11, 

 c) obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej, 
poprzez system dróg wewnĉtrznych niewy-
dzielonych na rysunku planu, 

 d) dojazd do terenu, poprzez zjazdy z ulic: 1KDL 
(ul. Wrzosowa), 2KDL. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2UP, 
US(ks), ustala siĉ: 
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1) przeznaczenie terenu: 
 a) podstawowe - usługi publiczne, sport i rekre-

acja, 
 b) dopuszczalne - parkingi; 
2) zasady realizacji przeznaczenia: 
 a) możliwoņć realizacji: 
 - zabudowy o funkcji usług publicznych, 
 - zabudowy o funkcji sportu i rekreacji, boisk, 
 - parkingów, z dopuszczeniem parkingów wie-

lopoziomowych i podziemnych wraz z dro-
gami obsługującymi, z zastrzeżeniem § 22 
ust. 2 pkt 2 lit. „b” tiret trzeci, 

 - obiektów małej architektury, 
 - nowych nasadzeń zieleni, 
 - oņwietlenia, 
 b) zakaz: 
 - lokalizacji obiektów tymczasowych, usług w 

formie kiosków i obiektów niezwiązanych 
trwale z gruntem, 

 - lokalizacji zabudowy w strefie ochronnej linii 
elektroenergetycznej 110 kV, 

 - lokalizacji parkingów w strefie ochronnej linii 
elektroenergetycznej 110 kV, 

 - noņników reklamowych niezwiązanych z pro-
wadzoną działalnoņcią, 

 c) zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

 - lokalizacja zabudowy zgodna z liniami zabu-
dowy wg rysunku planu, z zachowaniem 
przepisów odrĉbnych,  

 - wskaźnik intensywnoņci zabudowy - min. 
0,4, max. 1,5, 

 d) warunki dla zabudowy istniejącej: 
 - dla obiektów o przeznaczeniu zgodnym z 

przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz terenu wyznaczonego liniami za-
budowy, wg ustaleń szczegółowych dla tej 
jednostki, 

 e) wysokoņć zabudowy: 
 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-

ktu dachu - do 19,0 m, 
 f) zasady kształtowania dachów: 
 - kształt dachu dowolny; 
3) zasady podziału nieruchomoņci, zgodnie z usta-

leniami § 13; 
4) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) zachowanie terenów leņnych, w ramach po-

wierzchni biologicznie czynnej, 
 b) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 5%, z wyłączeniem działek zabudo-
wanych lub martwych przyrodniczo; 

5) warunki i zasady dotyczące infrastruktury: 
 a) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących stacji transformatorowo-roz-
dzielczych 15/0, 4/0, 23 kV, 

 b) zaopatrzenie w wodĉ z wodociągu istniejące-
go i projektowanego w 2KDL, 

 c) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w przedmiotowym terenie i projek-
towanej w 2KDL, 

 d) odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w przedmiotowym terenie i projekto-
wanej w 2KDL, 

 e) zaopatrzenie w gaz z sieci istniejącej w przed-
miotowym terenie, 

 f) zaopatrzenie w ciepło z sieci istniejącej w 
przedmiotowym terenie i projektowanej w 
2KDL; 

6) warunki i zasady dotyczące obsługi komunikacyj-
nej: 

 a) ustala siĉ obowiązek lokalizacji parkingów dla 
wszystkich budynków, na terenie własnym 
poszczególnych działek lub nieruchomoņci, 

 b) dopuszcza siĉ zapewnienie niezbĉdnych 
miejsc parkingowych poza terenem własnym 
działki, za zgodą właņciciela parkingu, 

 c) obowiązuje wskaźnik wyposażenia terenów w 
miejsca postojowe dla samochodów - odpo-
wiednio, zgodnie z ustaleniami § 20 ust. 11, 

 d) dojazd do terenu poprzez zjazdy z ulicy 2KDL. 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3UP, 

US, KS(e), ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) podstawowe - usługi publiczne, sport i rekre-

acja, parkingi, 
 b) dopuszczalne - stacje transformatorowo-roz-

dzielcze; 
2) zasady realizacji przeznaczenia: 
 a) możliwoņć realizacji: 
 - zabudowy o funkcji usług publicznych, 
 - zabudowy o funkcji sportu i rekreacji, 
 - boisk wraz z szatniami i zapleczem socjal-

nym, 
 - parkingów, z dopuszczeniem parkingów wie-

lopoziomowych i podziemnych wraz z dro-
gami obsługującymi, z zastrzeżeniem § 22 
ust. 3 pkt 2 lit. „b” tiret drugi, 

 - ņcieżek rowerowych, których orientacyjny 
przebieg pokazano na rysunku planu, 

 - obiektów małej architektury, 
 - zieleni, 
 - sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury te-

chnicznej, 
 b) zakaz: 
 - lokalizacji obiektów tymczasowych, usług w 

formie kiosków i obiektów niezwiązanych 
trwale z gruntem, 

 - lokalizacji parkingów w strefie ochronnej linii 
elektroenergetycznej 110 kV, 

 - noņników reklamowych niezwiązanych z pro-
wadzoną działalnoņcią, 

 c) zasady zagospodarowania terenu i realizacji 
nowej zabudowy: 

 - lokalizacja zabudowy zgodna z liniami zabu-
dowy wg rysunku planu, z zachowaniem 
przepisów odrĉbnych, 
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 - wskaźnik intensywnoņci zabudowy - min. 

0,2, max. 2,0, 
 d) warunki dla zabudowy istniejącej: 
 - dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z 

przeznaczeniem terenu - adaptacja nieogra-
niczona istniejącej zabudowy usytuowanej 
wewnątrz terenu wyznaczonego liniami za-
budowy, wg ustaleń szczegółowych dla tej 
jednostki,  

 - dla obiektów o przeznaczeniu innym niż prze-
znaczenie terenu, obowiązuje zakaz utrwala-
nia, np. przebudowy, zwiĉkszania stanu za-
budowy (kubatury, powierzchni), dopuszcza 
siĉ jedynie bieżącą konserwacjĉ i remonty, 

 - adaptacja czasowa istniejącej zabudowy, 
usytuowanej całkowicie lub czĉņciowo miĉ-
dzy liniami rozgraniczającym, a liniami za-
budowy, 

 e) wysokoņć zabudowy: 
 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-

ktu dachu - do 19,0 m, 
 f) zasady kształtowania dachów: 
 - kształt dachu dowolny; 
3) zasady podziału nieruchomoņci, zgodnie z usta-

leniami § 13; 
4) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 5%, z wyłączeniem działek zabudo-
wanych lub martwych przyrodniczo; 

5) warunki i zasady dotyczące infrastruktury: 
 a) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z istnieją-

cej i projektowanej miejskiej sieci elektroener-
getycznej dystrybucji energii, z istniejących i 
projektowanych stacji transformatorowo-roz-
dzielczych 15/0, 4/0, 23 kV, 

 b) zaopatrzenie w wodĉ z wodociągu istniejące-
go w przedmiotowym terenie oraz w ul. 
1KDG, 1KDL, 2KDL, 2KDD i projektowanego w 
2KDL, 5KPO i 10KX, 

 c) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w przedmiotowym terenie oraz w 
1KDG, 2KDD i projektowanej w 10KX, 2KDL, 
1KDL, 

 d) odprowadzanie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w przedmiotowym terenie, w ul. 
1KDG, 2KDD i projektowanej w 10KX, 2KDL, 
5KPO, 1KDL, 

 e) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w przed-
miotowym terenie i w 1KDG i projektowanej 
w 1KDL, 2KDL, 2KDD, 10KX, 5KPO, 

 f) zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci w 
przedmiotowym terenie i ul. 1KDG i projekto-
wanej w 1KDL, 2KDL i 10KX; 

6) warunki i zasady dotyczące obsługi komunikacyj-
nej: 

 a) ustala siĉ obowiązek lokalizacji parkingów dla 
wszystkich budynków, na terenie własnym 
poszczególnych działek lub nieruchomoņci, 

 b) dopuszcza siĉ zapewnienie niezbĉdnych 
miejsc parkingowych, poza terenem własnym 
działki, za zgodą właņciciela parkingu, 

 c) obowiązuje wskaźnik wyposażenia terenów w 
miejsca postojowe dla samochodów – odpo-
wiednio, zgodnie z ustaleniami § 20 ust. 11, 

 d) dojazd do terenu poprzez istniejące zjazdy z 
ulicy 1KDG, istniejące i projektowane zjazdy z 
2KDD i z 1KDL, projektowane zjazdy z ulicy 
2KDL oraz teren 5KPO. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4U, 
MN, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) podstawowe - zabudowa usługowa, zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zasady realizacji przeznaczenia: 
 a) możliwoņć realizacji: 
 - zabudowy o funkcji usług publicznych, ko-

mercyjnych, 
 - zabudowy towarzyszącej - gospodarczej i 

garażowej, 
 b) adaptacja nieograniczona istniejącej zabudo-

wy, 
 c) zakaz lokalizacji: 
 - obiektów tymczasowych, 
 d) zasady zagospodarowania terenu i realizacji 

nowej zabudowy: 
 - lokalizacja zabudowy zgodna z liniami zabu-

dowy, wg rysunku planu, 
 - dopuszcza siĉ realizacjĉ zabudowy o funk-

cjach towarzyszących, jako wbudowane w 
bryłĉ budynku o funkcji podstawowej lub ja-
ko obiekty wolnostojące, 

 - wskaźnik intensywnoņci zabudowy - min. 
0,1, max. 1,0, 

 e) wysokoņć zabudowy: 
 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-

ktu dachu - do 15,0 m, 
 f) zasady kształtowania dachów: 
 - dachy wielospadowe, o jednym kącie nachy-

lenia, 
 - kąty nachylenia dachów 30° - 45°; 
3) zasady podziału nieruchomoņci, zgodnie z usta-

leniami § 13; 
4) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 30%; 
5) warunki i zasady dotyczące infrastruktury: 
 a) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo-rozdzielczych 15/0, 4/0, 23 kV, 

 b) zaopatrzenie w wodĉ z wodociągu istniejące-
go, w przedmiotowym terenie oraz w ul. 
2KDD, 

 c) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci, w przedmiotowym terenie i w 
2KDD, 
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 d) odprowadzanie wód deszczowych do istnieją-

cej sieci, w przedmiotowym terenie i w ul. 
2KDD, 

 e) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci, w 
przedmiotowym terenie i w ul. 2KDD, 

 f) zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci, w 
przedmiotowym terenie; 

6) warunki i zasady dotyczące obsługi komunikacyj-
nej: 

 a) ustala siĉ obowiązek lokalizacji parkingów i 
garaży dla wszystkich budynków na terenie 
własnym poszczególnych działek lub nieru-
chomoņci, 

 b) obowiązuje wskaźnik wyposażenia terenów w 
miejsca postojowe dla samochodów - odpo-
wiednio, zgodnie z ustaleniami § 20 ust. 11, 

 c) dojazd do terenu, poprzez istniejące zjazdy z 
2KDD (ul. Rodziewicza). 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 5KPO, 
ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: podstawowe – tereny pu-

bliczne otwarte, stanowiące przestrzeń publicznie 
dostĉpną; 

2) zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-
nia terenu: 

 a) możliwoņć realizacji: 
 - ciągów pieszych i ņcieżek rowerowych, 
 - oņwietlenia, 
 - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
 - nowych nasadzeń zieleni, obiektów małej 

architektury, 
 - tymczasowych obiektów usługowo-handlo-

wych, 
 - parkingów, 
 b) zakaz: 
 - umieszczania noņników reklamowych, 
 - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony terenów pu-
blicznych; 

3) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 5%; 
4) warunki i zasady dotyczące infrastruktury i ko-

munikacji: 
 a) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z projek-

towanej miejskiej sieci elektroenergetycznej 
dystrybucji energii, z istniejących i projekto-
wanych stacji transformatorowo-rozdzielczych 
15/0, 4/0, 23 kV, 

 b) odprowadzenie wód deszczowych do projek-
towanej sieci, w przedmiotowym terenie, 

 c) obsługa komunikacyjna z 1KDG, poprzez 
2KDD. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 6KPO, 
ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: podstawowe – tereny pu-

bliczne otwarte, stanowiące przestrzeń publicznie 
dostĉpną; 

2) zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-
nia terenu: 

 a) możliwoņć realizacji: 
 - ciągów pieszych i ņcieżek rowerowych, 
 - oņwietlenia, 
 - innych sieci infrastruktury technicznej, jedy-

nie jako sieci podziemne, 
 - nowych nasadzeń zieleni, obiektów małej 

architektury, 
 - tymczasowych obiektów usługowo-handlo-

wych, 
 - parkingów, 
 b) zakaz: 
 - umieszczania noņników reklamowych, 
 - stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmio-

towego terenu oraz od strony terenów pu-
blicznych; 

3) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 1%; 
4) warunki i zasady dotyczące infrastruktury i ko-

munikacji: 
 a) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z istnieją-

cej, projektowanej miejskiej sieci elektroener-
getycznej dystrybucji energii, z istniejących 
stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0, 
4/0, 23 kV, 

 b) odprowadzenie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDG, 

 c) obsługa komunikacyjna z 1KDG, poprzez 
2KDD. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 7U, 
ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) podstawowe - usługi; 
2) zasady realizacji przeznaczenia: 
 a) możliwoņć realizacji: 
 - zabudowy o funkcji usług publicznych, ko-

mercyjnych, 
 - zabudowy towarzyszącej - garażowej, 
 - placów utwardzonych, 
 - parkingów, z dopuszczeniem parkingów wie-

lopoziomowych i podziemnych wraz z dro-
gami obsługującymi, 

 - zieleni, 
 - sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury te-

chnicznej, 
 b) zasady zagospodarowania terenu i realizacji 

nowej zabudowy: 
 - lokalizacja zabudowy zgodna z liniami zabu-

dowy, wg rysunku planu, 
 - wskaźnik intensywnoņci zabudowy - min. 

0,3, max. 2,0, 
 c) warunki dla zabudowy istniejącej: 
 - obowiązują działania rewaloryzacyjne w 

zakresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy w złym stanie technicznym, 

 - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy,
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czĉņciowo usytuowanej miĉdzy linią rozgra-
niczającą, a linią zabudowy, 

 d) wysokoņć zabudowy: 
 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-

ktu dachu - do 12,0 m, 
 e) zasady kształtowania dachów: 
 - kształt dachu dowolny; 
3) zasady podziału nieruchomoņci, zgodnie z usta-

leniami § 13; 
4) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 5%; 
5) warunki i zasady dotyczące infrastruktury: 
 a) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących stacji transformatorowo-roz-
dzielczych 15/0, 4/0, 23 kV, 

 b) zaopatrzenie w wodĉ z wodociągu istniejące-
go, w przedmiotowym terenie i ul. 1KDG, 

 c) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci, w przedmiotowym terenie i w ul. 
1KDG, 2KDD, 

 d) odprowadzanie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci, w przedmiotowym terenie i w ul. 
1KDG, 

 e) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci, w przed-
miotowym terenie i w ul. 1KDG, 2KDD, 

 f) zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci, w 
przedmiotowym terenie; 

6) warunki i zasady dotyczące obsługi komunikacyj-
nej: 

 a) ustala siĉ obowiązek lokalizacji parkingów dla 
wszystkich budynków, na terenie własnym 
poszczególnych działek lub nieruchomoņci, 

 b) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ parkingów w terenie 
6KPO, 

 c) obowiązuje wskaźnik wyposażenia terenów w 
miejsca postojowe dla samochodów - odpo-
wiednio, zgodnie z ustaleniami § 20 ust. 11, 

 d) dojazd do terenu, poprzez istniejące zjazdy z 
terenu 6KPO, istniejące i projektowane zjazdy 
z 2KDD. 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 
8UP(e), ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) podstawowe – usługi publiczne, 
 b) dopuszczalne - stacje transformatorowo-roz-

dzielcze; 
2) zasady realizacji przeznaczenia: 
 a) możliwoņć realizacji: 
 - zabudowy o funkcji usług publicznych, 
 - obiektów zbiorowego zamieszkiwania, 
 - boisk wraz z szatniami i zapleczem socjal-

nym, 
 - obiektów małej architektury, 
 - parkingów, z dopuszczeniem parkingów wie-

lopoziomowych i podziemnych wraz z dro-
gami obsługującymi, 

 - zieleni, 

 - sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury te-
chnicznej, 

 b) zakaz: 
 - lokalizacji obiektów tymczasowych, 
 - noņników reklamowych niezwiązanych z pro-

wadzoną działalnoņcią, 
 - realizacji ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów 

betonowych, 
 c) zasady zagospodarowania terenu i realizacji 

nowej zabudowy: 
 - lokalizacja zabudowy zgodna z liniami zabu-

dowy, wg rysunku planu, 
 - wskaźnik intensywnoņci zabudowy - min. 

0,2, max. 2,0, 
 d) warunki dla zabudowy istniejącej: 
 - obowiązują działania rewaloryzacyjne w za-

kresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy prowizorycznej i w złym stanie 
technicznym, 

 - adaptacja nieograniczona istniejącej zabu-
dowy, usytuowanej wewnątrz terenu wyzna-
czonego liniami zabudowy, wg ustaleń 
szczegółowych dla tej jednostki, 

 - adaptacja ograniczona istniejącej zabudowy, 
usytuowanej czĉņciowo miĉdzy linią zabu-
dowy, a linią rozgraniczającą, 

 - adaptacja nieograniczona budynku stacji 
transformatorowo-rozdzielczej, 

 e) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu podsta-
wowym: 

 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-
ktu dachu - do 19,0 m, 

 f) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu dopusz-
czalnym: 

 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-
ktu dachu - do 5,0 m, 

 g) zasady kształtowania dachów: 
 - kształt dachu dowolny; 
3) zasady podziału nieruchomoņci: wtórny podział 

nieruchomoņci możliwy po warunkiem (alterna-
tywnie): 

 a) wykorzystania proponowanych na rys. planu 
granic działek, 

 b) zachowania: 
 - bezpoņredniego dostĉpu do ulicy 2KDL, 

1KDD lub 2KDD, 
 - kąta położenia granic działek 90° w stosunku 

do pierwotnych granic działek, 
 - minimalnej szerokoņci frontu działki po po-

dziale – 30 m, 
 - minimalnej powierzchni działki 1.000 m², 
 c) warunki, o których mowa w lit. „a” i „b”, nie 

muszą być spełnione w przypadku dokony-
wania podziałów, zgodnie z ustaleniami § 13; 

4) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 5%, 
 b) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej; 
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5) warunki i zasady dotyczące infrastruktury: 
 a) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących stacji transformatorowo-roz-
dzielczych 15/0, 4/0, 23 kV, 

 b) zaopatrzenie w wodĉ z wodociągu istniejące-
go, w przedmiotowym terenie oraz w ul. 2KDD 
i projektowanego w 2KDL, 5KPO, 10KX, 1KDD, 

 c) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci, w przedmiotowym terenie i projek-
towanej w 10KX, 2KDL, 5KPO, 1KDD, 

 d) odprowadzanie wód deszczowych do projek-
towanej sieci w 10KX, 2KDL, 5KPO, 1KDD, 

 e) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci, w 
przedmiotowym terenie i w ul. 2KDD i projek-
towanej w 2KDL, 1KDD, 10KX, 5KPO, 

 f) zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci, w 
przedmiotowym terenie i projektowanej w 
1KDD, 2KDL i 10KX; 

6) warunki i zasady dotyczące obsługi komunikacyj-
nej: 

 a) ustala siĉ obowiązek lokalizacji parkingów dla 
wszystkich budynków, na terenie własnym 
poszczególnych działek lub nieruchomoņci, 

 b) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ parkingów w terenie 
5KPO, 

 c) obowiązuje wskaźnik wyposażenia terenów w 
miejsca postojowe dla samochodów - odpo-
wiednio, zgodnie z ustaleniami § 20 ust. 11, 

 d) dojazd do terenu, poprzez istniejące zjazdy z 
terenu 5KPO, 2KDD, istniejące i projektowane 
zjazdy z 1KDD oraz projektowane zjazdy z ulicy 
2KDL, 

 e) obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej, 
poprzez system dróg wewnĉtrznych niewy-
dzielonych na rysunku planu. 

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 9B, S, 
ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: 
 a) podstawowe - bazy sprzĉtowe, składy; 
2) zasady realizacji przeznaczenia: 
 a) możliwoņć realizacji: 
 - baz sprzĉtowych, składów, 
 - zabudowy towarzyszące - garażowej, 
 - placów utwardzonych, 
 - parkingów, z dopuszczeniem parkingów wie-

lopoziomowych i podziemnych wraz z dro-
gami obsługującymi, 

 - zieleni, 
 - sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury te-

chnicznej, 
 b) zasady zagospodarowania terenu i realizacji 

nowej zabudowy: 
 - lokalizacja zabudowy zgodna z liniami zabu-

dowy, wg rysunku planu, 
 - wskaźnik intensywnoņci zabudowy - min. 

0,02, max. 2,0, 
 c) warunki dla zabudowy istniejącej: 
 - obowiązują działania rewaloryzacyjne w za-

kresie zabudowy - wykorzystanie istnieją-
cych zasobów i ich uzupełnianie, eliminowa-
nie zabudowy w złym stanie technicznym, 

 - adaptacja nieograniczona istniejącej zabu-
dowy usytuowanej wewnątrz terenu wyzna-
czonego liniami zabudowy, wg ustaleń 
szczegółowych dla tej jednostki, 

 d) wysokoņć zabudowy: 
 - maksymalna wysokoņć do najwyższego pun-

ktu dachu - do 12,0 m, 
 e) zasady kształtowania dachów: 
 - kształt dachu dowolny; 
3) zasady podziału nieruchomoņci, zgodnie z usta-

leniami § 13; 
4) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 5%; 
5) warunki i zasady dotyczące infrastruktury: 
 a) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących stacji transformatorowo-roz-
dzielczych 15/0, 4/0, 23 kV, 

 b) zaopatrzenie w wodĉ z wodociągu istniejące-
go, w przedmiotowym terenie i w ul. 1KDG 
oraz projektowanego w 1KDD i 11KX, 

 c) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci, w przedmiotowym terenie, terenie 
7U, ul. 1KDG i projektowanej sieci w 1KDD, 
11KX, 

 d) odprowadzanie wód deszczowych do istnieją-
cej sieci w 1KDG i projektowanej sieci w 1KDD 
i 11KX, 

 e) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w ul. 
1KDG i projektowanej sieci w 1KDD i 11KX, 

 f) zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci, w 
przedmiotowym terenie i projektowanej sieci 
w 1KDD i 11KX; 

6) warunki i zasady dotyczące obsługi komunikacyj-
nej: 

 a) ustala siĉ obowiązek lokalizacji parkingów dla 
wszystkich budynków, na terenie własnym 
poszczególnych działek lub nieruchomoņci, 

 b) dojazd do terenu, poprzez istniejący zjazd z 
1KDD. 

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 10KX, 
ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: podstawowe - ciągi piesze; 
2) zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a) możliwoņć realizacji: 
 - ciągów pieszych, 
 - nasadzeń zieleni, 
 - obiektów małej architektury, oņwietlenia, 
 - sieci infrastruktury technicznej, inne niż wy-

mienione w tirecie trzecim - jedynie jako sie-
ci podziemne, 

 b) zakaz: 
 - lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym 

tymczasowych obiektów usługowo-handlo-
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wych, 
 - umieszczania ogrodzeń od strony terenów 

ulic, terenu 5KPO oraz wewnątrz terenu, 
 - umieszczania noņników reklamowych; 
3) zasady podziału nieruchomoņci, zgodnie z usta-

leniami § 13; 
4) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: minimal-

ny udział powierzchni biologicznie czynnej - 1%; 
5) warunki i zasady dotyczące obsługi komunikacyj-

nej i infrastruktury: 
 a) obsługa komunikacyjna z ulicy 2KDL, 
 b) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo-rozdzielczych 15/0, 4/0, 23 kV. 

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 11KX, 
ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: podstawowe - ciągi piesze;  
2) zasady realizacji przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu: 
 a) możliwoņć realizacji: 
 - ciągów pieszych, 
 - ņcieżek rowerowych, 
 - nasadzeń zieleni, 
 - obiektów małej architektury, oņwietlenia, 
 - sieci infrastruktury technicznej, inne niż wy-

mienione w tirecie czwartym - jedynie jako 
sieci podziemne, 

 b) zakaz: 
 - lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym 

tymczasowych obiektów usługowo-handlo-
wych, 

 - umieszczania ogrodzeń od strony terenów 
ulic oraz wewnątrz terenu,  

 - umieszczania noņników reklamowych; 
3) zasady podziału nieruchomoņci, zgodnie z usta-

leniami § 13; 

4) zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: minimal-
ny udział powierzchni biologicznie czynnej - 1%; 

5) warunki i zasady dotyczące obsługi komunikacyj-
nej i infrastruktury:  

 a) obsługa komunikacyjna z ulicy 1KDD,  
 b) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z miejskiej 

sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, 
z istniejących i projektowanych stacji trans-
formatorowo-rozdzielczych 15/0, 4/0, 23 kV. 

 
Rozdział 5  

Ustalenia końcowe 
 
§ 23. Wprowadza siĉ stawkĉ procentową słu-

żącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nie-
ruchomoņci, spowodowaną uchwaleniem planu: 
1) dla wszystkich terenów z obszaru planu: 1%. 

§ 24. Na obszarze objĉtym planem, traci moc 
uchwała Nr XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Bełcha-
towie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwier-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miasta Bełchatowa - połu-
dniowej czĉņci osiedla Czaplinieckiego (Dz.Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2008 r. Nr 321, poz. 2737). 

§ 25. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego 
oraz na stronie internetowej Urzĉdu Miasta Bełcha-
towa. 

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

 
 
 

 Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Bełchatowie:  

Ewa Skorupa 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2a 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2b 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2c 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2d 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2e 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 287 – 17536 – Poz. 2938 
 

Załącznik nr 2f 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 287 – 17537 – Poz. 2938 
 

Załącznik nr 3a 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 287 – 17538 – Poz. 2938 
 

Załącznik nr 3b 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 287 – 17539 – Poz. 2938 
 

Załącznik nr 3c 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 287 – 17540 – Poz. 2938 
 

Załącznik nr 3d 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 287 – 17541 – Poz. 2938 
 

Załącznik nr 3e 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 287 – 17542 – Poz. 2938 
 

Załącznik nr 3f 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 287 – 17543 – Poz. 2938,2939 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY 

 CZĈŅCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU  
MIASTA BEŁCHATOWA - POŁUDNIOWEJ CZĈŅCI OSIEDLA CZAPLINIECKIEGO 

 
Do ustaleń projektu zmiany czĉņci miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Bełchatowa - połu-
dniowej czĉņci osiedla Czaplinieckiego (wyło-

żonego do publicznego wglądu w dniach od 20 
lipca do 9 sierpnia 2011 r. do 23 sierpnia  
2011 r., można było wnosić uwagi), nie złożono 
uwag. 

 
Załącznik nr 5 
do uchwały nr XII/85/11 
Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE CZĈŅCI MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU MIASTA BEŁCHATOWA - 
POŁUDNIOWEJ CZĈŅCI OSIEDLA CZAPLINIECKIEGO, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy. W szczególnoņci zadania własne obej-
mują miĉdzy innymi problematykĉ gospodarki prze-
strzennej, w tym sprawy: - ładu przestrzennego, go-
spodarki nieruchomoņciami, ochrony ņrodowiska i 
przyrody oraz gospodarki wodnej, - gminnych dróg, 
ulic, placów, - zaopatrzenia w wodĉ, kanalizacji, usu-
wania i oczyszczania ņcieków komunalnych, utrzy-
mania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w 
energiĉ elektryczną i cieplną oraz gaz. Do ważniej-
szych zadań związanych z porządkowaniem i zagos-
podarowaniem terenu planu, należą: - wykup grun-
tów pod nowe ulice i poszerzenie pasów drogowych 

dróg istniejących; - budowa dróg, parkingów, cią-
gów pieszych i ņcieżek rowerowych; - urządzenie 
terenów przestrzeni publicznej – zieleni urządzonej; - 
budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych zostaną 
umieszczone w programach rozwoju poszczegól-
nych elementów zagospodarowania, Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym, a nastĉpnie w zadaniach rze-
czowych budżetu miasta na kolejne lata. Finansowa-
nie realizacji inwestycji odbywać siĉ bĉdzie w opar-
ciu o budżet Miasta Bełchatowa, z wykorzystaniem 
ņrodków zewnĉtrznych: funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, Funduszu Spójnoņci, Funduszu Ochro-
ny Ņrodowiska, ņrodków Spółek Miejskich, ņrodków 
udostĉpnianych w Zintegrowanym Programie Ope-
racyjnym Rozwoju Regionalnego. 
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UCHWAŁA NR X/43/2011 RADY GMINY W BRZEŜNIU 

  
 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „Nasze Przedszkole”  
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 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, 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 117, poz. 679) i art. 
14a ust. 1a ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 roku o 
systemie oņwiaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. 


