
Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 302 – 18375 – Poz. 3057,3058 
 
gminy.  

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

objęte ustaleniami miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Wielunia 

w rejonie ulic: Warszawskiej, Staszica, Moniuszki, 
Placu Jagiellońskiego, Kilińskiego, 18 Stycznia,  

Popiełuszki, POW i linii kolejowej relacji  
Herby Nowe-Wieluń  

 
Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej, w tym równieŊ infrastruktury komunika-
cyjnej zostały zawarte w tekņcie uchwały do planu w 
ustaleniach ogólnych dotyczących infrastruktury oraz 
w ustaleniach szczegółowych. 

W zakresie naleŊącym do zadań własnych 
gminy, zapisano w planie następujące inwestycje in-
frastrukturalne: 
1) budowa i przebudowa dróg dojazdowych oraz lo-

kalnych. Całoņć inwestycji komunikacyjnych obej-
muje takŊe urządzenia towarzyszące rozwiąza-
niom komunikacyjnym, w tym m.in.: urządzenia 
ochrony terenów przyległych przed, tzw. „zanie-
czyszczeniami komunikacyjnymi”, a takŊe prze-
budowę infrastruktury technicznej związaną z re-
alizacją inwestycji komunikacyjnych; 

2) docelowo zaopatrzenie w sieć wodociągową 
wszystkich obszarów zainwestowania; 

3) w zakresie odwodnienia i odprowadzenia wód 
deszczowych – wyposaŊenie w sieć kanalizacji 

deszczowej wszystkich terenów zainwestowa-
nych. 

 
Zasady finansowania inwestycji z zakresu  

infrastruktury technicznej, które należą  
do zadań własnych gminy  

 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej odbywać się będzie, poprzez: 
1) wydatki z budŊetu gminy; 
2) finansowanie i współfinansowanie ņrodkami zew-

nętrznymi, poprzez budŊet gminy, w ramach 
m.in.: 

 a) finansowania inwestycji drogowych, 
 b) dotacji samorządu województwa, 
 c) dotacji unijnych, 
 d) dotacji i poŊyczek z funduszy celowych, 
 e) innych kredytów i poŊyczek bankowych, 
 f) innych ņrodków zewnętrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach po-

rozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Dla potrzeb miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Wielunia w rejonie ulic: 
Warszawskiej, Staszica, Moniuszki, Placu Jagielloń-
skiego, Kilińskiego, 18 Stycznia, Popiełuszki, POW i 
linii kolejowej relacji Herby Nowe-Wieluń, opraco-
wano prognozę skutków finansowych uchwalenia 
planu przedstawiającą szczegółowo zestawienie pro-
gnozowanych kosztów gminy. 
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UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU 

  
 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu pod budowę obwodnicy Wolborza 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
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 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 
155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 
901), w związku z uchwałą Nr XV/102/2007 Rady 
Gminy Wolbórz z dnia 14 grudnia 2007 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod 
budowę obwodnicy Wolborza oraz uchwałą Nr 
XXIII/144/2008 Rady Gminy Wolbórz z dnia 30 czer-
wca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/102/2007 Rady Gminy Wolbórz z dnia 14 grudnia 
2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu pod budowę obwodnicy Wolborza, 
po stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wolbórz Rada Miejska w Wolbo-
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rzu uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla terenu pod budowę 
obwodnicy Wolborza, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar na odcinku od ul. 
Reymonta do planowanego ronda przy drodze kra-
jowej nr 8. 

3. Integralnymi częņciami uchwały są: 
1) częņć graficzna – rysunek planu w skali 1:2.000, 

stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, wyłoŊonego do publicznego wglą-
du w dniach od 1 czerwca 2011 roku do 22 czerw-
ca 2011 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do uch-
wały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych, stanowiące za-
łącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) liniach rozgraniczających – naleŊy przez to rozu-

mieć linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) miejscu parkingowym – naleŊy przez to rozumieć 
miejsce parkingowe dla samochodu osobowego, 
zlokalizowane na terenie, na którym realizowana 
jest inwestycja, w tym miejsce w garaŊu, wyma-
gane w przypadku zmiany sposobu uŊytkowania 
lub budowy obiektu budowlanego, przy czym w 
przypadku rozbudowy lub nadbudowy nie wy-
maga się miejsc dla częņci istniejących obiektów; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć linię ograniczającą teren, na którym do-
puszcza się lokalizację zabudowy na warunkach 
okreņlonych w ustaleniach planu, której nie moŊe 
przekroczyć Ŋaden element budynku, z wyłącze-
niem częņci podziemnych budynku oraz takich 
elementów, jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, 
werandy, tarasy, schody lub inne tego rodzaju 
elementy budowlane, które mogą być wysunięte 
poza tę linię na odległoņć nie większą niŊ 1,5 m, z 
zastrzeŊeniem § 12 pkt 3 lit. „f”; 

4) obszarze – naleŊy przez to rozumieć obszar objęty 
uchwałą; 

5) parkingu terenowym – naleŊy przez to rozumieć 
nieprzekryty parking urządzony na poziomie te-
renu, niebędący elementem pasa drogowego; 

6) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozumieć 
sumę powierzchni zabudowy wyznaczonej przez 
zewnętrzne obrysy ņcian budynków na terenie; 

7) reklamie wielkoformatowej – naleŊy przez to ro-
zumieć noņnik reklamowy lub informacyjny, któ-

rego powierzchnia przekracza 10 m2 lub wyso-
koņć 5 m; 

8) symbolu – naleŊy przez to rozumieć numeryczne i 
literowe oznaczenie terenu; 

9) terenie – naleŊy przez to rozumieć częņć obszaru 
objętego uchwałą, o okreņlonym przeznaczeniu i 
okreņlonych zasadach zagospodarowania, wy-
znaczonego na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz okreņlonego symbolem; 

10) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę; 

11) zespole – naleŊy przez to rozumieć zabytkowy 
zespół pałacowo-parkowy biskupów kujawskich. 

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linia rozgraniczająca tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) symbol identyfikujący teren; 
5) odcinek drogi przewidziany do likwidacji; 
6) stanowisko archeologiczne; 
7) strefa ochrony ekspozycji. 

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenów: 
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej; 
2) MNU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługo-

wej; 
3) U – teren zabudowy usługowej; 
4) UP – teren zabudowy usługowej, obiektów pro-

dukcyjnych, składów i magazynów; 
5) ZP – teren zieleni urządzonej; 
6) R – teren rolniczy; 
7) WS – teren wód powierzchniowych; 
8) KDZ – teren drogi klasy zbiorczej; 
9) KDL – teren drogi klasy lokalnej; 

10) KDD – teren drogi klasy dojazdowej. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-

puszcza się lokalizację obiektów małej architektury, 
obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
dojņć, dojazdów i miejsc parkingowych. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-
kazuje się przeznaczeń innych niŊ te, które są dla 
nich ustalone w planie, z zastrzeŊeniem ust. 2. 

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków: 
1) wyznacza się strefę ochrony ekspozycji zespołu, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w ob-
rębie której obowiązuje zakaz lokalizacji napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego 
napięcia, reklam wielkoformatowych, obiektów i 
urządzeń technicznych oraz innych elementów 
zagospodarowania mogących zakłócić lub prze-
słonić widok na zespół; 

2) ustala się obowiązek uzgodnienia z odpowiednim 
konserwatorem zabytków prowadzenia robót bu-
dowlanych lub ziemnych w obrębie stanowiska 
archeologicznego oraz strefy ochrony ekspozycji, 
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wskazanych na rysunku planu. 
§ 6. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-

towania przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architek-

tury, urządzeń technicznych i zieleni; 
2) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam wielkoforma-

towych oraz tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych. 

§ 7. W przypadku przekroczenia dopuszczal-
nego poziomu hałasu w ņrodowisku, spowodowa-
nego ruchem komunikacyjnym na drodze oznaczo-
nej symbolami: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, na terenach 
wzdłuŊ tej drogi ustala się obowiązek zastosowania 
przez zarządcę drogi, w pasie drogowym, urządzeń 
ochrony przed hałasem i wibracjami powodujących 
zmniejszenie poziomu hałasu w ņrodowisku. 

§ 8. 1. Nie okreņla się zasad ochrony krajo-
brazu kulturowego. 

2. Nie okreņla się zasad ochrony dóbr kultury 
współczesnej. 

3. Nie okreņla się granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów, w tym terenów górniczych, a takŊe obszarów 
szczególnego zagroŊenia powodzią oraz obszarów 
osuwania się mas ziemnych. Nie okreņla się szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomoņci. 

4. Nie okreņla się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i uŊytkowa-
nia terenów, z zastrzeŊeniem § 11 pkt 5 lit. „e”. 

 
Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 
 
§ 9. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1MN, ustala się następujące przeznaczenie oraz za-
sady zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego, ochrony ņrodowiska i przyrody: 
 a) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń o 

przęsłach wykonanych z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych, 

 b) teren, zgodnie z przepisami o ochronie ņrodo-
wiska dotyczącymi dopuszczalnego poziomu 
hałasu w ņrodowisku, zalicza się do terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

 a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niŊ 30% 
powierzchni terenu, 

 b) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej 
niŊ 50% powierzchni terenu, 

 c) wysokoņć budynków: mieszkalnych: nie wię-
cej niŊ 10 m, garaŊowych i gospodarczych: nie 
więcej niŊ 6 m, 

 d) geometria i pokrycie dachu budynków miesz-
kalnych: dwu lub wielospadowy o kącie na-
chylenia połaci do 45o, z główną kalenicą usy-
tuowaną równolegle do drogi oznaczonej 
symbolem 1KDL, kryty dachówką lub blachą, 

 e) geometria i pokrycie dachu budynków gara-
Ŋowych i gospodarczych: dowolny, 

 f) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

4) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji: 

 a) obsługa komunikacyjna: z przyległej drogi, 
 b) liczba miejsc parkingowych: nie mniej niŊ 1 na 

1 lokal mieszkalny; 
5) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infra-

struktury technicznej: 
 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
 b) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci 

elektroenergetycznej lub odnawialnych ňródeł 
energii, 

 c) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub 
nieemisyjnych ňródeł ciepła, 

 d) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci 
gazowej, 

 e) gospodarka odpadami: zgodnie z gminnym 
programem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami odrębnymi, 

 f) odprowadzenie ņcieków bytowych: do sieci 
kanalizacyjnej. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
1MNU, 2MNU, 3MNU, ustala się następujące prze-
znaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia: 
1) przeznaczenie: 
 a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, rozumia-

na jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na z dopuszczeniem usług towarzyszących, 
przy czym za funkcje usługowe uznaje się usłu-
gi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nie-
produkcyjnego, usługi administracyjno-biuro-
we oraz inne o podobnym charakterze, wraz z 
budynkami garaŊowymi i gospodarczymi, 

 b) usługi towarzyszące mogą być lokalizowane w 
budynkach wolnostojących, przy czym po-
wierzchnia takich budynków nie moŊe stano-
wić więcej niŊ 50% dopuszczonej powierzchni 
zabudowy; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, ochrony ņrodowiska i przyrody: 

 a) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń o przę-
słach wykonanych z betonowych elementów 
prefabrykowanych, 

 b) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, wymagających sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na ņrodowisko, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony ņrodowiska, 
z wyłączeniem dróg, sieci technicznych, insta-
lacji, kanałów i urządzeń infrastruktury tech-
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nicznej, 
 c) tereny, zgodnie z przepisami o ochronie ņro-

dowiska dotyczącymi dopuszczalnego pozio-
mu hałasu w ņrodowisku, zalicza się do tere-
nów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-
usługowe; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

 a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niŊ 30% 
powierzchni terenu, 

 b) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej 
niŊ 50% powierzchni terenu, 

 c) wysokoņć budynków: nie więcej niŊ 10 m, przy 
czym dla budynków garaŊowych i gospodar-
czych: nie więcej niŊ 6 m, 

 d) geometria i pokrycie dachu: dwu lub wielo-
spadowy o kącie nachylenia połaci do 45o, kry-
ty dachówką lub blachą, przy czym dla budyn-
ków garaŊowych i gospodarczych: dowolny, 

 e) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

4) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji: 

 a) obsługa komunikacyjna: z przyległych dróg, 
przy czym obowiązuje zakaz lokalizacji zjaz-
dów z drogi oznaczonej symbolem 1KDZ i 
2KDZ, 

 b) liczba miejsc parkingowych: nie mniej niŊ 1 na 
1 lokal mieszkalny, nie mniej niŊ 1 na 100 m2 
powierzchni usług i nie mniej niŊ 1 na 1 lokal 
usługowy; 

5) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
 b) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci 

elektroenergetycznej lub odnawialnych ňródeł 
energii, 

 c) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub 
nieemisyjnych ňródeł ciepła, 

 d) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci 
gazowej, 

 e) gospodarkę odpadami: zgodnie z gminnym 
programem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami odrębnymi, 

 f) odprowadzenie ņcieków bytowych: do sieci 
kanalizacyjnej. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U, 
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie: 
 a) zabudowa usługowa, rozumiana jako usługi 

gastronomiczne, usługi obsługi turystyki, w 
tym hotel, motel, pensjonat oraz inne budynki 
o podobnym charakterze, usługi handlu deta-
licznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, 
usługi administracyjno-biurowe, wraz z bu-
dynkami garaŊowymi i gospodarczymi, 

 b) dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu mie-
szkalnego; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, ochrony ņrodowiska i przyrody: 

 a) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń o przę-
słach wykonanych z betonowych elementów 
prefabrykowanych, 

 b) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, wymagających sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na ņrodowisko, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony ņrodowiska, 
z wyłączeniem: dróg, sieci technicznych, insta-
lacji, kanałów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

 a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niŊ 30% 
powierzchni terenu, 

 b) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej 
niŊ 60% powierzchni terenu, 

 c) wysokoņć budynków:  
 - usługowych: nie więcej niŊ 12 m,  
 - garaŊowych i gospodarczych: nie więcej niŊ 

6 m, 
 d) geometria i pokrycie dachu budynków usługo-

wych: dwu lub wielospadowy o kącie nachy-
lenia połaci do 45o, kryty dachówką lub bla-
chą, 

 e) geometria i pokrycie dachu budynków gara-
Ŋowych i gospodarczych: dowolny, 

 f) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

4) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji: 

 a) obsługa komunikacyjna: z drogi oznaczonej 
symbolem 2KDL, 

 b) liczba miejsc parkingowych nie mniej niŊ 1 na 
1 lokal mieszkalny, nie mniej niŊ 1 na 100 m2 
powierzchni usług i nie mniej niŊ 1 na 1 lokal 
usługowy; 

5) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
 b) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci 

elektroenergetycznej lub odnawialnych ňródeł 
energii, 

 c) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub 
nieemisyjnych ňródeł ciepła, 

 d) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci 
gazowej, 

 g) gospodarkę odpadami: zgodnie z gminnym 
programem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami odrębnymi, 

 e) odprowadzenie ņcieków bytowych: do sieci 
kanalizacyjnej, przy czym tymczasowo, do cza-
su realizacji tej sieci, dopuszcza się stosowanie 
zbiorników bezodpływowych. 

§ 12. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
1UP, 2UP, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
zasady zabudowy i zagospodarowania: 
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1) przeznaczenie: zabudowa usługowa, obiekty pro-

dukcyjne, składy i magazyny wraz z budynkami 
garaŊowymi i gospodarczymi; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, ochrony ņrodowiska i przyrody: 

 a) od strony drogi oznaczonej symbolem 2KDZ 
obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń o przę-
słach wykonanych z betonowych elementów 
prefabrykowanych, 

 b) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, wymagających sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na ņrodowisko, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony ņrodowiska, 
z wyłączeniem dróg, sieci technicznych, insta-
lacji, kanałów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

 a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niŊ 80% 
powierzchni terenu, 

 b) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej 
niŊ 10% powierzchni terenu, 

 c) wysokoņć budynków: nie więcej niŊ 8 m, 
 d) geometria dachu: jedno, dwu lub wielospa-

dowy o kącie nachylenia połaci do 35o, 
 e) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-

sunkiem planu, 
 f) dopuszcza się odbudowę istniejących budyn-

ków wykraczających poza nieprzekraczalną li-
nię zabudowy; 

4) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji: 

 a) obsługa komunikacyjna: z przyległej drogi, 
przy czym dopuszcza się nie więcej niŊ jeden 
zjazd do kaŊdego z terenów z tej drogi lub z 
drogi serwisowej, o której mowa w § 17 pkt 3, 

 b) liczba miejsc parkingowych: nie mniej niŊ 1 na 
3 zatrudnionych; 

5) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 
 b) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci 

elektroenergetycznej lub odnawialnych ňródeł 
energii, 

 c) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub 
nieemisyjnych ňródeł ciepła, 

 d) zaopatrzenie w gaz: indywidualnie lub z sieci 
gazowej, 

 e) gospodarkę odpadami: zgodnie z gminnym 
programem gospodarki odpadami oraz prze-
pisami odrębnymi, 

 f) odprowadzenie ņcieków bytowych: do sieci 
kanalizacyjnej. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
1ZP, 2ZP, 3ZP, ustala się następujące przeznaczenie: 
zieleń urządzona. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 
4ZP, ustala się następujące przeznaczenie oraz zasa-
dy zabudowy i zagospodarowania: 
1) przeznaczenie: zieleń urządzona; 
2) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych i 

parkingów terenowych; 
3) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niŊ 

50% powierzchni terenu; 
4) obsługa komunikacyjna: z drogi oznaczonej sym-

bolem 1KDD. 
§ 15. Dla terenów oznaczonych symbolami: 

1R, 2R, 3R, 4R, ustala się następujące przeznaczenie: 
teren rolniczy. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1WS, ustala się następujące przeznaczenie: teren 
wód powierzchniowych. 

§ 17. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, ustala się następujące przezna-
czenie oraz zasady zagospodarowania: 
1) przeznaczenie: droga klasy zbiorczej; 
2) szerokoņć w liniach rozgraniczających: nie mniej 

niŊ 25 m; 
3) w ciągu drogi oznaczonej symbolem 2KDZ, wzdłuŊ 

terenów oznaczonych symbolami 1UP oraz 2UP, 
dopuszcza się lokalizację drogi serwisowej. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
1KDL, 2KDL, ustala się następujące przeznaczenie 
oraz zasady zagospodarowania: 
1) przeznaczenie: droga klasy lokalnej; 
2) szerokoņć w liniach rozgraniczających: zgodnie z 

rysunkiem planu. 
§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1KDD, ustala się następujące przeznaczenie oraz 
zasady zagospodarowania: 
1) przeznaczenie: droga klasy dojazdowej; 
2) szerokoņć w liniach rozgraniczających: zgodnie z 

rysunkiem planu; 
3) wymagana jest likwidacja odcinka drogi w miej-

scu wskazanym na rysunku planu, w całoņci lub 
częņci, po realizacji drogi oznaczonej symbolem 
3KDZ, z zastrzeŊeniem pkt 4; 

4) powierzchnię terenu po likwidacji odcinka drogi, 
o którym mowa w pkt 3, naleŊy przeznaczyć na 
zieleń urządzoną. 

§ 20. Ustala się stawkę procentową w wyso-
koņci 1%. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Wolborza. 

§ 22. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 
 

 Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wolborzu:  

Tadeusz Wąs 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/104/2011 
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 31 sierpnia 2011 r.  
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 
 POD BUDOWĘ OBWODNICY WOLBORZA 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XI/104/2011 
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 31 sierpnia 2011 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
Rada Miejska w Wolborzu rozstrzyga, co następuje: 

Nie uwzględnia się uwagi złoŊonej przez 
mieszkańców ul. Reymonta w Wolborzu w sprawie 
sprzeciwu przeciwko lokalizacji planowanej obwod-
nicy. 

Uzasadnienie: 

Przebieg planowanej obwodnicy, okreņlony 
w planie, jest zgodny z ustaleniami obowiązującego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Wolbórz. Jest to prze-
bieg, który został przez Radę Gminy (poprzez uchwa-
lenie studium) uznany za optymalny i zatwierdzony, 
w związku z tym, w celu zachowania polityki prze-
strzennej okreņlonej w Studium, nie ma moŊliwoņci 
zmiany jego przebiegu. 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/104/2011 
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 31 sierpnia 2011 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

 ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w Wolborzu, 
rozstrzyga: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, w tym budowa obwodnicy Wolborza, reali-
zowane będą etapowo. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa 
w pkt 1, moŊe odbywać się przez: 
1) wydatki z budŊetu gminy; 
2) współfinansowanie ņrodkami zewnętrznymi, 

m.in. poprzez dotacje, poŊyczki preferencyjne, 
kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne ņrodki 
zewnętrzne; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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