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UCHWAŁA NR 218/XXVI/09 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE 

  
 z dnia 9 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranych fragmentów obszarów położonych w Pajęcznie oraz wsi Dylów A 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 
29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 220, poz. 
1413) w nawiązaniu do uchwały Nr 138/XVII/08 Rady 
Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 czerwca 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania planu 
miejscowego dla wybranych fragmentów połoŊo-
nych w Pajęcznie i wsi Dylów A, po stwierdzeniu 
uchwałą Nr 217/XXVI/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. 
zgodnoņci projektu planu ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Pajęczno, Rada Miejska w Pa-
jęcznie uchwala, co następuje: 

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla wybranych frag-
mentów obszarów połoŊonych w mieņcie Pajęczno 
oraz wsi Dylów A w granicach okreņlonych w za-
łącznikach Nr 1. 1.-1. 8. do niniejszej uchwały.  

2. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 

3. Integralnymi częņciami planu są: 
1) rysunki planu w skali 1:1000 i w skali 1:500 

obejmujące obszary objęte planem, stanowiące 
załączniki Nr 1. 1.–1. 8. do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące za-
łącznik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji w zakresie infrastruktury te-
chnicznej, które naleŊą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, sta-
nowiące załącznik Nr 3 do uchwały.  

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest 
mowa o: 
1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Pajęcznie; 
2) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego będącego przedmiotem niniejszej 
uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne przedstawione na mapach syt. 
wys. w skali 1:1000 i 1:500, stanowiących za-
łączniki Nr 1.1.–1.8. do niniejszej uchwały; 

4) przepisach odrębnych – naleŊy przez to rozu-
mieć przepisy prawne zawarte w obowiązują-
cych ustawach wraz z aktami wykonawczymi, a 
takŊe rozporządzenia Wojewody Łódzkiego; 

5) obszarach – naleŊy przez to rozumieć wyod-
rębnione obszary w mieņcie Pajęczno oraz we 
wsi Dylów A objęte niniejszym planem w gra-
nicach przedstawionych na rysunkach planu; 

6) terenie – naleŊy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednost-
kę ustaleń planu, oznaczoną symbolem litero-
wym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy 
prawa miejscowego, gdzie litera oznacza prze-
znaczenie, a cyfra – liczbę porządkową; 

7) przeznaczeniu terenu – naleŊy przez to rozu-
mieć takie przeznaczenie, które dopuszcza się 
na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi; 

8) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozu-
mieć częņć powierzchni działki zajętą przez rzu-
ty poziome wszystkich budynków w ich obry-
sie (w tym równieŊ garaŊy i budynków gospo-
darczych) z zaliczeniem podcieni; 

9) wysokoņci budynku – naleŊy przez to rozumieć 
wysokoņć wyraŊoną w metrach jako pionowy 
wymiar budynku liczony od poziomu terenu do 
kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych bądň 
górnej krawędzi ņciany zewnętrznej, gzymsu 
lub attyki. Wysokoņć wyraŊona w liczbie kon-
dygnacji - to dopuszczalna iloņć kondygnacji 
nadziemnych projektowanych budynków; przy 
czym przez poddasze uŊytkowe rozumie się 
kondygnację w dachu stromym z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi;  

10) uciąŊliwoņci – naleŊy przez to rozumieć takie 
oddziaływanie na ņrodowisko, które w jakikol-
wiek niekorzystny sposób wpływa na zasoby 
ņrodowiska i jego podstawowe elementy, tj. 
wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, glebę i 
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zasoby wód, szatę roņlinną, klimat akustyczny 
itd., a poņrednio na standardy przebywania w 
ņrodowisku zwierząt i ludzi; 

11) strefie kontrolowanej od ciągów infrastruktury 
technicznej – naleŊy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony po obu stronach linii elektroener-
getycznych wysokiego i ņredniego napięcia, 
wyłączony z zabudowy lub z moŊliwoņcią loka-
lizacji obiektów na warunkach uzgodnionych z 
operatorem sieci (w strefie operator sieci po-
dejmuje czynnoņci w celu zapobieŊenia działa-
niom mogącym mieć negatywny wpływ na 
trwałoņć i prawidłowoņć eksploatacji sieci); 

12) wymagania parkingowe – to wymagana liczba 
miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych, którą naleŊy zapewnić na terenie działki 
budowlanej, przylegającej do drogi dojazdowej 
lub w inny sposób okreņlony w ustaleniach 
szczegółowych. 

2. Pojęcia i okreņlenia uŊyte w planie, a nie 
zdefiniowane w niniejszym paragrafie, naleŊy ro-
zumieć w sposób zgodny z obowiązującymi prze-
pisami prawa.  

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) oznaczone symbolem U1 tereny przeznaczone 

pod zabudowę usługową - usługi publiczne; 
2) oznaczone symbolem UT tereny przeznaczone 

pod zabudowę usługową w zakresie obsługi tu-
rystyki i wypoczynku (usługi niepubliczne); 

3) oznaczone symbolem MN tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

4) oznaczone symbolem MW tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;  

5) oznaczone symbolem PU tereny przeznaczone 
pod zabudowę produkcyjno-usługową; 

6) oznaczone symbolami KDL, KDD i KDx tereny 
przeznaczone pod komunikację – drogi publicz-
ne lokalne, dojazdowe, ciąg pieszy. 

§ 4. W planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgrani-

czającymi tereny o róŊnym przeznaczeniu i o 
róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) parametry oraz wskaňniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) granice oraz sposoby zagospodarowania tere-
nu podlegającego ochronie na podstawie od-
rębnych przepisów; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz 
podziału nieruchomoņci; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) stawki procentowe stanowiące podstawę usta-
lenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci 

nieruchomoņci. 
§ 5. 1. Integralną częņcią ustaleń planu sta-

nowiących treņć niniejszej uchwały są rysunki 
planu w skali 1:1000 (7 rysunków) i w skali 1:500 
(1 rysunek planu) stanowiące załączniki Nr 1.1–1.8 
do niniejszej uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica obszarów objętych planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu i o róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych; 
5) zasady podziału terenu zilustrowane propo-

nowanymi liniami podziału wtórnego; 
6) przebieg istniejących linii wysokiego i ņrednie-

go napięcia ze strefami kontrolowanymi; 
7) budynek przeznaczony do rozbiórki; 
8) przebieg ņcieŊki rowerowej; 
9) strefa zjazdu publicznego z drogi publicznej do-

jazdowej; 
10) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami. 

3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu 
mają charakter informacyjny. 
 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne obowiązujące 

dla wszystkich obszarów objętych planem 
 

§ 6. 1. Plan ustala następujące zasady ochro-
ny ņrodowiska przyrodniczego i ochrony sanitar-
nej:  
1) za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, zaka-

zuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, 
dla których sporządzenie raportu oddziaływania 
na ņrodowisko jest obowiązkowe; 

2) lokalizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie 
oddziaływać na ņrodowisko jest dopuszczalna 
wyłącznie na terenie przedstawionym na ry-
sunku planu Nr 1.4; 

3) zakazuje się wprowadzania nieczyszczonych ņcie-
ków sanitarnych i technologicznych do wód 
otwartych i do gruntu oraz tworzenia i utrzy-
mywania otwartych kanałów i zbiorników z ty-
mi ņciekami; 

4) zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń 
oraz prowadzenia działalnoņci usługowej i wy-
twórczej mogącej powodować: 
a) emisję do powietrza zanieczyszczeń o charak-

terze odorowym, 
b) wprowadzania do powietrza atmosferyczne-

go zanieczyszczeń w iloņciach powodujących 
przekroczenia norm dopuszczalnych stęŊeń 
okreņlonych w przepisach odrębnych; 

5) ustala się, zgodnie z przepisami z zakresu ochro-
ny ņrodowiska, następujące rodzaje terenów 
podlegających ochronie akustycznej: 
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a) dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lami MN i MW naleŊy przyjąć klasyfikację 
akustyczną jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej, 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
Nr 1.2 symbolem U1 naleŊy przyjąć klasyfi-
kację jak dla terenów przeznaczonych pod 
budynki związane ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieŊy, 

c) dla terenów oznaczonych w planie symbo-
lem UT naleŊy przyjąć klasyfikację jak dla te-
renów przeznaczonych pod rekreację i wypo-
czynek poza miastem; 

6) plan ustala obowiązek ograniczenia uciąŊliwo-
ņci prowadzonej działalnoņci gospodarczej do 
granic działki lub zespołu działek, do których 
inwestor posiada tytuł prawny; 

7) plan nakazuje selekcję i gromadzenie odpadów 
na posesjach w urządzeniach przystosowanych 
do ich gromadzenia oraz odbiór i usuwanie 
zgodnie z systemem oczyszczania i zachowania 
czystoņci w gminie; 

8) w zakresie ogrzewania lokalnego plan nakazuje 
ogrzewanie budynków ze ňródeł bezpiecznych 
ekologicznie, z preferencją zastosowania, takich 
czynników grzewczych jak: gaz, olej opałowy o 
niskiej zawartoņci siarki, energia elektryczna, 
kotłownie na eko-groszek. 

2. Plan ustala następujące zasady ochrony 
zasobów ņrodowiska kulturowego: 
1) wyznacza się strefy ochrony stanowisk arche-

ologicznych w granicach okreņlonych na rysun-
kach planu Nr 1.2, 1.5 i 1.8, w których, z zastrze-
Ŋeniem ustaleń szczegółowych, obowiązuje prze-
prowadzenie na koszt inwestora wyprzedzają-
cych realizację inwestycji, ratowniczych badań 
wykopaliskowych w zakresie ustalonym przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

2) na prowadzenie badań obowiązuje uzyskanie 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 

3. W granicach opracowania plan wyzna-
cza tereny podlegające ochronie na podstawie od-
rębnych przepisów okreņlając następujące ograni-
czenia w zagospodarowaniu tych terenów: 
1) na terenie w granicach przedstawionych na ry-

sunku Nr 1.8 przebiega napowietrzna linia wy-
sokiego napięcia 110 kV, dla której plan ustala 
strefę kontrolowaną o szerokoņci max. 36 m 
(po 18,0 m od osi linii w kaŊdą stronę). W stre-
fie kontrolowanej zakazuje się lokalizowania 
budynków mieszkalnych i lokalizowania miejsc 
stałego przebywania ludzi w związku z prowa-
dzoną działalnoņcią gospodarczą (powyŊej 4 
godzin na dobę). Ewentualne dopuszczenie w 
strefie lokalizacji budynków niemieszkalnych 
moŊe nastąpić za zgodą operatora sieci; 

2) na terenie w granicach przedstawionych na ry-
sunku Nr 1.2 i 1.3 przebiegają napowietrzne li-
nie elektroenergetyczne ņredniego napięcia 15 

kV, dla których plan ustala strefę kontrolowaną 
o szerokoņci max. 15 m (po 7,5 m od osi linii w 
kaŊdą stronę). W strefach zakazuje się lokalizo-
wania budynków mieszkalnych, zaņ dopuszcze-
nie lokalizacji innych budynków o funkcjach 
niemieszkalnych (garaŊe, budynki gospodarcze) 
wymaga odrębnego kaŊdorazowego uzgodnie-
nia z właņciwym terenowo zakładem energetycz-
nym. Ograniczenia te nie obowiązują w przypad-
ku skablowania linii bądň ich przeniesienia poza 
teren objęty planem; 

3) obszary połoŊone w Pajęcznie w rejonie Parku 
Tysiąclecia przedstawione na rysunku planu Nr 
1.5 oraz w miejscowoņci Dylów A w Gminie Pa-
jęczno przedstawione na rysunku planu Nr 1.8 
leŊą w granicach terenu górniczego „Pole 
Szczerców”. W związku z powyŊszym, w projek-
cie zagospodarowania terenu oraz w projektach 
obiektów budowlanych naleŊy uwzględnić pro-
gnozowane szkodliwe wpływy robót górniczych 
Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, które 
mogą osiągnąć następujące wielkoņci: 
a) przyspieszenia drgań mogą osiągnąć war-

toņć poniŊej 120 mm/s2 (IV stopień intensyw-
noņci drgań w skali MSK-64, 

b) wskaňnik deformacji charakteryzującej wpływ 
dokonanej i projektowanej eksploatacji gór-
niczej mogą osiągnąć wartoņć do Emax = 
0,30 (mm/m), 

c) Tmax = 0,5 (mm/m), Rmin = 40 (km). 
Projekty, o których wyŊej mowa wymagają uzgod-
nienia z Okręgowym Urzędem Górniczym; 
4) na obszarze przedstawionym na rysunku planu 

Nr 1.3 obowiązuje zapewnienie swobodnego 
dostępu, w celach konserwacji, do otwartego 
rowu stanowiącego odbiornik wód opadowych, 
którego południowy brzeg stanowi granicę te-
renu objętego planem. W związku z powyŊ-
szym, ustala się – z wyłączeniem działek z ist-
niejącą zabudową gospodarczą zlokalizowaną 
tuŊ przy rowie – zakaz trwałego grodzenia tere-
nu w odległoņci minimum 3 m od rowu.  

§ 7. Inne ogólne ustalenia: 
1) na obszarach objętych planem nie występują 

obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 
2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) obszary objęte planem, przedstawione na rysun-
kach planu Nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, nie leŊą 
na terenach górniczych; 

3) na obszarach objętych planem nie występują 
zjawiska związane z osuwaniem się mas ziem-
nych; 

4) na obszarach objętych planem nie występują 
obszary bezpoņredniego zagroŊenia powodzio-
wego; 

5) na obszarach objętych planem nie występują 
podziemne urządzenia melioracji wodnych; 

6) obszary objęte planem nie są objęte ochroną 
prawną na podstawie przepisów o ochronie 
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przyrody, w tym obszarów NATURA 2000 i nie 
są przewidziane do objęcia taką ochroną.  

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
obszarów objętych planem 

 
§ 8. Dla obszaru w granicach przedstawio-

nych na rysunku planu Nr 1.1, oznaczonych sym-
bolem U1 (rejon ul. 1 Maja), ustala się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-
gowa w zakresie usług publicznych (bezpie-
czeństwo publiczne), 

b) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa go-
spodarczo-garaŊowa na potrzeby funkcji pod-
stawowej, parkingi, zieleń, komunikacja we-
wnętrzna; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie maksymalnie 50% 

wskaňnika powierzchni zabudowy terenu, 
b) ustala się zachowanie minimum 40% powierz-

chni terenu jako biologicznie czynnego, 
c) zakazuje się ogrodzeń Ŋelbetowych i betono-

wych typu słupowo-płytowego, 
d) z wyłączeniem eksponowanych od ulic częņci 

działek - dopuszcza się sytuowanie towarzy-
szącej zabudowy gospodarczej bezpoņrednio 
przy granicy terenu, 

e) obowiązują dotychczasowe zasady obsługi 
komunikacyjnej z istniejących dróg publicz-
nych: ul. 1-Maja i ul. Cmentarnej stanowią-
cych drogi powiatowe, klasy zbiorczej, 

f) wymagania parkingowe: na terenie naleŊy 
zapewnić miejsca parkingowe minimum dla 
30% zatrudnionych, jednak nie mniej niŊ 5 
miejsc, 

g) na częņci terenu połoŊonej poza nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, obowiązuje za-
chowanie istniejącej zieleni; 

3) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy:  
a) ustala się adaptację istniejących budynków 

Komendy Powiatowej Policji z moŊliwoņcią 
remontów, przebudowy i rozbudowy pod wa-
runkiem uwzględnienia nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy oraz ustaleń wynikających z ni-
niejszego planu, 

b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie 
istniejących budynków mającej wpływ na 
wygląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje ujed-
nolicenie stolarki w ramach budynku, 

c) maksymalna wysokoņć budynku głównego 
do kalenicy lub do najwyŊej połoŊonego 
wierzchniego pokrycia dachu – 12,0 m, 

d) maksymalna wysokoņć towarzyszącej zabu-
dowy gospodarczo-garaŊowej 8 m do najwy-
Ŋej połoŊonego wierzchniego pokrycia dachu, 

e) powierzchnia budynków o przeznaczeniu uzu-

pełniającym – maksymalnie do 100% po-
wierzchni zabudowy budynku głównego, 

f) geometria dachów: dachy wielopołaciowe, 
kąty pochylenia połaci dachowych od 10-40o, 

g) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej: 
od ul. 1 Maja – 50 m, od ul. Cmentarnej – 25 
m; 

4) warunki podziałów nieruchomoņci: teren objęty 
planem będzie stanowił jedną nieruchomoņć; 
obowiązuje zakaz podziałów wtórnych; 

5) zasady wyposaŊenia terenu w urządzenia infra-
struktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodę: z miejskiej sieci wodo-

ciągowej z wykorzystaniem istniejącego przy-
łącza, 

b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: do miej-
skiej sieci kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzanie wód deszczowych: do miej-
skiej sieci kanalizacji deszczowej, 

d) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącej 
sieci niskiego napięcia, z wykorzystaniem ist-
niejącego przyłącza,  

e) ogrzewanie budynków: z własnego ňródła cie-
pła przy wykorzystaniu ekologicznych noņni-
ków energii cieplnej, 

f) gromadzenie odpadów komunalnych: w in-
dywidualnych pojemnikach ustawionych na 
terenie i opróŊnianych przez wyspecjalizo-
waną firmę na składowisko odpadów komu-
nalnych w miejscowoņci Tuszyn, 

g) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej plan 
ustala obsługę abonentów za poņrednictwem 
indywidualnych przyłączy, na warunkach okre-
ņlonych przez dowolnego operatora teleko-
munikacyjnego; 

6) inne ustalenia: teren nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu Nr 1.2 symbolem 1U1, (rejon ul. Przemy-
słowej), ustala się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: zabudową usłu-
gowa w zakresie usług publicznych (usługi 
oņwiaty i wychowania), 

b) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa go-
spodarczo-garaŊowa na potrzeby funkcji pod-
stawowej, boiska sportowe, parkingi, zieleń, 
komunikacja wewnętrzna, 

c) dopuszcza się w częņci budynków inne usługi 
niepubliczne; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie maksymalnie 50% 

wskaňnika powierzchni zabudowy działki, 
b) ustala się zachowanie minimum 30% po-

wierzchni działki jako terenu biologicznie 
czynnego, 

c) zakazuje się ogrodzeń Ŋelbetowych i betono-
wych typu słupowo-płytowego, 

d) nie dopuszcza się sytuowania towarzyszącej 
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zabudowy gospodarczej bezpoņrednio przy 
granicy terenu, 

e) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
istniejących dróg publicznych: ul. Wiņniowej i 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL 
ul. Przemysłowej stanowiących drogi miej-
skie, klasy lokalnej, 

f) wymagania parkingowe: na terenie naleŊy 
zapewnić min. 10 miejsc parkingowych; 

3) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy:  
a) ustala się adaptację istniejących budynków 

szkolnych z moŊliwoņcią remontów, przebu-
dowy i rozbudowy pod warunkiem uwzględ-
nienia nieprzekraczalnych linii, ograniczeń 
wynikających z przebiegu napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15 kV i strefy kontrolo-
wanej, 

b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie 
istniejących budynków mającej wpływ na 
wygląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje ujed-
nolicenie stolarki w ramach budynku, 

c) maksymalna wysokoņć budynku głównego 
do kalenicy lub do najwyŊej połoŊonego 
wierzchniego pokrycia dachu – 14,0 m, 

d) maksymalna wysokoņć towarzyszącej zabu-
dowy gospodarczo-garaŊowej 8 m do najwy-
Ŋej połoŊonego wierzchniego pokrycia dachu, 

e) powierzchnia budynków o przeznaczeniu 
uzupełniającym – maksymalnie do 20% po-
wierzchni zabudowy budynku głównego,  

f) dachy wielopołaciowe o kątach nachylenia 
dachu w przedziale 10-40o, 

g) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej: od 
ul. Wiņniowej – 115 m, od ul. Przemysłowej – 
55 m; 

4) warunki podziałów nieruchomoņci: teren sta-
nowi jedną nieruchomoņć, obowiązuje zakaz 
podziałów wtórnych; 

5) zasady wyposaŊenia terenu w urządzenia infra-
struktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodę: z miejskiej sieci wodo-

ciągowej z wykorzystaniem istniejącego przy-
łącza, 

b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: do miej-
skiej sieci kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzanie wód deszczowych: do miej-
skiej sieci kanalizacji deszczowej, 

d) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącej 
sieci niskiego napięcia, z wykorzystaniem 
istniejącego przyłącza, 

e) ogrzewanie budynków: z własnego ňródła cie-
pła przy wykorzystaniu ekologicznych noņni-
ków energii cieplnej, 

f) gromadzenie odpadów komunalnych: w in-
dywidualnych pojemnikach ustawionych na 
terenie i opróŊnianych przez wyspecjalizo-
waną firmę na składowisko odpadów komu-
nalnych w miejscowoņci Tuszyn, 

g) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej plan 

ustala obsługę abonentów za poņrednictwem 
indywidualnych przyłączy, na warunkach okre-
ņlonych przez dowolnego operatora teleko-
munikacyjnego. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu Nr 1.2 symbolem 2MW, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

b) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usłu-
gowo-handlowa na potrzeby lokalne, garaŊe 
na potrzeby funkcji podstawowej, parkingi, 
zieleń, komunikacja wewnętrzna; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie maksymalnie 50% 

wskaňnika powierzchni zabudowy działki, 
b) ustala się zachowanie minimum 30% powierz-

chni działki jako terenu biologicznie czynnego, 
c) przy zagospodarowaniu terenu obowiązują 

ograniczenia wynikające z przebiegu napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV 
ze strefami kontrolowanymi w korytarzu o 
szerokoņci 15 m. Ograniczenia te nie obowią-
zują w przypadku skablowania lub przenie-
sienia linii poza teren objęty rysunkiem pla-
nu, 

d) zakazuje się ogrodzeń Ŋelbetowych i beto-
nowych typu słupowo-płytowego, 

e) nie dopuszcza się sytuowania towarzyszącej 
zabudowy garaŊowej bezpoņrednio przy gra-
nicy terenu, 

f) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
ulicy Przemysłowej oznaczonej symbolem 
1KDL, z drogi publicznej dojazdowej ozna-
czonej symbolem 2KDD oraz z projektowanej 
drogi lokalnej połoŊonej poza granicą planu 
(oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDL bez numeru porządkowego),  

g) wymagania parkingowe: na terenie naleŊy 
zapewnić min. 1 miejsce parkingowe na 1 
mieszkanie; 

3) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy:  
a) ustala się adaptację istniejącego budynku 

wielorodzinnego z moŊliwoņcią remontów, 
przebudowy i rozbudowy pod warunkiem 
uwzględnienia nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy oraz ustaleń wynikających z niniejsze-
go planu, 

b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie 
istniejącego budynku mającej wpływ na wy-
gląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje ujed-
nolicenie stolarki w ramach budynku, 

c) maksymalna wysokoņć budynków wieloro-
dzinnych – do 5 kondygnacji, a do kalenicy 
lub do najwyŊej połoŊonego wierzchniego 
pokrycia dachu – 18,0 m, 

d) intensywnoņć zabudowy netto: 0,5-0,7,  
e) maksymalna wysokoņć towarzyszącej zabu-

dowy garaŊowej 5 m do najwyŊej połoŊone-
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go wierzchniego pokrycia dachu, 
f) maksymalna wysokoņć dopuszczalnych bu-

dynków usługowo-handlowych – 2 kondy-
gnacje uŊytkowe, maksymalnie 11 m do ka-
lenicy, 

g) geometria dachów: dla budynków wieloro-
dzinnych – dachy płaskie lub wielopołaciowe 
o kącie nachylenia połaci powyŊej 10o; dla 
budynków usługowo-handlowych – dachy 
wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci – 
powyŊej 10o z dopuszczeniem płaskich, dla 
garaŊy – dachy płaskie lub jednospadowe o 
kącie nachylenia połaci min. 15o; 

4) zasady podziałów: dopuszcza się podziały tere-
nu na działki dla wspólnot mieszkaniowych pod 
warunkiem: 
a) zachowania bezpoņredniego dostępu do dróg 

publicznych na odcinku min. 20 m, 
b) zachowania kąta nachylenia linii podziału w 

stosunku do dróg publicznych w przedziale 
75-105o, 

c) zachowania min. 2.000 m2 powierzchni dział-
ki; 

5) zasady uzbrojenia terenu: jak w ust. 1 pkt 5; 
6) Inne ustalenia:  

a) w granicach wyznaczonej na rysunku planu 
strefy ochrony stanowiska archeologicznego 
– pozostałoņci osadnictwa kultury przewor-
skiej z okresu wpływów rzymskich i osadnic-
twa póňnoņredniowiecznego – obowiązują 
ustalenia § 6 ust. 2 pkt 1 i 2, 

b) zaleca się skablowanie napowietrznych linii 
ņredniego napięcia 15 kV lub ich przeniesie-
nie poza granice terenu oznaczonego symbo-
lem 2MW,  

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu Nr 1.2 symbolami 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, ustala 
się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

b) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usłu-
gowa na potrzeby lokalne, zabudowa gospo-
darczo-garaŊowa na potrzeby funkcji podsta-
wowej, zieleń przydomowa; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie maksymalnie 30% 

wskaňnika powierzchni zabudowy działek, 
b) ustala się zachowanie minimum 40% po-

wierzchni działek jako terenu biologicznie 
czynnego, 

c) zakazuje się ogrodzeń Ŋelbetowych i beto-
nowych typu słupowo-płytowego, 

d) dopuszcza się sytuowanie towarzyszącej za-
budowy gospodarczo-garaŊowej bezpoņred-
nio przy granicy terenu, 

e) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
istniejącej ulicy 1-Maja – drogi powiatowej, 
klasy zbiorczej (oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDZ bez numeru porządkowego) 

z ulicy Wiņniowej – miejskiej, klasy lokalnej 
(oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDL bez numeru porządkowego) oraz z dróg 
dojazdowych projektowanych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 2KDD, 3KDD i 
4KDD, a takŊe z projektowanej drogi lokalnej 
połoŊonej poza granicą planu (oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDL bez numeru 
porządkowego),  

f) wymagania parkingowe: na własnych dział-
kach naleŊy zapewnić min. 1 miejsce parkin-
gowe na 1 mieszkanie, a w przypadku pro-
wadzenia usługowej działalnoņci gospodar-
czej – min. 2 miejsca; 

3) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy:  
a) ustala się adaptację istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z moŊliwoņcią 
remontów, przebudowy i rozbudowy, a takŊe 
realizację nowej zabudowy pod warunkiem 
uwzględnienia nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy oraz ustaleń wynikających z niniejsze-
go planu, 

b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie 
istniejących budynków mającej wpływ na 
wygląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje ujed-
nolicenie stolarki w ramach budynku, 

c) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-
nych – do 3 kondygnacji, a do kalenicy lub do 
najwyŊej połoŊonego wierzchniego pokrycia 
dachu – 11,0 m, 

d) intensywnoņć zabudowy netto: maksymalnie 
0,5,  

e) maksymalna wysokoņć towarzyszącej zabu-
dowy gospodarczo-garaŊowej 5 m do najwy-
Ŋej połoŊonego wierzchniego pokrycia dachu, 

f) maksymalna wysokoņć dopuszczalnych bu-
dynków usługowych – 1 kondygnacja uŊyt-
kowa, maksymalnie 5 m do najwyŊej połoŊo-
nego wierzchniego pokrycia dachu,  

g) geometria dachów: dla budynków mieszkal-
nych – dachy wielopołaciowe o kącie nachy-
lenia połaci powyŊej 20o; dla budynków go-
spodarczo-garaŊowych – dachy dwupołacio-
we lub wielopołaciowe o kącie nachylenia 
połaci min. 15o nawiązujące do geometrii da-
chu w budynku mieszkalnym, dla budynków 
usługowych – dwuspadowe z dopuszczeniem 
dachu płaskiego. W przypadku usytuowania 
budynków gospodarczych bezpoņrednio przy 
granicy działki – dopuszcza się dach jednopo-
łaciowy o min. kącie nachylenia połaci 10o; 

4) zasady podziałów: dopuszcza się podziały tere-
nu pod warunkiem łącznego spełnienia nastę-
pujących wymagań: 
a) minimalna powierzchnia działki – 800 m2,  
b) szerokoņć frontu działki – min. 20 m, 
c) kąt nachylenia linii podziału w stosunku do 

drogi publicznej – 90o; 
5) zasady uzbrojenia terenu: jak w ust. 1 pkt 5. 
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4. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu Nr 1.2 symbolami 1KDL, 2KDD, 3KDD, 4KDD 
i 5KDx, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe: obsługę komu-
nikacyjną przyległych terenów o ustalonych 
planem funkcjach, 

b) przeznaczenie uzupełniające: prowadzenie 
sieciowych urządzeń infrastruktury komunal-
nej, 

c) obowiązek zachowania i ochrony istniejącej 
kapliczki w liniach rozgraniczających ulicy 
Przemysłowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDL; 

2) parametry techniczne: 
a) dla drogi lokalnej oznaczonej symbolem 

1KDL (ul. Przemysłowa) – szerokoņć w liniach 
rozgraniczających 16-18 m, przekrój poprzecz-
ny – droga jednojezdniowa, dwupasowa, 

b) dla dróg dojazdowych: 2KDD, 3KDD i 4KDD – 
szerokoņć w liniach rozgraniczających min. 
10,0 m, 

c) dla projektowanego ciągu pieszego oznaczo-
nego symbolem 5KDx – szerokoņć w liniach 
rozgraniczających - min. 3 m.  

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu Nr 1.3 symbolem MN (rejon ul. Ňródelnej), 
ustala się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

b) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usłu-
gowa na potrzeby lokalne, zabudowa gospo-
darcza na potrzeby funkcji podstawowej, zie-
leń przydomowa; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie maksymalnie 30% 

wskaňnika powierzchni zabudowy działki, 
b) ustala się zachowanie minimum 40% po-

wierzchni działki jako terenu biologicznie 
czynnego, 

c) dopuszcza się sytuowanie towarzyszącej za-
budowy gospodarczej bezpoņrednio przy 
bocznych granicach działek, zaņ tylko w 
przypadku istniejących budynków mieszkal-
nych usytuowanych przy granicy – dopusz-
cza się przybudowanie doń budynku o takiej 
samej funkcji na działce sąsiedniej, 

d) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
istniejącej ulicy Ňródelnej – drogi miejskiej, 
klasy lokalnej (oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDL bez numeru porządkowego),  

e) wymagania parkingowe: na terenie naleŊy 
zapewnić min. 1 miejsce parkingowe na 1 
działkę, a w przypadku prowadzenia usługo-
wej działalnoņci gospodarczej – min. 2 miej-
sca; 

3) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy:  
a) ustala się adaptację istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towa-
rzyszącą zabudową gospodarczą z moŊliwo-
ņcią remontów, przebudowy i rozbudowy, a 
takŊe realizację nowej zabudowy pod warun-
kiem uwzględnienia nieprzekraczalnych linii 
zabudowy (w tym, równieŊ tylnej linii zabu-
dowy) oraz ograniczeń wynikających z prze-
biegu przez teren napowietrznej linii elektro-
energetycznej 15 kV ze strefą kontrolowaną, 

b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie 
istniejących budynków mającej wpływ na 
wygląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje 
ujednolicenie stolarki w ramach budynku, 

c) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-
nych – do 2 kondygnacji do kalenicy lub do 
najwyŊej połoŊonego wierzchniego pokrycia 
dachu – 10,0 m. W przypadkach, o których 
mowa w punkcie 2 lit. c, a więc zblokowania 
budynku mieszkalnego z zabudową sąsiednią 
– obowiązuje zachowanie takiej samej wyso-
koņci na obydwu sąsiednich działkach, 

d) intensywnoņć zabudowy netto: maksymalnie 
0,5,  

e) maksymalna wysokoņć towarzyszącej zabu-
dowy gospodarczo-garaŊowej 5 m do najwy-
Ŋej połoŊonego wierzchniego pokrycia dachu, 

f) maksymalna wysokoņć dopuszczalnych bu-
dynków usługowych – 1 kondygnacja uŊyt-
kowa, maksymalnie 5 m do najwyŊej połoŊo-
nego wierzchniego pokrycia dachu,  

g) geometria dachów: dla budynków mieszkal-
nych – dachy wielopołaciowe o kącie nachy-
lenia połaci powyŊej 20o; dla budynków go-
spodarczo-garaŊowych i usługowych, – da-
chy dwu lub wielopołaciowe, nawiązujące do 
geometrii dachu w budynku mieszkalnym o 
kącie nachylenia połaci min. 15o. W przypad-
ku usytuowania budynku gospodarczego 
bezpoņrednio przy granicy działki – dopusz-
cza się dach jednopołaciowy o min. kącie na-
chylenia 10o; 

4) zasady scaleń i podziałów nieruchomoņci: 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne naleŊy reali-
zować w ramach istniejących podziałów wła-
snoņciowych; w przypadku łączenia bądň, po-
działu obowiązują następujące parametry dla 
nowych działek: 
a) minimalna powierzchnia działki 1000 m2, 
b) minimalna szerokoņć frontu 20 m, 
c) kąt nachylenia linii podziału w stosunku do 

drogi publicznej - w przedziale 75-105o; 
5) zasady uzbrojenia terenu: 

a) zaopatrzenie w wodę: z miejskiej sieci wodo-
ciągowej, 

b) odprowadzenie ņcieków: do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

c) odprowadzanie wód opadowych: do miej-
skiej sieci kanalizacji deszczowej,  

d) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącej 
w ul. Ňródelnej sieci elektroenergetycznej ni-
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skiego napięcia,  
e) ogrzewanie budynków mieszkalnych: z lokal-

nych indywidualnych ňródeł ciepła z zalece-
niem wykorzystania ekologicznych noņników 
energii cieplnej,  

f) gromadzenie odpadów komunalnych: w in-
dywidualnych pojemnikach przystosowanych 
do gromadzenia odpadów i opróŊnianych 
przez wyspecjalizowaną firmę na składowi-
sko odpadów komunalnych w miejscowoņci 
Tuszyn, 

g) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej plan 
ustala obsługę abonentów za poņrednictwem 
indywidualnych przyłączy, na warunkach 
okreņlonych przez dowolnego operatora te-
lekomunikacyjnego; 

6) inne ustalenia:  
a) teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, 
b) zaleca się skablowanie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych 15 kV. 
§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu Nr 1.4 symbolem 1PU (rejon ul. 700-Lecia), 
ustala się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa pro-
dukcyjno-usługowa, składy, magazyny, 

b) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa ad-
ministracyjno-biurowa i pomieszczenia so-
cjalne dla dozoru technicznego, parkingi, ko-
munikacja wewnętrzna, zieleń;  

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie maksymalnie 50% 

wskaňnika powierzchni zabudowy działki, 
b) ustala się zachowanie minimum 20% po-

wierzchni działki jako terenu biologicznie 
czynnego, 

c) z wyłączeniem frontu działki przy ul. 700-
lecia, dopuszcza się ogrodzenia Ŋelbetowe 
typu słupowo-płytowego, 

d) zakazuje się sytuowania zabudowy bezpo-
ņrednio przy granicach terenu,  

e) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
istniejącej ulicy 700-lecia – drogi miejskiej, 
klasy zbiorczej,  

f) wymagania parkingowe: na terenie naleŊy 
zapewnić miejsca parkingowe dla min. 30% 
liczby zatrudnionych; 

3) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy:  
a) ustala się adaptację istniejącej zabudowy pro-

dukcyjnej i magazynowo-składowej wraz z 
towarzyszącą zabudową gospodarczą z moŊ-
liwoņcią remontów, przebudowy i rozbudo-
wy, a takŊe nowej zabudowy o funkcjach 
okreņlonych w punkcie 1 pod warunkiem 
uwzględnienia nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy i ustaleń niniejszego planu, 

b) maksymalna wysokoņć budynków o funk-
cjach podstawowych – do 3 kondygnacji, a 
do kalenicy lub do najwyŊej połoŊonego 

wierzchniego pokrycia dachu – 15,0 m, 
c) maksymalna wysokoņć zabudowy o funk-

cjach uzupełniających – 2 kondygnacje, 12 m 
do najwyŊej połoŊonego wierzchniego po-
krycia dachu, 

d) dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia po-
łaci powyŊej 10o, dopuszcza się dachy płaskie 
lub dwuspadowe;  

4) zasady scaleń i podziałów nieruchomoņci: teren 
jest własnoņcią jednego inwestora i podziały 
wtórne nie są przewidywane; 

5) zasady wyposaŊenia w infrastrukturę techniczną:  
a) zaopatrzenie w wodę: z miejskiej sieci wodo-

ciągowej, 
b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych i tech-

nologicznych: do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej pod warunkiem spełnienia wyma-
gań odbiorcy ņcieków okreņlonych w odręb-
nych dokumentach, 

c) odprowadzanie wód opadowych: z połaci da-
chowych - do miejskiej sieci kanalizacji desz-
czowej, z powierzchni utwardzonych – z 
obowiązkiem podczyszczenia na własnym te-
renie przed wprowadzeniem do sieci kanali-
zacji deszczowej, 

d) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącej 
sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 
wyprowadzonej z abonenckiej stacji trans-
formatorowej istniejącej na terenie zakładu, 

e) z lokalnego indywidualnego ňródła ciepła z 
obowiązkiem wykorzystania ekologicznych 
noņników energii cieplnej,  

f) gromadzenie odpadów komunalnych: w in-
dywidualnych pojemnikach przystosowanych 
do gromadzenia odpadów i opróŊnianych 
przez wyspecjalizowaną firmę na składowi-
sko odpadów komunalnych w miejscowoņci 
Tuszyn, gospodarka pozostałymi odpadami 
(o ile takowe występują) – zgodnie z zakła-
dowym programem gospodarki odpadami 
wynikającym z przepisów odrębnych,  

g) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej plan 
ustala obsługę abonentów za poņrednictwem 
indywidualnych przyłączy, na warunkach 
okreņlonych przez dowolnego operatora te-
lekomunikacyjnego; 

6) inne ustalenia: teren nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 

§ 12. 1. Dla terenu przedstawionego na ry-
sunku planu Nr 1.5, oznaczonych symbolami 1UT i 
2UT (rejon Parku Tysiąclecia), ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowę 
usługową (usługi niepubliczne) w zakresie 
obsługi rekreacji i wypoczynku,  

b) przeznaczenie uzupełniające: gospodarcze za-
plecze usług – garaŊe, parkingi, drogi komu-
nikacji wewnętrznej; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje całkowity zakaz zabudowy i zakaz 
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naruszania struktury gruntu w granicach 
strefy ochrony stanowiska archeologicznego,  

b) nowa zabudowa związana z obsługą funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowych – moŊe być lo-
kalizowana wyłącznie w strefach ograniczo-
nych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  

c) strefy lokalizacji zabudowy okreņlone nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy stanowią: 
30% terenu oznaczonego symbolem 2UT i 
36% powierzchni terenu oznaczonego sym-
bolem 1UT. Wielkoņci te są równoczeņnie 
maksymalnymi wskaňnikami powierzchni za-
budowy dla tych terenów, 

d) ustala się zachowanie minimum 50% po-
wierzchni terenu jako biologicznie czynnego 
z obowiązkiem zachowania drzewostanu le-
ņnego,  

e) istniejący budynek na terenie oznaczonym 
symbolem 1UT przewiduje się do rozbiórki, 

f) na całym terenie obowiązuje zakaz stosowa-
nia ogrodzenia Ŋelbetowego i betonowego 
typu słupowo-płytowego, a dla terenu ozna-
czonego symbolem 1UT – zakaz realizacji ja-
kiegokolwiek ogrodzenia, 

g) zakazuje się sytuowania nowej zabudowy po-
za strefami lokalizacji wyznaczonymi na ry-
sunku planu, 

h) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
istniejącej drogi publicznej, klasy dojazdowej 
oznaczonej symbolem 1KDD. Dla terenu 
oznaczonego symbolem 2UT dopuszcza się 
wyprowadzenie drogi zakładowej wewnętrz-
nej (niepublicznej) w strefie oznaczonej na 
rysunku planu,  

i) wymagania parkingowe: na własnym terenie 
naleŊy zapewnić miejsca parkingowe w iloņci 
1 miejsce parkingowe na 2 miejsca noclego-
we i dodatkowo 1 miejsce na 2 miejsca kon-
sumenckie, jednak na terenie oznaczonym 
symbolem 2UT nie mniej niŊ 30 miejsc par-
kingowych, 

j) przy zagospodarowaniu terenów naleŊy 
uwzględnić przebieg ņcieŊki rowerowej wo-
kół zbiornika wodnego, stanowiący element 
miejskiego systemu ņcieŊek rowerowych 
miasta Pajęczno; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy:  
a) maksymalna wysokoņć budynków o funk-

cjach podstawowych – do 3 kondygnacji, a 
do kalenicy lub do najwyŊej połoŊonego 
wierzchniego pokrycia dachu – 15,0 m,  

b) maksymalna wysokoņć zabudowy o funk-
cjach uzupełniających – 1 kondygnacja, mak-
symalnie 6 m do najwyŊej połoŊonego 
wierzchniego pokrycia dachu, 

c) dach budynków o funkcjach podstawowych – 
dwu lub wielopołaciowy o kącie nachylenia 
połaci powyŊej 10o, dopuszcza się dach pła-
ski; dach budynku gospodarczego – analo-
giczny jak geometria dachu budynku głów-

nego, 
d) maksymalna wysokoņć ogrodzenia zewnętrz-

nego terenu oznaczonego symbolem 2UT – 
200 cm, zalecane jest ogrodzenie z uŊyciem 
elementów drewnianych i metalowych; 

4) zasady scaleń i podziałów nieruchomoņci: dla 
terenu oznaczonego symbolem 1UT podział nie 
jest dopuszczalny; dopuszcza się podział terenu 
oznaczonego symbolem 2UT na dwie częņci 
pod warunkiem spełnienia następujących wy-
magań: 
a) zachowania powierzchni działek powstałych 

wskutek podziału – minimum 0,3 ha i stref 
moŊliwej zabudowy dla kaŊdej z wyróŊnio-
nych częņci, 

b) zapewnienia dojazdu do drogi publicznej za 
poņrednictwem drogi zakładowej, wewnętrz-
nej, 

c) zachowania kąta nachylenia linii podziału w 
stosunku do drogi dojazdowej w przedziale 
75-105o; 

5) inne ustalenia: 
a) w granicach strefy przedstawionej na rysun-

ku planu znajduje się objęte ochroną kon-
serwatorską stanowisko archeologiczne - 
cenne cmentarzysko kultury łuŊyckiej z okre-
su halsztackiego. W związku z powyŊszym, 
na terenie strefy ochrony stanowiska - ustala 
się zakaz prowadzenia inwestycji wymagają-
cej wykonywania prac ziemnych. Na pozosta-
łym obszarze ustala się obowiązek prowa-
dzenia nadzoru archeologicznego nad robo-
tami ziemnymi w zakresie ustalonym przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

b) obowiązują ustalenia § 6 ust. 3 pkt 3 dotyczą-
ce terenu górniczego „Pole Szczerców”; 

6) zasady uzbrojenia terenu:  
a) zaopatrzenie w wodę: z miejskiej sieci wodo-

ciągowej, 
b) odprowadzenie ņcieków: do miejskiej sieci 

kanalizacji sanitarnej; do czasu budowy sieci 
dopuszcza się tymczasowe odprowadzanie 
ņcieków do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych z obowiązkiem wywozu nieczystoņci 
do punktu zlewowego przy miejskiej oczysz-
czalni ņcieków, 

c) odprowadzanie wód deszczowych: do miej-
skiej sieci kanalizacji deszczowej; do czasu 
budowy sieci dopuszcza się tymczasowe roz-
wiązania indywidualne z obowiązkiem pod-
czyszczenia ņcieków z powierzchni utwardzo-
nych w urządzeniach oczyszczających na 
wlocie do odbiornika,  

d) zasilanie w energię elektryczną: z sieci elek-
troenergetycznej niskiego napięcia wypro-
wadzonej z projektowanej stacji transforma-
torowej zlokalizowanej poza terenem obję-
tym planem,  

e) ogrzewanie budynków: z indywidualnych ňró-
deł ciepła przy zastosowaniu wyłącznie eko-
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logicznych ňródeł energii cieplnej, 
f) gromadzenie odpadów: w pojemnikach przy-

stosowanych do gromadzenia odpadów ko-
munalnych opróŊnianych przez wyspecjali-
zowane firmy na składowisko odpadów ko-
munalnych w Tuszynie, 

g) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej plan 
ustala obsługę abonentów za poņrednictwem 
indywidualnych przyłączy, na warunkach 
okreņlonych przez dowolnego operatora tele-
komunikacyjnego. 

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu Nr 1.5 symbolem 3ZL, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: tereny lasów; 
2) zakaz zabudowy i zmiany dotychczasowego 

sposobu uŊytkowania. 
3. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 

planu Nr 1.5 symbolem 1KDD, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-
kacji - droga dojazdowa publiczna słuŊąca 
m.in. obsłudze komunikacyjnej terenów 
oznaczonych symbolami 1UT i 2UT, 

b) przeznaczenie uzupełniające: prowadzenie nie-
zbędnych urządzeń sieciowych infrastruktury 
technicznej; 

2) parametry techniczne: szerokoņć korytarza w 
liniach rozgraniczających – min. 10,0 m. 

4. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu Nr 1.5 symbolem 2KDW, ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji: istnie-

jąca droga wewnętrzna leņna, słuŊąca obsłudze 
komunikacyjnej kompleksu leņnego; 

2) zachowanie dotychczasowego przebiegu, na-
wierzchni gruntowej i istniejących parametrów 
drogi; 

3) nie dopuszcza się prowadzenia sieciowych urzą-
dzeń uzbrojenia komunalnego w korytarzu dro-
gi. 

§ 13. 1. Dla terenu przedstawionego na ry-
sunku planu Nr 1.6, oznaczonego symbolem MN 
(osiedle Ňródelna), ustala się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

b) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usłu-
gowa na potrzeby lokalne, zabudowa gospo-
darcza na potrzeby funkcji podstawowej, zie-
leń przydomowa; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) obowiązuje zachowanie maksymalnie 30% 

wskaňnika powierzchni zabudowy działek, 
b) ustala się zachowanie minimum 40% po-

wierzchni działek jako terenu biologicznie 
czynnego, 

c) zakazuje się ogrodzeń Ŋelbetowych i beto-
nowych typu słupowo-płytowego, 

d) dopuszcza się sytuowanie towarzyszącej za-
budowy gospodarczej bezpoņrednio przy 
bocznych granicach działek, jednak z zaka-

zem sytuowania bezpoņrednio przy granicy 
terenu sąsiadującej z terenem o innej funkcji,  

e) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
istniejącej ulicy – miejskiej klasy dojazdowej 
(leŊącej poza granicą planu) oraz z ul. projek-
towanej do poszerzenia, oznaczonej symbo-
lem 1KDD klasy dojazdowej,  

f) wymagania parkingowe: na terenie naleŊy 
zapewnić min. 1 miejsce parkingowe na 1 
mieszkanie, a w przypadku prowadzenia usłu-
gowej działalnoņci gospodarczej – min. 2 
miejsca; 

3) warunki dla istniejącej i projektowanej zabu-
dowy:  
a) ustala się lokalizację nowej zabudowy pod 

warunkiem uwzględnienia nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, 

b) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-
nych – do 2 kondygnacji, a do kalenicy lub do 
najwyŊej połoŊonego wierzchniego pokrycia 
dachu – 10,0 m, 

c) intensywnoņć zabudowy netto: maksymalnie 
0,5, 

d) maksymalna wysokoņć towarzyszącej zabu-
dowy gospodarczo-garaŊowej 5 m do najwy-
Ŋej połoŊonego wierzchniego pokrycia dachu, 

e) maksymalna wysokoņć dopuszczalnych bu-
dynków usługowych – 1 kondygnacja uŊyt-
kowa, maksymalnie 5 m do najwyŊej połoŊo-
nego wierzchniego pokrycia dachu,  

f) geometria dachów: dla budynków mieszkal-
nych – dachy wielopołaciowe o kącie nachy-
lenia połaci powyŊej 20o; dla budynków go-
spodarczo-garaŊowych – dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe, nawiązujące do geometrii 
dachu w budynku mieszkalnym, dla budyn-
ków usługowych dopuszcza się dach płaski; 

4) zasady scaleń i podziałów nieruchomoņci: 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne naleŊy reali-
zować w ramach istniejących podziałów wła-
snoņciowych; w przypadku łączenia bądň po-
działu obowiązują następujące parametry dla 
nowych działek: 
a) minimalna powierzchnia działki 800 m2, 
b) minimalna szerokoņć frontu 20 m, 
c) kąt nachylenia linii podziału w stosunku do 

drogi publicznej - w przedziale 75-105o; 
5) inne ustalenia: teren nie jest objęty ochroną 

konserwatorską; 
6) obowiązują ustalenia w zakresie zasad wyposa-

Ŋenia w infrastrukturę techniczną:  
a) zaopatrzenie w wodę: z miejskiej sieci wodo-

ciągowej, 
b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: do miej-

skiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
c) odprowadzanie wód deszczowych: do miej-

skiej sieci kanalizacji deszczowej, 
d) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącej 

sieci niskiego napięcia, 
e) ogrzewanie budynków: z własnego ňródła cie-
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pła z zaleceniem wykorzystania ekologicz-
nych noņników energii cieplnej, 

f) gromadzenie odpadów komunalnych: w in-
dywidualnych pojemnikach ustawionych na 
terenie i opróŊnianych przez wyspecjalizo-
waną firmę na składowisko odpadów komu-
nalnych w miejscowoņci Tuszyn, 

g) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej plan 
ustala obsługę abonentów za poņrednictwem 
indywidualnych przyłączy, na warunkach okre-
ņlonych przez dowolnego operatora teleko-
munikacyjnego. 

2. Dla terenu, przedstawionego na rysunku 
planu Nr 1.6, oznaczonego symbolem 1KDD, ustala 
się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: teren przewidzia-
ny na poszerzenie istniejącej drogi dojazdo-
wej publicznej do szerokoņci korytarza w li-
niach rozgraniczających 10,0 m, słuŊącej m.in. 
obsłudze komunikacyjnej terenu oznaczone-
go symbolem MN, 

b) przeznaczenie uzupełniające: prowadzenie 
niezbędnych urządzeń sieciowych infrastruk-
tury technicznej. 

§ 14. 1. Dla terenu przedstawionego na ry-
sunku planu Nr 1.7, oznaczonego symbolem 1KDD 
(rejon ul. Norwida), ustala się: 
1) przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe przeznaczenie terenu: droga pu-
bliczna, klasy dojazdowej, stanowiąca ele-
ment układu komunikacyjnego miasta Pa-
jęczno, słuŊąca obsłudze komunikacyjnej te-
renów przyległych, 

b) przeznaczenie uzupełniające: prowadzenie nie-
zbędnych urządzeń sieciowych infrastruktury 
technicznej;  

2) parametry techniczne: 
a) szerokoņć korytarza w liniach rozgraniczają-

cych: 10,0 m, 
b) przekrój poprzeczny jednojezdniowy, dwupa-

sowy.  
2. Dla terenów przedstawionych na rysun-

ku planu Nr 1.7 (rejon ul. Norwida), oznaczonych 
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, ustala się: 
1) przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna; 
2) warunki zagospodarowania terenów:  

a) pas przyuliczny o szerokoņci 1 m powstały 
wskutek zmniejszenia pierwotnej szerokoņci 
ulicy Norwida jest przeznaczony na powięk-
szenie przyległych działek przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, 

b) ustala się zakaz zabudowy na terenie obję-
tym planem, 

c) w liniach rozgraniczających ulicy mogą być 
sytuowane ogrodzenia działek i wjazdy na 
działki z ulicy Norwida, 

d) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych z płyt betonowych i Ŋelbetonowych pre-

fabrykowanych typu słupowo-płytowego,  
e) ustala się dla ogrodzeń maksymalną wyso-

koņć 180 cm; 
3) inne ustalenia: teren nie jest objęty ochroną 

konserwatorską.  
§ 15. 1. Dla terenu przedstawionego na ry-

sunku planu Nr 1.8, oznaczonego symbolem 1MN 
(na terenie gminy Pajęczno, w miejscowoņci Dy-
lów A), ustala się:  
1) przeznaczenie terenu:  

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

b) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usłu-
gowa na potrzeby lokalne, zabudowa gospo-
darcza na potrzeby funkcji podstawowej, zie-
leń przydomowa; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) ustala się lokalizację nowej zabudowy miesz-

kaniowej z uwzględnieniem nieprzekraczalnej 
linii zabudowy oraz ograniczeń wynikających 
z przebiegu przez teren objęty planem napo-
wietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV i 
strefy kontrolowanej o szerokoņci 36 m (po 
18,0 m od osi linii w kaŊdą stronę),  

b) obowiązuje zachowanie maksymalnie 30% 
wskaňnika powierzchni zabudowy działek, 

c) ustala się zachowanie minimum 40% po-
wierzchni działek jako terenu biologicznie 
czynnego, 

d) zakazuje się ogrodzeń Ŋelbetowych i beto-
nowych typu słupowo-płytowego, 

e) nie dopuszcza się sytuowanie towarzyszącej 
zabudowy gospodarczej bezpoņrednio przy 
bocznych granicach działek,  

f) dopuszcza się lokalizację usług w budynku 
mieszkalnym oraz uwzględnienie programu 
gospodarczego i garaŊy w bryle budynku 
mieszkalnego, 

g) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
istniejących dróg publicznych we wsi Dylów 
A, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1KDL i 2KDD,  

h) wymagania parkingowe: na terenie naleŊy 
zapewnić min. 1 miejsce parkingowe na 1 
mieszkanie, a w przypadku prowadzenia usłu-
gowej działalnoņci gospodarczej – min. 2 
miejsca; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy:  
a) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-

nych – do 2 kondygnacji, a do kalenicy lub do 
najwyŊej połoŊonego wierzchniego pokrycia 
dachu – 10,0 m, 

b) maksymalna wysokoņć towarzyszącej zabu-
dowy gospodarczo-garaŊowej 5 m do najwy-
Ŋej połoŊonego wierzchniego pokrycia dachu, 

c) maksymalna wysokoņć dopuszczalnych bu-
dynków usługowych – 1 kondygnacja uŊyt-
kowa, maksymalnie 6 m do najwyŊej połoŊo-
nego wierzchniego pokrycia dachu,  

d) dla budynków mieszkalnych – dachy wielo-
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połaciowe o kącie nachylenia połaci powyŊej 
20o; dla budynków gospodarczo-garaŊowych 
i usługowych – dachy dwuspadowe lub wie-
lospadowe o geometrii jak w budynku 
mieszkalnym; 

4) zasady scaleń i podziałów nieruchomoņci: 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne naleŊy reali-
zować w ramach istniejących podziałów wła-
snoņciowych; w przypadku łączenia bądň po-
działu obowiązują następujące parametry dla 
nowych działek: 
a) minimalna powierzchnia działki 1000 m2, 
b) minimalna szerokoņć frontu działki przyległa 

do drogi publicznej 20 m, 
c) kąt nachylenia linii podziału w stosunku do 

drogi publicznej - w przedziale 75-105o; 
5) inne ustalenia:  

a) obowiązują ustalenia planu dotyczące strefy 
ochrony stanowiska archeologicznego za-
warte w § 6 ust. 2, 

b) obowiązują ustalenia § 6 ust. 3 pkt 3 dotyczą-
ce terenu górniczego „Pole Szczerców”; 

6) zasady uzbrojenia terenu:  
a) zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodo-

ciągowej, istniejącej w drodze publicznej wsi 
Dylów A, 

b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: do sieci 
kanalizacji sanitarnej i ich unieszkodliwienie 
na oczyszczalni komunalnej. Do czasu wypo-
saŊenia obszaru wsi Dylów A w sieć kanali-
zacji zbiorczej, plan dopuszcza stosowanie 
czasowo atestowanych zbiorników bezod-
pływowych z obowiązkiem okresowego wy-
wozu zgromadzonych nieczystoņci do punktu 
zlewnego. Po wybudowaniu sieci – obowią-
zuje podłączenie się do niej wszystkich bu-
dynków o funkcji podstawowej, 

c) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych plan ustala ich powierzchniowe 
odprowadzanie po terenie własnej działki lub 
do lokalnych systemów kanalizacji deszczo-
wej; przyjęte rozwiązanie musi wykluczyć za-
lewanie sąsiednich nieruchomoņci, 

d) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną plan ustala, iŊ zasilanie nastąpi z istnieją-
cej sieci niskiego napięcia poprzez nowe 
przyłącza przewidziane do realizacji na wa-
runkach uzgodnionych z gestorem tej sieci, 

e) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów 
grzewczych i ciepłej wody uŊytkowej, plan 
ustala zaopatrzenie z lokalnych ňródeł ciepła 
wbudowanych lub wolnostojących z zalece-
niem stosowania technologii i paliw ekolo-
gicznych, 

f) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej plan 
ustala obsługę abonentów za poņrednictwem 
indywidualnych przyłączy, na warunkach 
okreņlonych przez dowolnego operatora te-
lekomunikacyjnego. Plan dopuszcza przebieg 
istniejących kabli telekomunikacyjnych do-

ziemnych i linii telefonicznych po terenie ob-
jętym planem, poza liniami rozgraniczający-
mi dróg publicznych, 

g) w zakresie usuwania odpadów komunalnych 
plan ustala selekcję i gromadzenie odpadów 
w wyznaczonych na działkach urządzeniach 
przystosowanych do ich gromadzenia oraz 
odbiór i ich usuwanie zgodnie z systemem 
oczyszczania przyjętym przez gminę. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu Nr 1.8 symbolem 2R we wsi Dylów A, ustala 
się: 
1) przeznaczenie terenu: uprawy rolne stanowiące 

fragment gospodarstwa rolnego połoŊonego 
we wsi Wręczyca poza granicami planu; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: pro-
wadzenie niezbędnych sieci infrastruktury tech-
nicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym; 

3) zachowanie dotychczasowego przebiegu linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 
kV ze strefą kontrolowaną; 

4) zakaz zabudowy; 
5) obsługa komunikacyjna: z gminnej drogi pu-

blicznej klasy lokalnej leŊącej poza granicami 
planu. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolami 1KDL i 2KDD, ustala się: 
1) przeznaczenie terenów:  

a) przeznaczenie podstawowe: tereny komuni-
kacji – dróg gminnych publicznych: lokalnej i 
dojazdowej, słuŊących obsłudze terenów przy-
ległych, 

b) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 
prowadzenie niezbędnych sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej;  

2) parametry techniczne: 
a) drogi oznaczonej symbolem KDL - szerokoņć 

korytarza w liniach rozgraniczających: min. 
12,0 m, 

b) drogi oznaczonej symbolem KDD – szerokoņć 
korytarza w liniach rozgraniczających – min. 
10,0 m,  

c) przekrój poprzeczny obydwu dróg: jednojez-
dniowy, dwupasowy, 

d) obowiązuje zachowanie trójkąta widocznoņci 
na skrzyŊowaniu dróg.  

 
Rozdział IV 

Ustalenia końcowe 
 

§ 16. Wartoņć stawki procentowej, powsta-
łej na skutek uchwalenia niniejszego planu, słuŊą-
cej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem war-
toņci nieruchomoņci, ustala się dla: 
1) terenu usług publicznych na rysunku planu Nr 

1.1. – nie ustala się stawki procentowej; 
2) terenów oznaczonych symbolami 3MN, 4MN, 

5MN (częņć bez istniejącej zabudowy, gdzie 
plan ustala moŊliwoņć podziałów na działki) na 
rysunku planu Nr 1.2 – 30%. Dla terenu ozna-
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czonego na rysunku planu Nr 1.2 symbolem 
MW, dla terenu oznaczonego symbolem 1U1 i 
terenów komunikacji – stawki procentowej nie 
ustala się; 

3) terenu oznaczonego na rysunku planu Nr 1.3 
symbolem 1MN – stawki procentowej nie usta-
la się; 

4) terenu oznaczonego na rysunku planu Nr 1.4 
symbolem PU – 15%; 

5) terenu oznaczonego na rysunku planu Nr 1.5 
symbolami 1UT i 2UT oraz terenów komunika-
cji i terenów oznaczonych symbolem 3ZL – 
stawki procentowej nie ustala się; 

6) terenu oznaczonego na rysunku planu Nr 1.6 
symbolem MN i terenów komunikacji – stawki 
procentowej nie ustala się; 

7) terenu komunikacji oznaczonego na rysunku 
planu Nr 1.7 symbolem KDD i terenów ozna-
czonych symbolem MN – stawki procentowej 
nie ustala się; 

8) terenów oznaczonych na rysunku planu Nr 1.8 
symbolem MN – stawki procentowej nie ustala 
się.  

§ 17. W granicach objętych planem tracą 
moc obowiązującą: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Pajęczno uchwalony uchwałą Nr 
212/XXVI/05 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 
29 czerwca 2005 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego Nr 257, poz. 2570, z dnia 17 sierpnia 
2005 r.) w odniesieniu do terenów okreņlonych 
na rysunkach Nr 1.1 w całoņci, Nr 1.2 w częņci i 
Nr 1.3 do 1.7 w całoņci; 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Pajęczno uchwalony uchwałą Nr 
102/XII/03 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 
grudnia 2003 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Łódz-
kiego. Nr 34, poz. 345 z dnia 14 Lutego 2004 r.) 
w odniesieniu do terenu okreņlonego na rysun-
ku planu Nr 1.8.  

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Pajęczna. 

§ 19. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego.  
 
 

 Przewodniczący Rady 
 Miejskiej w Pajęcznie: 

 Sławomir Goszczak
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 218/XXVI/09 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE 
 

z dnia 9 czerwca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 
WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŉENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

 
Podczas wyłoŊenia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wy-
branych fragmentów terenów połoŊonych w mie-
ņcie Pajęczno oraz na terenie gminy – we wsi Dy-
lów A w okresie od 4–25 maja 2009 r. z moŊliwo-
ņcią składania uwag do dnia 8 czerwca 2009 r. 
Ŋadnych uwag nie wniesiono.  

Nie złoŊono równieŊ Ŋadnych uwag do 
prognozy oddziaływania na ņrodowisko do projek-
tu planu wyłoŊonej razem z projektem planu do 

publicznego wglądu.  
W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Pajęcznie 
nie podejmuje rozstrzygnięcia w tym zakresie. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR 218/XXVI/09 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE  
 

z dnia 9 czerwca 2009 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. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póňn. 
zm.) Rada Miejska w Pajęcznie stwierdza, Ŋe w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Pajęczno dla wybranych 
fragmentów połoŊonych w Pajęcznie i Dylowie A 
przewiduje się realizację w granicach objętych 
rysunkiem planu Nr 1.2 i 1.5 następujących inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŊą-
cych do zadań własnych gminy i okreņla się spo-
sób ich realizacji oraz zasady finansowania: 
1) budowa sieci wodociągowej o długoņci około 

0,8 km realizowana w liniach rozgraniczających 
dróg i ulic - inwestycje realizowane sposobem 
gospodarczym ze ņrodków własnych gminy, 
dotacji funduszy ochrony ņrodowiska i fundu-
szy unijnych. Realizacja jednostkami wykonaw-
czymi wyłonionymi w drodze przetargu, zgod-
nie z ustawą o zamówieniach publicznych; 

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długoņci 
0,8 km, sytuowana w liniach rozgraniczających 
dróg i ulic - inwestycje realizowane sposobem 
gospodarczym ze ņrodków własnych gminy, 
dotacji funduszy ochrony ņrodowiska i fundu-
szy unijnych, a takŊe przy współudziale ņrod-
ków prywatnych inwestorów. Realizacja jed-
nostkami wykonawczymi wyłonionymi w dro-
dze przetargu zgodnie z ustawą o zamówie-

niach publicznych; 
3) budowa sieci kanalizacji deszczowej o długoņci 

około 0,2 km, sytuowana w liniach rozgranicza-
jących dróg i ulic - inwestycje realizowane spo-
sobem gospodarczym ze ņrodków własnych 
gminy, dotacji funduszy ochrony ņrodowiska i 
funduszy unijnych. Realizacja jednostkami wy-
konawczymi wyłonionymi w drodze przetargu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych; 

4) budowa nowych dróg i ulic publicznych oraz 
ciągu pieszego o łącznej długoņci około 750 mb 
- inwestycje realizowane sposobem gospodar-
czym ze ņrodków własnych gminy oraz dotacji 
funduszy unijnych. Realizacja jednostkami wy-
konawczymi wyłonionymi w drodze przetargu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; 

5) budowa oņwietlenia ulicznego przewidziana we 
wszystkich drogach publicznych lokalnych i do-
jazdowych o łącznej wartoņci około 12 tys. zł – 
inwestycje realizowane ze ņrodków własnych 
gminy oraz funduszy unijnych. Realizacja jed-
nostkami wykonawczymi wyłonionymi w dro-
dze przetargu, zgodnie z ustawą o zamówie-
niach publicznych.  

Dla pozostałych obszarów objętych planem miej-
scowym, nie przewiduje się Ŋadnych zadań z za-
kresu infrastruktury technicznej naleŊących do 
zadań własnych gminy.  
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