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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/101/2011 
Rady Gminy Bełchatów 
z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

FRAGMENTU OBRĈBU LUDWIKÓW W GMINIE BEŁCHATÓW 
 
Na podstawie 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, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, 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), Rada Gminy Bełchatów rozstrzyga o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych: 

§ 1. W obszarze objĉtym Planem przewiduje 
siĉ realizacjĉ inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należącej do zadań własnych gminy słu-
żących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie (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, 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 

675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz okreņla siĉ spo-
sób ich realizacji oraz zasady finansowania. 

§ 2. Zgodnie z ustaleniami planu miejsco-
wego przewiduje siĉ w szczególnoņci budowĉ, roz-
budowĉ dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sani-
tarnej, sieci oņwietleniowej. 

§ 3. Ustala siĉ, że inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej należącej do zadań własnych 
gminy bĉdą mogły być finansowane: 
1) z budżetu gminy; 
2) ze ņrodków własnych przedsiĉbiorstw działają-

cych w imieniu gminy; 
3) współfinansowane ze ņrodków zewnĉtrznych, w 

tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europej-
skiej; 

4) z udziału inwestorów zewnĉtrznych na podsta-
wie zawartych porozumień; 

5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunal-
nych; 

6) innych ņrodków zewnĉtrznych; 
7) poprzez udział inwestorów prywatnych w finan-

sowaniu zadań publicznych w ramach; 
8) partnerstwa publiczno-prywatnego.  

§ 4. Ustala siĉ, że udział finansowy gminy 
lub zainteresowanych podmiotów bĉdzie przedmio-
tem indywidualnych ustaleń w ramach poszczegól-
nych zadań inwestycyjnych. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Bełchatów:  
Jacek Bakalarczyk 
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UCHWAŁA NR VIII/46/2011 RADY GMINY GŁUCHÓW 

  
 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentów wsi: Celigów i Głuchów  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, 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, 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, Nr 28, poz. 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, zmiany: 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 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
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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 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 
poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 
901), w wykonaniu uchwały Nr XXXVIII/224/2009 
Rady Gminy Głuchów z dnia 29 grudnia 2009 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Głuchów dla wybranych fragmentów 
gminy wsi: Celigów i Głuchów, po stwierdzeniu 
zgodnoņci z obowiązującym „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Głuchów”, Rada Gminy Głuchów uchwa-
la, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala siĉ zmianĉ miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głuchów dla fragmentów wsi: Celigów i Głuchów, 
zwaną dalej planem, składającą siĉ z: 
1) czĉņci tekstowej planu, stanowiącej treņć uchwa-

ły; 
2) czĉņci graficznej, na którą składają siĉ rysunki 

planu w skali 1:1000, bĉdące integralną czĉņcią 
zmiany planu i stanowiące załączniki graficzne 
nr 1, 2, 3 do uchwały; 

3) rozstrzygniĉcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, sta-
nowiące załącznik nr 4. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
przedstawiają rysunki planu w skali 1:1000. 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest podniesienie warunków życia 
mieszkańców poprzez: 
1) okreņlenie przeznaczenia wybranych terenów 

oraz ustalenie zasad ich zabudowy i zagospo-
darowania; 

2) stworzenie podstaw prawnych do wydawania 
decyzji administracyjnych; 

3) ustalenie zasad udostĉpniania nowych terenów 
pod zabudowĉ, stwarzającą miejsca pracy na 
terenie wiejskim; 

4) poprawĉ ładu przestrzennego poprzez ņwia-
dome kształtowanie przestrzeni terenów wiej-
skich. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie - należy przez to rozumieć zmianĉ miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla wymienionych w § 1 terenów stano-
wiących fragmenty gminy Głuchów we wsiach 
Celigów i Głuchów; 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałĉ, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć usta-

lenia graficzne, oznaczone na mapach ewiden-
cji gruntów i budynków w skali 1:1000 stano-
wiące kolejno załączniki do uchwały; 

4) obszarze planu - należy przez to rozumieć ob-
szar objĉty na załączniku graficznym granicami 
opracowania planu; 

5) terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną jednostkĉ ustaleń planu, oznaczoną 
numerem i symbolem literowym, dla której 
ustalono przepisy szczegółowe; 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przezna-
czenia w ramach terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, który dominuje lub bĉdzie 
dominować na danym terenie i któremu po-
winno być podporządkowane inne przeznacze-
nie, okreņlone jako dopuszczalne; 

7) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to 
rozumieć okreņlone rodzaje przeznaczenia w 
zakresie ustalonym ustaleniach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów, które uzupełniają 
przeznaczenie podstawowe, a w przypadku te-
renów przeznaczonych pod zabudowĉ obejmu-
ją nie wiĉcej niż 30% powierzchni użytkowej 
budynków zlokalizowanych na poszczególnych 
działkach w danym terenie; 

8) nieuciążliwych usługach towarzyszących zabu-
dowie mieszkaniowej – należy przez to rozu-
mieć usługi, prowadzone w pomieszczeniach 
budynków mieszkalnych, których celem jest za-
spokajanie potrzeb ludnoņci, nie obejmujące 
działalnoņci gospodarczej, która polega na wy-
twarzaniu dóbr materialnych; są to m.in. usługi 
z zakresu ochrony zdrowia - np. gabinet stoma-
tologiczny lub poradnictwa specjalistycznego – 
np. kancelaria adwokacka; uciążliwoņć prowa-
dzonej działalnoņci gospodarczej nie wykracza 
poza lokal i nie są to przedsiĉwziĉcia mogące 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko, wymienio-
ne w obowiązujących przepisach odrĉbnych; 

9) usługach uciążliwych – należy przez to rozu-
mieć wszelką działalnoņć (w tym inwestycje), 
która może powodować zanieczyszczenia ņro-
dowiska, w tym usługi zaliczane do przedsiĉ-
wziĉć mogących znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, dla których obowiązek sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na ņrodowisko jest ob-
ligatoryjny, oraz których uciążliwoņć wykracza 
poza granice działki; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć wyznaczone na działce linie (na ry-
sunku lub w tekņcie uchwały), okreņlające naj-
mniejszą dopuszczalną odległoņć zewnĉtrznego 
lica budynku w kondygnacjach nadziemnych i 
podziemnych (obiektu kubaturowego) od linii 
rozgraniczających: drogi, ciągu pieszego, grani-
cy działki lub innego obiektu, z pominiĉciem 
loggi, balkonów, wykuszy wysuniĉtych poza 
obrys budynku oraz elementów wejņć budyn-
ków (schodów, podestów, pochylni dla niepeł-
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nosprawnych i zadaszeń) pod warunkiem, że zo-
staną spełnione przepisy odrĉbne, obowiązujące 
w danym zakresie; 

11) wysokoņci maksymalnej – należy przez to rozu-
mieć nieprzekraczalną wysokoņć budynku mie-
rzoną od naturalnego poziomu terenu przy naj-
niżej położonym wejņciu do budynku do naj-
wyższego punktu budynku z wyłączeniem komi-
nów, anten i innych urządzeń technicznych; 

12) zakazie zabudowy - należy przez to rozumieć 
zakaz wznoszenia na powierzchni terenu, wy-
magających pozwolenia na budowĉ budynków i 
budowli; 

13) działalnoņci usługowej U lub innej nieuciążliwej 
działalnoņci - należy przez to rozumieć okreņloną 
w przepisach odrĉbnych działalnoņć usługową i 
handlową oraz działalnoņć zawodową, wykony-
waną w sposób zorganizowany i ciągły, której 
uciążliwoņć nie przekracza granic własnoņci lub 
innego posiadanego tytułu prawnego do terenu, 
gdzie działalnoņć ta jest prowadzona; 

14) działalnoņci produkcyjno-usługowej i gospodar-
czej AG - należy przez to rozumieć działalnoņć 
produkcyjno-usługową i gospodarczą, która 
podlega przepisom ochrony ņrodowiska i może 
być realizowana na terenach przeznaczonych 
pod taką działalnoņć, po przeprowadzeniu zwią-
zanego z ochroną ņrodowiska, postĉpowania 
wymaganego przepisami; 

15) nieuciążliwej działalnoņci gospodarczej - należy 
przez to rozumieć wykluczenie przedsiĉwziĉć 
wymagających sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu na ņrodowisko lub innych, dla których 
obowiązek ten może być wymagany w odnie-
sieniu do działalnoņci okreņlonej w pkt 16; 

16) uciążliwej działalnoņci gospodarczej - należy 
przez to rozumieć przedsiĉwziĉcia mogące wy-
magać lub wymagające sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na ņrodowisko w odniesieniu do 
działalnoņci okreņlonej w pkt 15; 

17) rolniczej działalnoņci gospodarczej - należy przez 
to rozumieć produkcjĉ rolniczą, uznaną za dział 
specjalny w rozumieniu przepisów ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych i podat-
ku dochodowym od osób prawnych i podlegają-
cą przepisom ochrony ņrodowiska; 

18) produkcji rolniczej – należy przez to rozumieć 
prowadzenie działalnoņci wytwórczej w zakresie 
produkcji roņlinnej lub zwierzĉcej w rozumieniu 
przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego, podlegającą przepisom ochrony ņrodowi-
ska; 

19) zasadach obsługi infrastruktury technicznej - 
należy przez to rozumieć sposób realizacji zadań 
o których mowa w ustawie o gospodarce nieru-
chomoņciami, jak doprowadzenie energii elek-
trycznej, wody, gazu, odprowadzenie ņcieków i 
wód opadowych; 

20) wskaźniku intensywnoņci zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 

całkowitych wszystkich kondygnacji naziemnych 
wszystkich budynków o charakterze trwałym, 
położonych w granicach działki budowlanej, do 
całej powierzchni tej działki; 

21) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozu-
mieć ogrodzenie wykonane z przĉseł i słupów, 
przy czym w każdym przĉņle minimum 50% po-
wierzchni przĉsła stanowią przeņwity; 

22) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez 
to rozumieć powierzchniĉ ziemi niezabudowaną 
i nieutwardzoną, umożliwiającą naturalną wege-
tacjĉ roņlin i drzew; 

23) dostĉpie do drogi publicznej - należy przez to 
rozumieć bezpoņredni dostĉp do tej drogi, albo 
dostĉp do niej przez drogĉ wewnĉtrzną lub przez 
ustanowienie odpowiedniej służebnoņci drogo-
wej; 

24) modernizacji - należy przez to rozumieć roboty 
budowlane, których celem jest podniesienie 
standardów technicznych i użytkowych obiek-
tów, jak remont, przebudowa; 

25) symbolu terenu - należy przez to rozumieć ozna-
czenie cyfrowo-literowe okreņlonego przezna-
czenia terenu; 

26) przepisach odrĉbnych - należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z ich aktami wykonawczy-
mi. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne planu 
 
§ 4. 1. W planie okreņla siĉ: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoņci zabudowy; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów, 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

6) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków; 

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz ad-
aptacji, rozbudowy i budowy urządzeń komuni-
kacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń 
planu; 

8) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w infra-
strukturĉ techniczną oraz adaptacji, rozbudowy i 
budowy urządzeń infrastrukturalnych w obsza-
rze obowiązywania ustaleń planu; 

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siĉ opłatĉ za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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2. W planie nie okreņla siĉ ze wzglĉdu na 
brak wystĉpowania w planie: 
1) wymagań wynikających z potrzeby kształtowa-

nia przestrzeni publicznych; 
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 
3) zasad przeprowadzania scaleń nieruchomoņci; 
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych i terenów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem siĉ mas ziemnych. 

3. Na całym obszarze planu ustala siĉ zakaz 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenu, z wyjątkiem obiektów tymcza-
sowych na potrzeby budowy w obrĉbie działki bu-
dowlanej, na której realizowana jest inwestycja do-
celowa, w okresie ważnoņci pozwolenia na budowĉ. 

§ 5. 1. Nastĉpujące oznaczenia, przedstawio-
ne graficznie na rysunkach planu, o których mowa 
w § 1, są ustaleniami obowiązującymi: 
1) granice obszaru objĉtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnym sposobie zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) stanowisko archeologiczne – oznaczone gra-

ficznie na rysunku planu; 
5) strefa ochrony stanowiska archeologicznego; 
6) przeznaczenie terenu, oznaczone kolorem i 

symbolem cyfrowo-literowym, w tym: 
 a) AG – tereny działalnoņci produkcyjno-usłu-

gowej i gospodarczej, 
 b) UKD – tereny bazy usług transportowych, 
 c) U – tereny usług nieuciążliwych. 

2. Pozostałe oznaczenia na rysunkach pla-
nu mają charakter informacyjny. 

§ 6. 1. Plan wyodrĉbnia tereny, o różnym 
przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospoda-
rowania przestrzennego, wyznaczone liniami roz-
graniczającymi, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami, dla których ustala podstawowe przezna-
czenie terenu, jak okreņlone w § 5. 

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na 
rysunkach planu, okreņlają przeznaczenie podsta-
wowe poszczególnych terenów. 

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 
rysunkach planu, okreņlają numery kolejnych tere-
nów o takim samym przeznaczeniu w ramach ni-
niejszej uchwały. 

§ 7. 1. W odniesieniu do terenów użytków 
rolnych zmeliorowanych przekształcanych w wyni-
ku niniejszego planu w tereny zurbanizowane usta-
la siĉ: 
1) na terenach, na których wystĉpują urządzenia 

melioracyjne, nakaz w projekcie budowlanym 
rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym 
drenażem zapewniając jego dalsze prawidłowe 
funkcjonowanie w obszarach przyległych; 

2) projekt planowanej inwestycji uzgodnić z Woje-
wódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Łodzi; 

3) po zmianie sposobu użytkowania gruntów rol-
nych zmeliorowanych nakaz wystąpienia do ww. 
instytucji o wykreņlenie z ewidencji urządzeń me-
lioracji szczegółowych powierzchni zajĉtych na 
cele pozarolnicze. 

§ 8. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków: 
1) w granicach stanowiska archeologicznego ozna-

czonego na rysunku planu (wieņ Celigów. za-
łącznik nr 1 do uchwały), nakazuje siĉ wykonanie 
ratowniczych badań wykopaliskowych przed re-
alizacją inwestycji wymagających prac ziem-
nych, w tym zalesienia, zgodnie z przepisami od-
rĉbnymi; 

2) dopuszczenie realizacji inwestycji przewidzianej 
planem w miejscu stanowiska archeologiczne-
go po wykonaniu ratowniczych badań wykopa-
liskowych i po uzyskaniu na ich podstawie decy-
zji w tej sprawie od właņciwych służb konserwa-
torskich, zgodnie z przepisami odrĉbnymi; 

3) w granicach strefy ochrony archeologicznej, w 
odległoņci 150,0 m od stanowiska archeologicz-
nego, nakaz sprawowania nadzoru archeolo-
gicznego na czas realizacji inwestycji wymagają-
cych prac ziemnych, w tym zalesienia, zgodnie z 
przepisami odrĉbnymi. 

§ 9. 1. Zasady obsługi w zakresie komunika-
cji: 
1) w niniejszym planie, wprowadzającym zmiany 

zagospodarowania 3 niewielkich fragmentów te-
renów gminy, akceptuje siĉ układ obsługi komu-
nikacyjnej gminy zgodny z uchwałą Nr XIII/78/07 
Rady Gminy Głuchów z dnia 30 października 2007 
roku i na urbanizowanych w tym planie terenach, 
kontynuuje siĉ rozwiązania przyjĉte w ww. 
uchwale; 

2) na terenach przewidzianych pod poszerzenia 
dróg nie należy zakładać upraw wieloletnich, 
trwałego zagospodarowania i urządzania terenu; 

3) ustala siĉ możliwoņć rozbudowy układu komuni-
kacyjnego o drogi wewnĉtrzne, o parametrach 
spełniających wymogi przepisów: 

 a) okreņlających warunki techniczne, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
w przypadku prowadzenia urządzeń infra-
struktury technicznej, 

 b) dotyczących dróg pożarowych w pozosta-
łych sytuacjach; 

4) szczegółowe ustalenia przekroju poprzecznego 
zostaną okreņlone w opracowaniach realizacyj-
nych odpowiednio uzgodnionych; 

5) każda pojedyncza działka musi mieć dostĉp do 
drogi publicznej bez ograniczeń; 

6) drogi bez przejazdu należy zakończyć placem 
manewrowym, umożliwiającym nawracanie sa-
mochodów ciĉżarowych (służb komunalnych, 
straży pożarnej); 

7) nakazuje siĉ sytuowanie miejsc postojowych na 
własnych działkach z zastosowaniem przepisów 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 305 – 18577 – Poz. 3109 
 

odrĉbnych; 
8) ustala siĉ zasadĉ 100% pokrycia potrzeb parkin-

gowych na działce inwestora, do której posiada 
on tytuł prawny; 

9) ustala siĉ nastĉpujące minimalne wskaźniki par-
kingowe dla terenów o okreņlonym przeznacze-
niu: 

 a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny, 
 b) 2 miejsca parkingowe na 1 dom mieszkalny z 

zabudową jednorodzinną, 
 c) 10 miejsc postojowych na 1 obiekt handlowy 

sezonowy, 
 d) 20 miejsc postojowych na 100 konsumentów 

w obiekcie gastronomicznym, 
 e) dla obiektu handlowego, sklepu, punktu usłu-

gowego 3 miejsca postojowe na 100 m² pow. 
użytkowej, ale niemniej niż 3 miejsca posto-
jowe na obiekt, 

 f) w zakładach produkcyjnych, transportowych, 
w magazynach minimum 15 miejsc postojo-
wych na 100 zatrudnionych. 

§ 10. 1. Zasady obsługi infrastrukturą tech-
niczną: 
1) utrzymuje siĉ przebieg przez obszar gminy na 

terenach objĉtych planem istniejących sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) ustala siĉ nastĉpujące zasady zaopatrzenia w 
wodĉ: 

 a) do celów bytowo-gospodarczych, technolo-
gicznych i przeciwpożarowych z istniejącej i 
projektowanej sieci wodociągowej zasilanej z 
istniejących i rozbudowywanych w miarĉ po-
trzeb ujĉć wody, 

 b) nakaz uwzglĉdnienia zapotrzebowania w wo-
dĉ do celów przeciwpożarowych w projektach 
zagospodarowania terenu, zgodnie z przepi-
sami odrĉbnymi w sprawie przeciwpożaro-
wego zaopatrzenie w wodĉ oraz dróg pożaro-
wych, 

 c) czasowo możliwoņć zaopatrzenia w wodĉ z 
ujĉć indywidualnych; 

3) ustala siĉ nastĉpujące zasady odprowadzania 
ņcieków bytowych i odprowadzania wód opado-
wych: 

 a) do gminnej sieci kanalizacyjnej – z oczyszczal-
nią ņcieków w Głuchowie, 

 b) wody opadowe z utwardzonych powierzchni 
dróg odprowadzane do rowów, po podczysz-
czeniu w taki sposób aby spełniały obowiązu-
jące wymogi ochrony ņrodowiska okreņlone w 
przepisach odrĉbnych w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ņcie-
ków do wód lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla ņrodowi-
ska wodnego, 

 c) wody opadowe z dachów, z terenów zabudo-
wy mieszkaniowej, odprowadzane powierzch-
niowo do gruntu według rozwiązań indywidu-
alnych, z zakazem kierunku spływu wód opa-

dowych mogących powodować szkodĉ dla 
gruntów sąsiednich; 

4) ustala siĉ nastĉpujące zasady usuwania odpadów 
komunalnych: 

 a) przez obowiązek wyposażenia każdej nieru-
chomoņci w urządzenia do gromadzenia od-
padów komunalnych, 

 b) przez segregowanie i zbiórkĉ odpadów wy-
magających unieszkodliwiania wg zasad z 
przepisami odrĉbnymi, 

 c) przez wywóz transportem zorganizowanym na 
składowisko odpadów; 

5) ustala siĉ nastĉpujące zasady zaopatrzenia w 
energiĉ elektryczną: 

 a) z istniejącego lub uzupełnianego układu na-
powietrznych sieci elektroenergetycznych 15 
kV – poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 
kV, w oparciu o GPZ Rawa Mazowiecka, 

 b) dopuszcza siĉ zmianĉ napowietrznych linii 
elektroenergetycznych na kablowe w uzgod-
nieniu z zarządcą sieci na etapie projektu bu-
dowlanego inwestycji, 

 c) zmiana prowadzenia linii NN oraz lokalizacji 
stacji transformatorowych nie bĉdzie wyma-
gała zmian niniejszego planu, 

 d) rozbudowa stacji transformatorowych zgodnie 
z zapotrzebowaniem, okreņlonym dla obsza-
rów inwestycyjnych; w przypadku zwiĉkszania 
zapotrzebowania mocy wynikającego z rozwo-
ju zagospodarowania, należy zabezpieczyć te-
reny pod lokalizacje stacji transformatorowych 
z bezpoņrednim dostĉpem z drogi publicznej o 
wymiarach 3,0 x 2,0 m w przypadku stacji słu-
powej i 6,0 x 5,0 m dla stacji wnĉtrzowej; rejon 
lokalizacji okreņli właņciwy zarządca sieci, 

 e) dopuszcza siĉ instalacjĉ i korzystanie z kolek-
torów słonecznych jako źródła energii; 

6) ustala siĉ nastĉpujące zasady zaopatrzenia w gaz 
ziemny: 

 a) zaopatrzenie w gaz przewodowy dla celów 
gospodarczych i grzewczych z istniejącej i pro-
jektowanej sieci gazowej ņredniego ciņnienia - 
dla obiektów produkcyjnych zależnie od sto-
sowanych technologii, 

 b) rozbudowa sieci gazowej na warunkach okre-
ņlonych przez właņciwy zakład gazowniczy, 

 c) zasady budowy gazociągów w ulicach muszą 
być zgodne z obowiązującym rozporządze-
niem okreņlającym warunki techniczne, jakim 
winny odpowiadać sieci gazowe, 

 d) dostawy gazu ziemnego do nowych odbior-
ców bĉdą możliwe o ile zostaną spełnione kry-
teria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz za-
warte odpowiednie porozumienia z odbior-
cami, 

 e) na terenach zabudowy jednorodzinnej, lokali-
zacja szafek gazowych w granicy ogrodzeń, 
otwierane na zewnątrz od strony ulicy, na te-
renach pozostałych lokalizacja szafek w miej-
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scach uzgodnionych z zarządcą sieci, 
 f) liniĉ ogrodzenia nakazuje siĉ przeprowadzać 

minimum 1,0 m od gazociągu w rzucie po-
ziomym; 

7) ustala siĉ nastĉpujące zasady zaopatrzenia w 
ciepło: 

 a) z wykorzystaniem gazu ziemnego do celów 
grzewczych, w oparciu o projektowana sieć 
ņredniego ciņnienia prowadzoną z projekto-
wanej stacji redukcyjno-pomiarowej w miej-
scowoņci Jasień, na warunkach okreņlonych 
przez zarządcĉ sieci, 

 b) realizacja źródeł ciepła według rozwiązań in-
dywidualnych przy preferencji ekologicznych 
noņników energii (olej opałowy, biomasa, 
energia elektryczna, energia słoneczna); 

8) ustala siĉ nastĉpujące zasady zaopatrzenia w 
urządzenia telekomunikacyjne: 

 a) zaopatrzenie wszystkich miejscowoņci w sieci 
telefoniczne kablowe w oparciu o centrale te-
lefoniczne w Głuchowie i Białyninie z możli-
woņcią realizacji nowych obiektów telefonii 
przewodowej, 

 b) dopuszcza siĉ realizacjĉ nowych obiektów 
telefonii bezprzewodowej wg przepisów od-
rĉbnych, 

 c) dopuszcza siĉ prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających dróg 
poza jezdnią, za zgoda zarządcy drogi oraz 
zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
przyjĉtymi na etapie projektowania inwestycji; 

9) w przypadku trudnoņci prowadzenia sieci infra-
struktury w pasie drogowym dopuszcza siĉ pro-
wadzenie ich w pasie frontowym działek albo w 
terenie zaplecza działek; 

10) zasilanie obiektów budowlanych z sieci infra-
struktury technicznej zgodnie z warunkami zaopa-
trzenia w poszczególne media, okreņlanymi przez 
dostawcĉ w trybie wydawania pozwoleń na bu-
dowĉ. 

§ 11. 1. Przeznaczenie terenów i ogólne wa-
runki zagospodarowania i zabudowy: 
1) dla poszczególnych terenów wyznaczonych w 

planie liniami rozgraniczającymi ustala siĉ okre-
ņlone przeznaczenie, oznaczone graficznie na ry-
sunku planu oznaczeniami cyfrowymi i literowy-
mi: 

 a) AG – tereny zabudowy związanej z działalno-
ņcią produkcyjno-usługową i gospodarczą, o 
której mowa w § 3 niniejszej uchwały, o uciąż-
liwoņci ograniczonej do granic działki, do któ-
rej podmiot prowadzący działalnoņć gospo-
darczą posiada tytuł prawny, z możliwoņcią: 

  - remontów, modernizacji, rozbudowy lub 
przebudowy istniejących budynków, 

  - lokalizacji nowych obiektów produkcyjnych, 
produkcyjno-usługowych i gospodarczych, 
wraz z niezbĉdnymi dla ich obsługi drogami, 
dojazdami, miejscami postojowymi samo-
chodów i dojņciami wewnĉtrznymi oraz 

urządzeniami infrastruktury technicznej, przy 
zachowaniu przepisów odrĉbnych i ustaleń 
niniejszej uchwały, 

  - z dopuszczeniem lokalu mieszkalnego dla 
zarządcy lub właņciciela wyżej wymienio-
nych obiektów, z warunkiem zastosowania 
rozwiązań technicznych ograniczających 
uciążliwoņci wynikające z usytuowania w te-
renie AG, 

  - z wykluczeniem wprowadzania nieczyszczo-
nych ņcieków do ziemi i ich rolniczego wyko-
rzystania; wykluczenie to nie dotyczy ņcie-
ków pochodzących z własnego gospodar-
stwa domowego oczyszczanych w gruncie 
przy zachowaniu przepisów szczególnych, 

 b) U – tereny przeznaczone dla istniejących 
obiektów i terenów oraz realizacji nowych 
obiektów nieuciążliwych usług związanych z 
obsługą ludnoņci, jak UK – kultu religijnego, 
UH – handlu komercyjne i inne, nie stanowią-
ce realizacji celów publicznych wraz z drogami 
wewnĉtrznymi, dojņciami, miejscami posto-
jowymi samochodów, zielenią urządzoną i izo-
lacyjną, gdzie utrzymuje siĉ istniejącą zabu-
dowĉ i zagospodarowanie z możliwoņcią mo-
dernizacji, rozbudowy lub przebudowy istnie-
jących budynków oraz ustala siĉ budowĉ no-
wych obiektów, 

 c) UKD – tereny bazy usług transportowych, 
obsługi komunikacji, w tym stacje obsługi sa-
mochodów, stacje paliw, urządzenia obsługi 
podróżnych, gastronomia, usługi handlu, 
miejsca noclegowe, mieszkanie właņciciela. 
§ 12. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) dostosowanie planowanego zagospodarowania 

oraz zabudowy do cech krajobrazu lokalnego po-
przez: 

 a) nawiązanie form nowoprojektowanych i mo-
dernizowanych budynków do gabarytów bu-
dynków istniejących, 

 b) kontynuacjĉ dominujących linii zabudowy 
wzdłuż ulic, według ustaleń szczegółowych; 

2) w obszarach wsi przeznaczonych do sytuowania 
zabudowy: 

 a) dopuszcza siĉ w szczególnych przypadkach: 
  - lokalizowanie budynków i budowli w odle-

głoņci 1,50 m od granicy działki lub w grani-
cy działki, z zachowaniem nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza niż minimalna szerokoņć działki 
ustalona dla terenów danej funkcji, 

  - rozbudowĉ, przebudowĉ i nadbudowĉ ist-
niejących budynków zlokalizowanych bezpo-
ņrednio przy granicy działki lub 1,5 m od tej 
granicy do parametrów ustalonych planem, 

 b) ustala siĉ wysokoņć nowej zabudowy maksy-
malnie do 11 m nad poziom terenu, chyba że 
ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, 

 c) kolory elewacji jasne, neutralne, niejaskrawe, 
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 d) ustala siĉ geometriĉ dachu geometriĉ dachu: 
  - dla obiektów o znacznych rozpiĉtoņciach, jak 

np. hale sportowe, przemysłowe i magazy-
nowe geometrii dachów nie ustala siĉ, 

  - dachy budynków mieszkalnych symetryczne, 
dwu-, czterospadowe, naczółkowe, z prefe-
rencja dachów dwuspadowych, o nachyleniu 
głównych połaci od 30° do 45°, 

  - dachy obiektów niemieszkalnych symetrycz-
ne o nachyleniu połaci od 15° do 40°, 

 e) dla budynków istniejących podlegających 
modernizacji obowiązują ustalenia ust. 2 pkt 4 
lit. a, b, c, 

 f) we wszystkich budynkach możliwoņć realizacji 
użytkowych piwnic, których czĉņć nadziemna 
wliczana jest do wysokoņci budynków; 

3) zasady realizacji ogrodzeń: 
 a) nakazuje siĉ miejscowe wycofanie ogrodzeń 

w głąb działek w miejscu sytuowania wjazdu 
bramnego, parkingu, zieleni ozdobnej, przej-
ņcia dla pieszych – minimum 3 m w rzucie po-
ziomym od linii rozgraniczającej, 

 b) nakazuje siĉ narożne ņciĉcia linii ogrodzeń nie 
mniejsze niż 5,0 x 5,0 m na skrzyżowaniach 
dróg lokalnych, dojazdowych i dojazdów, 

 c) zakazuje siĉ stosowania ogrodzeń z pełnych 
prefabrykowanych elementów betonowych w 
ogrodzeniach frontowych działek, z wyjątkiem 
terenów zabudowy położonych w zasiĉgu po-
tencjalnego przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu wzdłuż drogi krajowej Nr 72 – 
wsi Głuchów, gdzie odcinkowo dopuszcza siĉ 
ogrodzenia pełne nie wyższe niż 1,7 m nad po-
ziom terenu, z otworami w podmurówce 
umożliwiającymi migracje drobnych zwierząt, 
o przekroju 15 x 15 cm w odstĉpach co około 
10 m, 

 d) na działkach przylegających do drogi krajowej 
nr 72 nakazuje siĉ ponadto stosowanie zieleni 
izolacyjnej w postaci pasa zieleni wysokiej i 
niskiej o szerokoņci minimalnej 5,0 m na tere-
nie działek inwestycyjnych, wzdłuż linii roz-
graniczającej drogi, 

 e) w miejscach gdzie ustalenia szczegółowe nie 
stanowią inaczej, ogrodzenia od strony dróg 
nie powinny być wyższe niż 1,3 m nad poziom 
terenu i realizowane w sposób umożliwiający 
migracje drobnych zwierząt, 

 f) linie ogrodzeń powinny być oddalone co naj-
mniej o 1,5 m w rzucie poziomym od krawĉdzi 
skarp cieków wodnych i rowów melioracyj-
nych, 

 g) ustala siĉ ogrodzenia drewniane, z siatki meta-
lowej w ramach z kątowników lub z prĉtów 
metalowych w kolorach białym, czarnym lub 
brązowym. 

§ 13. 1. Ochrona zasobów przyrodniczych te-
renów przez: 
1) zakaz lokalizacji w obszarach zabudowy wsi in-

westycji stwarzających zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi, a w szczególnoņci stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; 

2) wymóg stosowania zasad ochrony powierzchni 
ziemi, przez: 

 a) wykorzystanie mas ziemnych z budowy do 
celów rekultywacji, niwelacji terenu lub jego 
nowego ukształtowania, 

 b) rozlokowanie urodzajnej warstwy wierzchniej 
gleby, zdjĉtej w trakcie budowy w miejscach, z 
których została zdjĉta lub w obrĉbie terenów 
zieleni; 

3) zakaz wykorzystywania terenów otwartych łąk i 
pastwisk na cele gospodarcze lub składowisk, w 
tym zakaz wwozu odpadów budowlanych lub 
ziemi z wykopów; 

4) wymóg działań na rzecz rekultywacji wyrobisk 
poeksploatacyjnych i pozostałoņci wysypisk od-
padów stałych i ich rekultywacji w kierunku rol-
nym lub leņnym; 

5) wymóg działań na rzecz rekultywacji wyrobisk 
poeksploatacyjnych i pozostałoņci wysypisk od-
padów stałych i ich rekultywacji w kierunku rol-
nym lub leņnym: 

 a) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektó-
rych substancji w powietrzu alarmowych po-
ziomów niektórych substancji w powietrzu 
oraz marginesów tolerancji dla dopuszczal-
nych poziomów niektórych substancji oraz w 
sprawie wartoņci odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu, 

 b) dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowi-
sku dla terenów zabudowy nieuciążliwych 
usług (U), bazy usług transportowych (UKD) 
oraz działalnoņci produkcyjno-gospodarczej 
(AG). które zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami ochrony ņrodowiska zakwalifikowano do 
terenów mieszkaniowo-usługowych, 

 c) hałas i wibracje, promieniowanie, zanieczysz-
czanie powietrza, gleby, wód powierzchnio-
wych i podziemnych przekraczające dopusz-
czalne poziomy, nie mogą siĉgać poza granice 
działki, na której są wytwarzane. 

2. Utrzymanie drożnoņci cieków wodnych z 
zakazem samowolnych przekształceń rowów i urzą-
dzeń melioracji wodnych, w tym: 
1) w obszarach zmeliorowanych nakazuje siĉ zgod-

nie z uzgodnieniami z zarządzającym siecią 
wprowadzenie wszelkiej zabudowy i zagospoda-
rowanie terenów oraz przebudowy sieci drenar-
skich; 

2) zachowanie ciągłoņci rowów i sieci drenarskich, 
w tym zwłaszcza przy realizacji dróg i sieci infra-
struktury inżynieryjnej. 

3. Ochrona krajobrazu kulturowego gminy 
przez: 
1) utrzymanie skali i form zabudowy; 
2) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, zadrze-

wień ņródpolnych i przydrożnych oraz pojedyn-
czych drzew; ograniczona wycinka drzew i krze-
wów wyłącznie w celu sytuowania nowo powsta-
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jącej zabudowy kubaturowej i jej najbliższego 
otoczenia. 

§ 14. 1. Warunki i zasady scalania i podziału 
nieruchomoņci objĉtych planem: 
1) w obrĉbie terenu objĉtego planem nie wyznacza 

siĉ granic terenów wymagających przeprowa-
dzania procedury scalania i podziałów nierucho-
moņci w trybie ustawy; 

2) ustala siĉ możliwoņć scalania i podziału na działki 
budowlane w trybie indywidualnym, przy zacho-
waniu przepisów odrĉbnych i nastĉpujących wa-
runków: 

 a) zapewnienia dostĉpu do drogi publicznej oraz 
sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
odrĉbnymi i ustaleniami planu, 

 b) wydzielenia działki w drugiej linii zabudowy 
wraz z wydzieleniem dojazdu spełniającego 
ww. wymogi oraz zapewniającego możliwoņć 
prowadzenia sieci uzbrojenia terenu, 

 c) nakazu ukształtowania projektowanych działek 
i wydzielenia ich powierzchni, żeby umożliwić 
ich zabudowĉ i zagospodarowanie zgodne z 
projektowanym przeznaczeniem terenu przy 
zachowaniu przepisów odrĉbnych i ustaleń 
niniejszej uchwały, 

 d) w sytuacji kiedy niezbĉdne jest wydzielenie 
terenu dla przeprowadzenia dróg zapewniają-
cych wewnĉtrzną obsługĉ komunikacyjną, 
zmiany te nie mogą naruszać linii rozgranicza-
jących okreņlonych na rysunku planu, 

 e) przestrzegania minimalnych powierzchni dzia-
łek mieszkaniowych dla zabudowy jednoro-
dzinnej 1000 m², na terenach U i AG 800 m²; w 
pozostałych przypadkach na terenach usług 
transportowych UKD 1500 m²; 

3) dopuszcza siĉ wydzielenie działek o powierzchni 
mniejszej niż wymieniona w ust. 2 wyłącznie dla: 

 a) powiĉkszenia działki sąsiedniej, 
 b) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej, 
 c) wydzielenia dojazdu do nowoprojektowanych 

działek budowlanych. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

dla poszczególnych terenów 
 
§ 15. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Celi-

gów przedstawionego na załączniku graficznym nr 1 
do uchwały, oznaczonego symbolem AG w planie 
ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
 a) tereny działalnoņci produkcyjno-usługowej i 

gospodarczej; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie, 

w tym LPG, stacja paliw wraz z infrastruktura 
towarzyszącą, 

 b) gastronomia, punkt handlowy i inne nieuciąż-
liwe usługi, 

 c) drogi wewnĉtrzne, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej; 

3) zasady kształtowania zagospodarowania terenu i 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i 
zasadami okreņlonymi w § 11, 

 b) usytuowanie w obrĉbie działki zgodnie z usta-
leniami § 12, 

 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-
niami § 12, 

 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu 5,0 m od planowanej linii 
rozgraniczającej drogi KDZ, 

 e) minimalna powierzchnia działki 800 m², z wy-
jątkiem działek podzielonych przed wejņciem 
w życie tego planu, 

 f) powierzchnia zabudowy wraz z utwardzonymi 
dojņciami i dojazdami maksymalnie 70% po-
wierzchni działki, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
30% powierzchni działki; 

4) dostĉpnoņć komunikacyjną ustala siĉ: 
 a) dla terenów AG, poprzez zjazdy z drogi zbior-

czej KDZ przylegającej od strony zachodniej 
do terenu, 

 b) poprzez drogi wewnĉtrzne po terenach wła-
snych; 

5) ochronĉ dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
 a) wschodni fragment terenu w granicach sta-

nowiska archeologicznego obowiązują ustale-
nia dla strefy ochrony stanowiska archeolo-
gicznego zgodnie z § 8 ust. 1 i 2, 

 b) pozostały obszar terenu AG leży w granicach 
strefy ochrony stanowiska archeologicznego, 
gdzie obowiązują ustalenia zgodnie z § 8 ust. 
3. 

§ 16. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Głu-
chów przedstawionego na załączniku graficznym nr 
2, oznaczonego symbolem UKD w planie ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
 a) tereny usług transportowych; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) składy, magazyny, 
 b) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie, 

w tym m.in. LPG, stacja paliw, gastronomia, 
punkt handlowy i inne, 

 c) drogi wewnĉtrzne, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej; 

3) zasady kształtowania zagospodarowania terenu i 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i 
zasadami okreņlonymi w § 11 oraz § 12, 

 b) usytuowanie w obrĉbie działki zgodnie z usta-
leniami § 12, 

 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-
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niami § 12, 
 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 

rysunkiem planu 10,0 m od linii rozgraniczają-
cej drogi KDG, 

 e) powierzchnia zabudowy wraz z utwardzonymi 
dojņć i dojazdów maksymalnie 90% po-
wierzchni działki, 

 f) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
10% powierzchni działki, 

 g) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 
budynku usługowego nie wiĉcej niż 30,0 m; 

4) dostĉpnoņć komunikacyjną ustala siĉ dla terenów 
UKD poprzez zjazd z drogi głównej KDG przylega-
jącej od strony południowej do terenu. 

§ 17. 1. Dla terenu we wsi Głuchów przed-
stawionego na załączniku graficznym nr 3, stanowią-
cym załącznik do uchwały, oznaczonego symbolem 
U w planie ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe, 

w tym m.in. obsługa transportu, LPG, stacja pa-
liw, gastronomia, punkt handlowy i inne usługi; 

2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) składy, magazyny, 
 b) drogi wewnĉtrzne, urządzenia i sieci infra-

struktury technicznej; 
3) zasady kształtowania zagospodarowania terenu i 

zabudowy: 
 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-

dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 11, 

 b) usytuowanie w obrĉbie działki zgodnie z usta-
leniami § 12, 

 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-

niami § 12, 
 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 

rysunkiem planu 10,0 m od linii rozgraniczają-
cej drogi KDG, 

 e) powierzchnia zabudowy wraz z utwardzonymi 
powierzchniami dojņć i dojazdów maksymal-
nie 70% powierzchni działki, 

 f) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
30% powierzchni działki; 

4) dostĉpnoņć komunikacyjną ustala siĉ dla terenów 
U poprzez zjazd z drogi głównej KDG przylegają-
cej od strony południowej do terenu. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia przejściowe i końcowe 
 
§ 18. 1. Wysokoņć stawki procentowej, po-

wstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu 
służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoņci nieruchomoņci plan ustala: 
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami U, 

AG; 
2) 0,01% dla terenu oznaczonego symbolem UKD. 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza Wójtowi Gminy Głuchów. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdo-
wym. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Głuchów:  

Stanisław Bartkowicz 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VIII/46/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/46/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/46/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr VIII/46/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH 

W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU FINANSOWANIA 
 
Okreņlenie sposobu realizacji zapisanych w 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego inwestycji infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych Gminy oraz 
zasady ich finansowania jest nowym elementem, 
do którego sporządzenia zobowiązuje Wójta Gmi-
ny art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 

Podstawy prawne: 
 - Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 

 - Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591, późn. zm.), 

 - Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoņciami (tekst jedn.: Dz. U. z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), 

 - Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz.148, z późn. zm.). 
Celem opracowania jest okreņlenie sposo-

bów realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 
zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania terenu objĉtego planem, które 
należą do zadań własnych Gminy Głuchów oraz 
zasady ich finansowania. Opracowanie sporządzono 
po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie 
budżetu gmin ustaw i przepisów wykonawczych do 
nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych, 
a szczególnoņci w oparciu o prognozĉ skutków fi-
nansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz Sta-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Głuchów. 

Zmiana planu nie powoduje koniecznoņci 
finansowania inwestycji infrastruktury technicznej. 

Możliwoņci finansowania inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy okreņla ustawa o finansach 
publicznych. Inwestycje te mogą być finansowane 
ze ņrodków stanowiących dochody Gminy i okre-
ņlonych w art. 3 ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z dochodów okre-
ņlonych w art. 4. Ustawa o gospodarce nierucho-
moņciami daje możliwoņć ustalenia opłaty adia-

cenckiej, która wynosi nie wiĉcej niż 50% różnicy 
pomiĉdzy wartoņcią jaką nieruchomoņć miała 
przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej, a wartoņcią jaką nieruchomoņć ma po 
ich wybudowaniu w terminie do 3 lat od dnia 
urządzenia lub modernizacji drogi albo od stwo-
rzenia warunków do podłączenia nieruchomoņci 
do poszczególnych urządzeń infrastruktury. Kolej-
nym źródłem dochodu Gminy bĉdzie tak zwana 
renta planistyczna płacona na rzecz Gminy, wyni-
kająca ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci na sku-
tek uchwalenia planu. Budżet Gminu nie jest jed-
nak w stanie ponieņć wszystkich kosztów inwesty-
cji należących do zadań własnych (kierowany jest 
przede wszystkim na wydatki bieżące). W taj sytu-
acji Gmina musi poszukiwać innych źródeł finan-
sowania inwestycji należących do zadań własnych, 
na których realizacjĉ wymagane są ņrodki przekra-
czające możliwoņci Gminy. Kredyty, a w szczegól-
noņci zaciągane w Banku Ochrony Ņrodowiska, 
WFOŅ i NFOŅ pozwalają na realizacjĉ inwestycji 
ņciņle okreņlonych, mających na celu osiągniĉcie 
konkretnych efektów ekologicznych (np. obniżenie 
poziomu emisji niskiej dziĉki likwidacji ogrzewania 
piecowego poprzez dofinansowanie inwestycji 
związanych z ogrzewaniem gazowym lub elektrycz-
nym, finansowanie realizacji systemu transportu i 
oczyszczalni ņcieków) Programy unijne związane z 
pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które w 
Gminie zostały wdrożone, pozwolą na znaczne 
przyspieszenie prac związanych z realizacją zadań 
inwestycyjnych należących do zadań własnych. Po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zyskała 
dostĉp do ņrodków strukturalnych działających na 
terenie państw członkowskich. Gmina wykorzysta 
wszystkie możliwoņci dla pozyskania takich fundu-
szy w celu realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji infrastruktury technicznej, które należą do jej 
zadań własnych. 

Nie przewiduje siĉ poniesienia żadnych 
kosztów w związku z realizacją zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Pro-
gnoza skutków finansowych zakłada, że obszar 
objĉty planem wyposażony jest w istniejącą czĉņć 
wodociągową i nie przewiduje siĉ poniesienia z 
tego tytułu żadnych nakładów, oprócz bieżącej 
eksploatacji. 
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