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UCHWAŁA NR XIV/112/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla czĉņci obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego 
 
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, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i 
Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 
1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) 
Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, 
co następuje: 

 
Postanowienia ogólne 

 
Rozdział 1 

 
§ 1. 1. Uchwala miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla częņci obszaru miasta 
Konstantynowa Łódzkiego, zwany dalej planem, 
składający się z: 
1) częņci tekstowej planu, stanowiącej treņć uchwa-

ły; 
2) częņci graficznej, na którą składa się rysunek pla-

nu w skali 1:1000 będący integralnym załączni-
kiem graficznym nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, będą-
cego integralnym załącznikiem nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, będącego inte-
gralnym załącznikiem nr 3 do uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
okreņlone Uchwałą Nr XXXI/347/08 Rady Miejskiej w 

Konstantynowie Łódzkim z dnia 4 grudnia 2008 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Konstantynowa Łódzkiego w obszarze położo-
nym po południowej stronie ulicy Nadrzecznej dla 
działek o numerach ewidencyjnych: 460, 461, 462/1, 
w obrębie K-21, przedstawia rysunek planu w skali 
1:1000, będący załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 
1) okreņlenie przeznaczenia terenów oraz ustalenie 

zasad ich zabudowy i zagospodarowania; 
2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do 

wydawania decyzji administracyjnych; 
3) ochrona interesu publicznego, w zakresie komu-

nikacji, inżynierii i ochrony ņrodowiska; 
4) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego; 
5) realizacja polityki zrównoważonego rozwoju. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 

planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wy-
sokoņciowej w skali 1:1000, okreņlony w § 1 ni-
niejszej uchwały; 

3) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
stanowiącą akt prawa miejscowego; 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty 
niniejszym planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu, o których mowa w § 1, ust. 2; 

6) terenie – należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz oznaczony symbolem, w którym cyfry ozna-
czają numer terenu w obszarze, a litery oznaczają 
przeznaczenie podstawowe; 

7) usługach – należy przez to rozumieć działalnoņć 
związaną z prowadzeniem czynnoņci ņwiadczo-
nych na rzecz ludnoņci, przeznaczoną dla celów 
konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogól-
nospołecznej, nie związaną z działalnoņcią pro-
dukcyjną; 

8) usługach publicznych – należy przez to rozumieć 
usługi służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, w tym również należące do zadań 
własnych gminy w rozumieniu przepisów odręb-
nych; 

9) celu publicznym – należy przez to rozumieć cele 
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publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomoņciami; 

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

11) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, który dominuje na danym terenie; 

12) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podsta-
wowe, które uzupełniają przeznaczenie podsta-
wowe i mogą być realizowane na warunkach 
okreņlonych w niniejszej uchwale; 

13) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
częņć powierzchni działki zajętą przez wszystkie 
budynki zrealizowane na danej działce, liczoną w 
ich obrysie zewnętrznym; 

14) terenie biologicznie czynnym – należy przez to 
rozumieć teren biologicznie czynny w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie; 

15) działce – należy przez to rozumieć działkę budow-
laną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

16) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji nadziemnych budynku; 

17) wysokoņci zabudowy – należy przez to rozumieć 
maksymalną odległoņć w rzucie prostopadłym 
pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, 
a najniższym punktem gruntu rodzimego; 

18) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granice między terenami o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

19) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony 
pod zabudowę, linia ta nie dotyczy podziemnych 
częņci obiektów budowlanych, balkonów, wyku-
szy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wej-
ņciami do budynków, elementów odwodnienia, 
elementów wystroju elewacji, schodów prowa-
dzących do budynków, pochylni dla niepełno-
sprawnych i innych podobnych elementów bu-
dynków, których zasięg może być ograniczony w 
ustaleniach planu; 

20) froncie działki – należy przez to rozumieć częņć 
działki, z której odbywa się główny wjazd; 

21) wskaźniku intensywnoņci zabudowy terenu lub 
działki – należy przez to rozumieć stosunek sumy 
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziem-
nych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie 
ņcian, bez uwzględniania balkonów loggii i tara-
sów, do powierzchni odpowiednio terenu lub 
działki, na której usytuowane są te budynki; 

22) konserwatorskiej strefie ochrony archeologicznej 
– należy przez to rozumieć strefę obejmującą ob-
szary znanych oraz nieodkrytych stanowisk ar-
cheologicznych; 

23) nadzorze archeologicznym – należy przez to 
rozumieć rodzaj badań archeologicznych polega-
jących na obserwacji wszelkich prac ziemnych i 

analizie odkrywanych nawarstwień w wykopach 
budowlanych w odniesieniu do obszarów inwe-
stycji, na których nie zostały dotąd zlokalizowane 
stanowiska archeologiczne, ale istnieje uzasad-
nione podejrzenie, że mogą się tam znajdować. 

 
Ustalenia planu  

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 
§ 4. 1. Plan okreņla: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków; 

5) wymagania wynikające z kształtowania prze-
strzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów oraz parametry nowo 
wydzielonych działek; 

7) granice i sposób zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, a także obsza-
rów szczególnego zagrożenia powodzią; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoņci objętych planem; 

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

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzenia i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

2. Ze względu na brak koniecznoņci wprowa-
dzenia ustaleń w planie miejscowym nie okreņla się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 
2) terenów górniczych oraz obszarów osuwania się 

mas ziemnych. 
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 

rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) stanowiska archeologiczne; 
5) konserwatorska strefa ochrony archeologicznej; 
6) przeznaczenie terenów. 

2. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1, a 
występujące na rysunku planu, mają charakter in-
formacyjny. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 400 – 25326 – Poz. 4555 
 

§ 6. Plan ustala następujące formy przezna-
czenia i zagospodarowania terenów oraz odpowia-
dające im symbole użyte w uchwale, a także na ry-
sunku planu: 
1) KD-Z – teren drogi klasy zbiorczej; 
2) KD-L – teren drogi klasy lokalnej; 
3) KD-D – teren drogi klasy dojazdowej; 
4) UP – teren usług publicznych; 
5) MWk – teren zabudowy mieszkaniowej komunal-

nej, zamieszkania zbiorowego; 
6) ZP – teren zieleni urządzonej; 
7) ZN – teren zieleni naturalnej; 
8) WS – teren wód powierzchniowych; 
9) E – teren infrastruktury technicznej - energetyka. 

§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, plan ustala: 
1) lokalizację nowych budynków przy zachowaniu 

okreņlonych na rysunku planu nieprzekraczalnych 
linii zabudowy; 

2) linie zabudowy, o których mowa w pkt 1, nie 
obowiązują dla budynków i budowli infrastruktu-
ry technicznej; 

3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

4) dopuszczenie lokalizacji budynków w granicach 
działek w celu umożliwienia realizacji zwartej za-
budowy pierzei ulic, placów i dziedzińców; 

5) zakaz lokalizacji usług komercyjnych z zakresu 
handlu hurtowego wymagających w szczególno-
ņci urządzenia placów handlowych, składowych, 
magazynowych w tym parkingów dla samocho-
dów o wadze własnej powyżej 3,5 t; 

6) dopuszczenie lokalizowania nie wyznaczonych na 
rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, pod warunkiem, że ich lokalizacja nie 
pozostaje w sprzecznoņci z pozostałymi ustale-
niami planu; 

7) na terenach, na których plan dopuszcza zabudo-
wę, o ile zapisy planu nie stanowią inaczej, obo-
wiązuje: 

 a) zakaz stosowania materiałów wykończenio-
wych typu siding i blacha trapezowa, 

 b) zakaz stosowania agresywnych barw elewacji 
budynków, 

 c) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgranicza-
jących dróg, 

 d) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących – wiel-
kopowierzchniowych (tzw. billboardów) i re-
klam wielkopowierzchniowych na budynkach i 
ogrodzeniach, 

 e) zakaz lokalizacji reklam przysłaniających otwo-
ry okienne, a w przypadku tablic reklamowych 
i billboardów, w odległoņci mniejszej niż 2 m 
od okien budynków, 

 f) zakaz podņwietlania reklam w sposób mogący 
powodować uciążliwoņci i oņlepienie kierują-
cych, poruszających się po drogach publicz-
nych, 

 g) dopuszczenie obiektów małej architektury, 

 h) dopuszczenie umieszczania na dachu baterii 
słonecznych i paneli fotowoltaicznych, 

 i) dopuszczenie lokalizacji reklam z zastrzeże-
niem zakazu, o którym mowa w lit. e i f o łącz-
nej powierzchni nie większej niż 0,5 m2 na 500 
m2 powierzchni działki, na której jest zlokali-
zowana, 

 j) ograniczenia, o których mowa w lit. i nie doty-
czą tablic informujących o prowadzonej na 
posesji działalnoņci gospodarczej o ile po-
wierzchnia tablicy nie przekracza 0,1 m2 na 
jedną działalnoņć oraz tablic pamiątkowych i 
informacyjnych nie związanych z reklamą dzia-
łalnoņci gospodarczej; 

8) obowiązują następujące zasady realizacji ogro-
dzeń: 

 a) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 
betonowych od strony dróg publicznych i te-
renów zieleni urządzonej, 

 b) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokoņci więk-
szej niż 1,8 m, za wyjątkiem ogrodzeń mają-
cych pełnić funkcję ochrony przed hałasem – 
ekranów akustycznych, 

 c) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych od strony 
dróg publicznych i terenów zieleni urządzonej. 

§ 8. W zakresie ochrony ņrodowiska i krajo-
brazu kulturowego, plan ustala: 
1) rodzaje terenów objętych ochroną przed hała-

sem, dla których obowiązują zróżnicowane do-
puszczalne poziomy hałasu, okreņlone wskaźni-
kami hałasu w przepisach odrębnych z zakresu 
ochrony ņrodowiska: 

 a) dla terenu, o którym mowa w § 6 pkt 4, ozna-
czonym na rysunku planu symbolem 3UP, 
przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi 
jak dla terenów przeznaczonych pod szpitale 
oraz budynki związane ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i młodzieży, 

 b) dla terenu, o którym mowa w § 6 pkt 5, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1MWk, 
przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi 
jak dla terenów przeznaczonych pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego, 

 c) dla terenu, o którym mowa w § 6 pkt 6, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 4ZP, 
przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w 
ņrodowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi 
jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

2) pozostałe tereny nie wymienione w pkt 1 nie są 
objęte ochroną przed hałasem, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco i potencjalnie oddziaływać na ņrodowi-
sko w rozumieniu przepisów odrębnych, z za-
strzeżeniem pkt 4 i 5; 

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
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lem 3UP, dopuszcza się przedsięwzięcia mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, dla których przeprowadzona ocena oddzia-
ływania na ņrodowisko wykazała brak negatyw-
nego wpływu i oddziaływania na ņrodowisko oraz 
przedsięwzięcia, dla których odstąpiono od spo-
rządzenia oceny oddziaływania na ņrodowisko, z 
zastrzeżeniem pkt 5 i 6; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 3 i 4, nie dotyczą 
inwestycji celu publicznego; 

6) zakaz lokalizowania składowisk odpadów oraz 
punktów do zbierania lub przeładunku odpadów, 
w tym złomu; 

7) uciążliwoņci związane z prowadzoną działalnoņcią 
nie powinny wykraczać poza teren, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny; 

8) obowiązek przebudowy rowów melioracyjnych i 
urządzeń drenażowych, w sposób umożliwiający 
ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewniają-
cy swobodny przepływ wód, przy zachowaniu 
wymogów wynikających z przepisów odrębnych; 

9) po zmianie sposobu użytkowania zmeliorowa-
nych gruntów – w celu wykreņlenia z ewidencji 
wód urządzeń melioracji wodnych oraz zmelio-
rowanych gruntów powierzchni zajętej pod zabu-
dowę, obowiązują ustalenia wynikające z przepi-
sów odrębnych; 

10) możliwoņć przebudowy urządzeń wodnych; 
11) zakaz dokonywania makroniwelacji terenu, za 

wyjątkiem niwelacji niezbędnych do przeprowa-
dzenia inwestycji infrastrukturalnych i drogo-
wych; 

12) ograniczenie uciążliwoņci dla ņrodowiska poprzez 
stosowanie rozwiązań technicznych ograniczają-
cych emisję zanieczyszczeń, hałasu i promienio-
wania; 

13) zakaz odprowadzania ņcieków bezpoņrednio do 
gruntu, cieków wodnych i rowów, za wyjątkiem 
niezanieczyszczonych wód opadowych i rozto-
powych zgodnie z zapisami okreņlonymi w 
uchwale; 

14) wzdłuż projektowanych dróg należy wprowadzić 
pasma zadrzewień o charakterze szpalerowym; 

15) dla wód powierzchniowych plan ustala zapew-
nienie pasów ochronnych wzdłuż nich o szer. 
min. 1,5 m od linii brzegowej, wyłączonych z za-
budowy i zainwestowania, w tym także z wyklu-
czeniem ogrodzeń, w celu: 
a) umożliwienia administratorowi wód powie-

rzchniowych prowadzenia robót remonto-
wych i konserwacji, 

b) ochrony lub urządzenia odbudowy biologicz-
nej wód; 

16) możliwoņć przebudowy i zmian przebiegu cieków 
naturalnych na podstawie przepisów odrębnych; 

17) ograniczenie w zagospodarowaniu terenów, po-
łożonych w granicach terenów o niekorzystnych 
warunkach dla zabudowy ze względu na możli-
woņć podtopień wskazanych na rysunku planu 
poprzez: 

 a) zakaz wykonywania robót oraz czynnoņci, 
które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 b) zakaz lokalizacji budynków, 
 c) możliwoņć realizacji urządzeń wodnych, 
 d) możliwoņć realizacji dróg, sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, na zasadach okre-
ņlonych w planie. 

§ 9. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, plan ustala: 
1) ochronę konserwatorską zabytków archeologicz-

nych to jest: 
 a) stanowiska archeologicznego R1 – Rszew 

stan. 1 AZP 66-50, stan. 5 – stanowisko wpisa-
ne do rejestru zabytków pod nr A/210 dnia 
2.10.1979 r. – grodzisko ņredniowieczne, 

 b) stanowiska archeologicznego R2 – Rszew 
stan. 2, AZP 66-50, stan. 29 – osada ņrednio-
wieczna; 

2) konserwatorską strefę ochrony archeologicznej; 
3) dla stanowiska archeologicznego, o którym mo-

wa w pkt 1 lit. a, obowiązuje: 
 a) zakaz prowadzenia jakichkolwiek prac ziem-

nych związanych ze zmianą zagospodarowa-
nia gruntu za wyjątkiem naukowych i konser-
watorskich badań archeologicznych, 

 b) dopuszcza się turystyczne zagospodarowanie 
terenu pod warunkiem uzyskania w formie pi-
semnej akceptacji Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, oddzielnie dla koncepcji, pro-
jektu wstępnego i projektu wykonawczego 
oraz pozytywnej opinii powykonawczej; 

4) dla stanowiska archeologicznego, o którym mo-
wa w pkt 1 lit. b, obowiązuje: 

 a) przeprowadzenie badań archeologicznych 
przed wydaniem pozwolenia na budowę, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie za-
bytków, 

 b) na prowadzenie badań archeologicznych nale-
ży uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, o które należy wy-
stąpić najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem 
badań; 

5) dla konserwatorskiej strefy ochrony archeolo-
gicznej obowiązuje: 

 a) przeprowadzenie nadzorów archeologicznych 
przy wszelkich inwestycjach związanych ze 
zmianą zagospodarowania terenu tam gdzie 
prowadzone będą roboty ziemne, przy czym 
na prowadzenie nadzoru archeologicznego 
należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, o które należy wy-
stąpić nie później niż na 21 dni przed rozpo-
częciem inwestycji, 

 b) w przypadku natrafienia podczas prac ziem-
nych na przedmiot o cechach zabytku należy 
wstrzymać wszelkie roboty budowlane, teren 
udostępnić do badań archeologicznych, ozna-
czyć i zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce je-
go odkrycia, a także powiadomić o tym fakcie 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
6) na terenie objętym planem obowiązuje uzgod-

nienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
koniecznoņci przeprowadzenia nadzoru archeolo-
gicznego przy wszystkich inwestycjach liniowych 
dłuższych niż 50 m i szerszych niż 50 cm, wyma-
gających prac ziemnych. 

§ 10. W zakresie wymagań wynikających z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, plan 
ustala: 
1) w zakresie lokalizowania noņników reklamowych 

i szyldów obowiązują ustalenia zawarte w § 7  
pkt 7; 

2) obowiązek zagospodarowania terenu i kształto-
wania nawierzchni ulic, chodników i placów w 
sposób umożliwiający korzystanie osobom nie-
pełnosprawnym, na zasadach ustalonych w 
przepisach odrębnych; 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architek-
tury, wiat przystankowych i zieleni na terenach 
dróg, z wyjątkiem pasa jezdnego, pod warunkiem 
nienaruszania wymagań okreņlonych w przepi-
sach odrębnych o drogach publicznych. 

§ 11. W zakresie podziału nieruchomoņci, 
plan ustala: 
1) plan nie ustala wielkoņci działek uzyskiwanych w 

wyniku podziału nieruchomoņci, w tym minimal-
nej i maksymalnej wielkoņci działek; wielkoņci te 
powinny być dostosowane do zakresu obszaro-
wego inwestycji i możliwoņci obsługi komunika-
cyjnej i infrastrukturalnej; 

2) w przypadku podziału geodezyjnego – w celu 
ustalenia innego niż istniejący układ działek – po-
dział ten musi zapewniać bezpoņredni dostęp do 
drogi publicznej nowo wydzielonej działce, za 
pomocą układu wydzielonych dróg wewnętrz-
nych zgodnie z zasadami okreņlonymi w planie. 

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomoņci objętych 
planem, plan ustala: 
1) nie wyznacza się obszarów przeznaczonych do 

przeprowadzenia procedury scalenia i podziału 
nieruchomoņci; 

2) w przypadku koniecznoņci przeprowadzenia pro-
cedury scalania i podziału nieruchomoņci, wiel-
koņć nowo wydzielonych działek nie mniejszą niż 
1000 m2 i o szerokoņci frontu działki nie mniejszej 
niż 20 m; 

3) parametry działek, o których mowa w pkt 2, nie 
dotyczą działek wydzielonych pod urządzenia in-
frastruktury technicznej i drogi wewnętrzne. 

§ 13. W zakresie ochrony ludnoņci w sytu-
acjach kryzysowych, plan ustala obowiązek dosto-
sowania się do działań w sytuacjach szczególnych 
zagrożeń, zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych. 

§ 14. W zakresie gospodarki odpadami ko-
munalnymi, plan ustala obowiązek: 
1) magazynowania odpadów komunalnych stałych 

w wyznaczonych miejscach w obrębie każdej nie-

ruchomoņci oraz prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

2) odbierania odpadów komunalnych z każdej nie-
ruchomoņci przez przedsiębiorców uprawnionych 
do odbioru odpadów, a następnie ich wywóz do 
miejsc odzysku lub składowania i unieszkodli-
wiania. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe w zakresie uzbrojenia 
 
§ 15. 1. Plan ustala obsługę obszaru w zakre-

sie infrastruktury technicznej z sieci istniejących i 
projektowanych. 

2. Plan ustala realizację nowych sieci infra-
struktury technicznej w liniach rozgraniczających 
dróg, z możliwoņcią odstępstwa od tej zasady w 
sytuacji, gdy warunki terenowe, techniczne lub prze-
słanki ekonomiczne warunkują ich prowadzenie na 
innych terenach. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan 
ustala: 
1) zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-

gospodarcze, produkcyjne i przeciwpożarowe z 
ogólnodostępnej sieci wodociągowej; 

2) zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej z powiązanej z magistralami; 

3) doprowadzenie wody do wyznaczonych terenów 
rozwojowych następować będzie poprzez rozbu-
dowę sieci wodociągowej według warunków 
okreņlonych przez zarządcę sieci i przepisy od-
rębne; 

4) przy budowie i rozbudowie sieci wodociągowej 
należy uwzględnić wymagania w zakresie prze-
ciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie odprowadzania ņcieków, plan 
ustala: 
1) odprowadzanie ņcieków poprzez ogólnodostępną 

sieć kanalizacji sanitarnej; 
2) odbiornikami ņcieków będą główne kolektory 

miejskie doprowadzające ņcieki do Grupowej 
Oczyszczalni Ņcieków; 

3) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowa-
na zgodnie z warunkami okreņlonymi w przepi-
sach odrębnych; 

4) dopuszczenie lokalizacji przepompowni ņcieków 
w miejscu gdzie nie ma możliwoņci poprowadze-
nia kanalizacji grawitacyjnej; 

5) ņcieki odprowadzane do kanalizacji powinny 
spełniać warunki okreņlone w przepisach odręb-
nych; 

6) obowiązek podłączenia terenów przeznaczonych 
pod nowe inwestycje do projektowanej kanaliza-
cji sanitarnej; 

7) dla terenów nieskanalizowanych do czasu reali-
zacji sieci kanalizacyjnej plan dopuszcza jako 
rozwiązanie tymczasowe odprowadzanie ņcieków 
do szczelnych zbiorników na ņcieki, zakaz lokali-
zacji przydomowych oczyszczalni ekologicznych z
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 obiegiem otwartym; 
8) główny kierunek odprowadzania wód opado-

wych i roztopowych do rzeki Jasieniec; 
9) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

poprzez sieć kanalizacji deszczowej; 
10) wody opadowe z dachów budynków powinny 

być odprowadzane powierzchniowo i zagospoda-
rowane na działce, plan dopuszcza gromadzenie 
wód opadowych w zbiornikach retencyjnych na 
terenie działek; 

11) odwodnienie poszczególnych działek możliwe 
jest poprzez wykorzystanie istniejącego systemu 
rowów melioracyjnych i urządzeń drenarskich; 

12) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej wyłącznie tej iloņci wód 
opadowych, która nie może być zagospodarowa-
na na działce; 

13) w przypadku realizacji nowych ulic należy stoso-
wać alternatywne metody związane z lokalną in-
filtracją przy użyciu rowów i niecek infiltracyjno-
retencyjnych, w celu odprowadzania wód opa-
dowych; 

14) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i 
roztopowych z terenów w przypadku zanieczysz-
czenia i przekroczenia dopuszczalnych wartoņci, 
okreņlonych w przepisach odrębnych; 

15) wszystkie rozwiązania z zakresu odwodnienia 
powinny zabezpieczać czystoņć odbiorników to 
jest wód powierzchniowych i gleby, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami; dla 
zlewni potencjalnie zanieczyszczonych takich jak 
tereny parkingów o powierzchni >0,1 ha, place 
postojowe, drogi o kategorii dróg krajowych i wo-
jewódzkich zapewnić należy podczyszczanie 
spływów deszczowych przed ich wprowadzeniem 
do kanalizacji miejskiej, z lokalizacją urządzeń 
oczyszczających na terenach, do których inwestor 
ma tytuł prawny; 

16) obowiązek stosowania metod utwardzania terenu 
o jak najniższym stopniu uszczelnienia. 

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną, 
plan ustala: 
1) podstawowe zasilanie w energię elektryczną z 

sieci napowietrznych i kablowych zasilanych ze 
stacji transformatorowo-rozdzielczych, na warun-
kach okreņlonych przez zarządcę sieci i przepisy 
odrębne; 

2) możliwoņć realizacji stacji transformatorowych 
15/04 kV na terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę, przy linii rozgraniczającej ulicy z bezpo-
ņrednim dostępem do drogi publicznej; 

3) obowiązek skablowania istniejącej napowietrznej 
sieci ņredniego napięcia i realizacji w liniach roz-
graniczających dróg; 

4) możliwoņć realizacji stacji transformatorowych 
nie wskazanych na rysunku planu na wszystkich 
terenach okreņlonych w planie miejscowym w 

sposób regulowany przez przepisy odrębne; 
5) możliwoņć realizacji stacji transformatorowych 

poza liniami rozgraniczającymi ulic w formie sta-
cji wnętrzowych; 

6) możliwoņć realizacji sieci elektroenergetycznych 
napowietrznych wyłącznie dla sieci o napięciu 
równym lub wyższym 15 kV; 

7) strefę ograniczenia zagospodarowania terenów 
wynikającą z przebiegu napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych ņredniego napięcia o sze-
rokoņci po 6 m od skrajnego przewodu sieci, któ-
ra po przebudowie lub skablowaniu linii przesta-
nie obowiązywać; 

8) zakaz lokalizacji zabudowy mającej pomieszcze-
nia przeznaczone na stały pobyt ludzi w strefie 
ograniczenia zagospodarowania terenów wynika-
jącej z przebiegu napowietrznych sieci elektro-
energetycznych. 

6. W zakresie telekomunikacji, plan ustala: 
1) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci 

telekomunikacyjnej; 
2) realizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan ustala 

zaopatrzenie z istniejącej sieci gazowej oraz poprzez 
rozbudowaną sieć lokalizowaną w liniach rozgrani-
czających ulic zgodnie z przepisami odrębnymi. 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, plan 
ustala: 
1) dopuszczenie zaopatrzenia w ciepło z miejskiej 

sieci ciepłowniczej poprzez dowiązanie się do sie-
ci zlokalizowanej poza granicami planu miejsco-
wego; 

2) dla nowo lokalizowanych budynków dopuszcze-
nie zaopatrzenia w ciepło z indywidualnych źró-
deł ciepła, z wykorzystaniem bezpiecznych ekolo-
gicznie źródeł ciepła, odpowiadającym przepisom 
z zakresu ochrony ņrodowiska i przepisów ener-
getycznych. 

9. Plan dopuszcza wydzielenie dróg we-
wnętrznych w celu umożliwienia dostępu do dróg 
publicznych, o szerokoņci nie mniejszej niż 8 m. 

10. Na terenie objętym planem, o ile zapisy 
niniejszego planu nie stanowią inaczej, ustala się 
następujące zasady lokalizacji i obsługi miejsc posto-
jowych: 
1) nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na jedno 

mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej komu-
nalnej, zamieszkania zbiorowego; 

2) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług; 

3) dopuszczenie bilansowania miejsc parkingowych 
w ramach zadania inwestycyjnego, obejmujące-
go więcej niż jedną działkę lub teren inwestycji; 

4) dopuszczenie budowy parkingów wielopozio-
mowych (także z możliwoņcią zagłębienia parkin-
gu pod powierzchnią terenu). 
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Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe  

dla poszczególnych terenów 
 
§ 16. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 3UP, plan ustala przeznaczenie 
podstawowe pod usługi publiczne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się lokalizację usług, w tym: 
1) usługi oņwiaty; 
2) usługi zdrowia; 
3) usługi kultury; 
4) usługi komercyjne; 
5) usługi turystyki; 
6) obiekty sakralne; 
7) obiekty biurowe; 
8) obiekty dydaktyczne i badawcze; 
9) obiekty sportowo-rekreacyjne. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, jako 
przeznaczenie uzupełniające plan ustala możliwoņć 
realizacji obiektów i urządzeń towarzyszących: 
1) nie wyznaczonych na rysunku planu ciągów pie-

szych i ņcieżek rowerowych, dojņć oraz podjaz-
dów do budynków; 

2) zieleni urządzonej; 
3) obiektów małej architektury; 
4) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z 

obsługą i zagospodarowaniem terenu. 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 

ustala następujące parametry, wskaźniki i zasady 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) wysokoņć zabudowy nie większa niż 12 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niż 3, w tym pod-

dasze użytkowe; 
3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% po-

wierzchni działki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niż 50% powierzchni działki; 
5) geometria dachu: 
 a) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych 

połaci nie większym niż 45º, 
 b) dla dachów o kącie nachylenia głównych po-

łaci powyżej 20º ustala się dachy dwuspa-
dowe lub wielospadowe, 

 c) dla dachów, o których mowa w lit. b ustala się 
obowiązek zachowania symetrii i jednako-
wych spadków głównych połaci; 

6) elewacje o wysokich walorach estetycznych wy-
konane z naturalnych materiałów wykończenio-
wych, takich jak drewno, szkło, kamień oraz cegła; 

7) zakaz realizacji dachów i elewacji w jaskrawych 
kolorach; 

8) obowiązek stosowania barw pastelowych dla 
elewacji budynków; 

9) pierzeje ulic wyznaczających przestrzeń publiczną 
wymagają ukształtowania w formie wnętrza 
urbanistycznego o charakterze miejskim; 

10) oņwietlenie uliczne należy wykonać według 
projektu, dla wyodrębnionych przestrzeni pu-
blicznych; 

11) zakaz stosowania nawierzchni asfaltowych dla 
terenów placów publicznych, nawierzchnie tych 
ciągów należy wykonać z elementów drobno-
wymiarowych; 

12) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie załącz-
nikiem nr 1, od dróg wewnętrznych w odległoņci 
6 m. 

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, układ, 
forma skala, proporcje oraz dobór materiałów wy-
kończeniowych, nowo projektowanej zabudowy, 
powinny wpisywać się w zabytkowy charakter oto-
czenia. 

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 plan 
ustala obowiązek zapewnienia miejsc postojowych, 
zgodnie § 15 ust. 10. 

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują ustalenia z zakresu: 
1) ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego zawarte w § 8 pkt 7; 
2) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

zawarte w § 9 pkt 5. 
8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 

ustala obsługę komunikacyjną z przyległych dróg 
publicznych 1KD-Z, 4KD-L, 5KD-D i 6KD-D. 

§ 17. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MWk plan ustala przeznaczenie 
podstawowe pod zabudowę mieszkaniową komu-
nalną, zamieszkania zbiorowego. 

2. Dopuszcza się lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej w formie wolnostojącej lub w formie 
segmentów w budynkach, w których iloņć mieszkań 
nie może przekraczać 4 na 1 budynek wolnostojący 
lub na 1 segment. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, jako 
przeznaczenie uzupełniające plan ustala możliwoņć 
realizacji obiektów i urządzeń towarzyszących: 
1) nie wyznaczonych na rysunku planu ciągów pie-

szych i ņcieżek rowerowych, dojņć oraz podjaz-
dów do budynków; 

2) zieleni urządzonej; 
3) obiektów małej architektury; 
4) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z 

obsługą i zagospodarowaniem terenu. 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 

ustala następujące parametry, wskaźniki i zasady 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) wysokoņć zabudowy nie większa niż 10 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niż 3, w tym pod-

dasze użytkowe; 
3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% po-

wierzchni działki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 

mniejsza niż 50% powierzchni działki; 
5) geometria dachu: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 400 – 25331 – Poz. 4555 
 
 a) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych 

połaci nie większym niż 45º, 
 b) dla dachów o kącie nachylenia głównych po-

łaci powyżej 20º ustala się dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe, 

 c) dla dachów, o których mowa w lit. b ustala się 
obowiązek zachowania symetrii i jednako-
wych spadków głównych połaci; 

6) elewacje o wysokich walorach estetycznych wy-
konane z naturalnych materiałów wykończenio-
wych, takich jak: drewno, szkło, kamień oraz ce-
gła; 

7) zakaz realizacji dachów i elewacji w jaskrawych 
kolorach; 

8) obowiązek stosowania barw pastelowych dla 
elewacji budynków; 

9) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie załącz-
nikiem nr 1, od dróg wewnętrznych w odległoņci 
6 m. 

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie § 15 ust. 10 pkt 1, przy czym dopuszcza się 
ich realizację w formie garaży wbudowanych w bryły 
budynków lub jako zespoły garaży wolnostojących. 

6. Dla zespołów garaży wolnostojących, usta-
la się następujące parametry i zasady kształtowania 
zabudowy: 
1) wysokoņć zabudowy nie większa niż 5 m; 
2) dachy płaskie lub o kącie nachylenia połaci nie 

większym niż 30°. 
7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 

ustala obsługę komunikacyjną z przyległych dróg 
publicznych 1KD-Z, 2KD-Z, 5KD-D i 6KD-D. 

§ 18. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4ZP plan ustala przeznaczenie pod-
stawowe pod zieleń urządzoną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające na okre-
ņlonym w ust. 1 terenie, plan ustala możliwoņć loka-
lizacji obiektów i urządzeń towarzyszących: 
1) ogólnodostępnych ciągów pieszych i ņcieżek 

rowerowych; 
2) oņwietlenia wzdłuż ciągów pieszych; 
3) obiektów małej architektury, takich jak murki 

oporowe, schodki terenowe, chodniki, latarnie, 
siedziska, fontanny oraz urządzenia zabaw dla 
dzieci; 

4) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z 
obsługą i zagospodarowaniem terenu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje stosowanie jednakowych elementów wypo-
sażenia powtarzalnego, takiego jak: ławki, latarnie, 
kosze na ņmieci, barierki, słupki, itp. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala powierzchnię terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu. 

5. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązują ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków zawarte w § 9 pkt 3, 4 i 5. 
6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 

ustala obsługę komunikacyjną z przyległej drogi 
publicznej 4KD-L. 

§ 19. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 5ZN i 7ZN, plan ustala przezna-
czenie podstawowe pod zieleń naturalną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające na okre-
ņlonych w ust. 1 terenach, plan ustala możliwoņć 
lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących: 
1) ciągów pieszych i ņcieżek rowerowych; 
2) obiektów małej architektury; 
3) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z 

obsługą i zagospodarowaniem terenu. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

plan zakazuje lokalizacji zabudowy kubaturowej. 
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

plan ustala powierzchnię terenu biologicznie czyn-
nego nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują ustalenia z zakresu: 
1) ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego zawarte w § 8 pkt 15, 16 i 17; 
2) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

zawarte w § 9 pkt 5. 
6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5ZN, obowiązują ustalenia z zakresu 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawar-
te w § 9 pkt 3. 

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
plan ustala obsługę komunikacyjną z przyległych 
dróg publicznych: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 5ZN z drogi 3KD-L; 
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 7ZN z drogi 1KD-Z. 
§ 20. 1. Dla terenów, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 6WS i 8WS, plan ustala 
przeznaczenie podstawowe pod wody powierzch-
niowe. 

2. Plan dopuszcza możliwoņć budowy prze-
pustów, mostów i urządzeń służących ochronie 
przeciwpowodziowej i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują ustalenia z zakresu:  
1) ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego zawarte w § 8 pkt 15 i 16; 
2) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

zawarte w § 9 pkt 5. 
§ 21. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2E, plan ustala przeznaczenie pod-
stawowe pod urządzenia infrastruktury technicznej – 
energetyka. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala obsługę komunikacyjną z przyległej drogi 
publicznej 1KD-Z. 
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Rozdział 5 
Ustalenia szczegółowe  

w zakresie obsługi komunikacyjnej 
 
§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1KD-Z i 2KD-Z, plan ustala prze-
znaczenie podstawowe pod drogę klasy zbiorczej. 

2. Szerokoņć dróg w liniach rozgraniczają-
cych tereny zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla dróg, o których mowa w ust. 1, plan 
ustala: 
1) droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu; 
2) możliwoņć realizacji drogowych obiektów inży-

nierskich; 
3) zakaz realizacji zjazdów z drogi, za wyjątkiem 

zjazdów dopuszczonych do utrzymania; 
4) obowiązek realizacji ņcieżki rowerowej o szeroko-

ņci nie mniejszej niż 2,5 m. 
4. Zagospodarowanie terenu zgodnie z prze-

pisami odrębnymi o drogach publicznych. 
§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 3KD-L i 4KD-L, plan ustala prze-
znaczenie podstawowe pod drogę klasy lokalnej. 

2. Szerokoņć dróg, o których mowa w ust. 1, 
w liniach rozgraniczających tereny zgodnie z rysun-
kiem planu. 

3. Dla dróg, o których mowa w ust. 1, plan 
ustala drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. 

4. Zagospodarowanie terenu zgodnie z prze-
pisami odrębnymi o drogach publicznych. 

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 5KD-D i 6KD-D, plan ustala prze-
znaczenie podstawowe pod drogę klasy dojazdowej. 

2. Szerokoņć dróg, o których mowa w ust. 1, 
w liniach rozgraniczających tereny zgodnie z rysun-
kiem planu. 

3. Dla dróg, o których mowa w ust. 1, plan 
ustala drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. 

4. Zagospodarowanie terenu zgodnie z prze-
pisami odrębnymi o drogach publicznych. 

 
Rozdział 6 

Przepisy przejņciowe i końcowe 
 
§ 25. Ustala stawkę procentową do okreņle-

nia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym w wysokoņci 30%. 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza Burmi-
strzowi Konstantynowa Łódzkiego. 

§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz za-
mieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Urzę-
du Miasta. 

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

 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Konstantynowie Łódzkim: 

Andrzej Owczarek 
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do uchwały nr XIV/112/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
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ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

 
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 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 

155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 
153, poz. 901) Rada Miejska w Konstantynowie 
Łódzkim stwierdza, że w ustawowym terminie 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konstantynowa Łódzkiego w obszarze po-
łożonym po południowej stronie ulicy Nadrzecznej 
dla działek o numerach ewidencyjnych: 460; 461; 
462/1, w obrębie K-21, nie wpłynęła żadna uwaga 
do projektu planu. 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIV/112/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 
2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miej-
ska w Konstantynowie Łódzkim stwierdza że, po 
uprawomocnieniu się zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla częņci obsza-
ru miasta Konstantynowa Łódzkiego w obszarze 
położonym po południowej stronie ulicy Nadrzecz-
nej dla działek o numerach ewidencyjnych: 460; 461; 
462/1, w obrębie K-21, przewiduje się realizację na-
stępujących inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań własnych gminy i okre-
ņla się sposób ich realizacji oraz zasady finansowa-
nia: 
1) budowa sieci wodociągowej w drogach – inwe-

stycja realizowana sposobem gospodarczym ze 
ņrodków własnych gminy; 

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - 
inwestycja realizowana ze ņrodków własnych 
gminy, oraz dotacji z funduszy ochrony ņrodo-
wiska i funduszy unijnych. Realizacja jednost-
kami wykonawczymi wyłonionymi w formie 
przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych; 

3) budowa sieci gazowej - inwestycja realizowana 
przez właņciwą Spółkę Gazownictwa z jej ņrod-
ków finansowych z udziałem ņrodków własnych 
gminy w zakresie opłaty przyłączeniowej; 

4) budowa oņwietlenia ulic w drogach - inwestycja 
realizowana ze ņrodków własnych gminy. Reali-
zacja jednostkami wykonawczymi wyłonionymi 
w formie przetargu, zgodnie z ustawą o zamó-
wieniach publicznych; 

5) budowa dróg (ulic) - inwestycja realizowana ze 
ņrodków własnych gminy, oraz dotacji z funduszy 
unijnych. Realizacja jednostkami wykonawczymi 
wyłonionymi w formie przetargu, zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych. 
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