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UCHWAŁA Nr VI/48/2011 

RADY GMINY POTWORÓW 

 z dnia 14 września 2011 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu na Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Potworów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 82 
ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala sić, co nastć-
puje:  

§ 1.1. Postanawia sić zaciągnąć kredyt w 
Banku Ochrony Środowiska na spłatć zobowią-
zania w związku z ujćciem w budşecie zadania 
Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości 
Potworów – do kwoty 180.000,00 Okres spłaty 
kredytu: do 10 lat Spłata kredytu nastąpi w la-
tach 2012-2021. 

2. Ustanawia sić zabezpieczenie kredytu w 
formie weksla „in blanco”. 

 

3. Ŝródłem dochodu, z którego zostanie sfi-
nansowana kredyt, bćdą dochody z podatku 
rolnego, od nieruchomości oraz subwencja 
ogólna. 

4. Inwestycja bćdzie realizowana w 2011. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca sić Wójtowi 
Gminy w Potworowie. 

§ 3. Uchyla sić uchwały Rady Gminy w Po-
tworowie - nr IV/29/2011 z dnia 20 kwietnia 
2011r. w sprawie zaciągnićcia poşyczki na Re-
nowacja zbiornika wodnego w miejscowości 
Potworów - nr V/38/2011 z dnia 14 lipca 2011r. 
w sprawie zmian w uchwale o zaciągnićciu po-
şyczki na Renowacja zbiornika wodnego w miej-
scowości Potworów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem po-
wzićcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewi-
dzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Milczarski 
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UCHWAŁA Nr XVIII/93/11 

RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE 

 z dnia 7 paŝdziernika 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Łosice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 106,poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113),  

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 Nr 127, poz. 880, z 2008 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 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 Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), w związ-
ku z uchwałą nr XLIV/305/10 Rady Miasta i Gmi-
ny w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2010r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Łosice i po stwierdzeniu, şe niniejszy 
plan jest zgodny z uchwałą Nr XXXVII/231/09 
Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 
2009r. w sprawie uchwalenia Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Łosice, Rada Miasta i 
Gminy Łosice uchwala, co nastćpuje:  

Dział I 
Przepisy dotyczące  

całego obszaru objętego planem 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala sić zmianć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla Mia-
sta i Gminy Łosice obejmującą działkć o nume-
rze ewidencyjnym 181 połoşoną na obszarze 
miasta Łosice w rozwidleniu ulic Kolejowej i 
Czarkowskiego. 

2. Granice obszaru zmiany planu przedsta-
wiono na rysunku planu sporządzonym w skali 
1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. Pozostałymi załącznikami do uchwały są: 

1) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych miasta i gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych - załącznik nr 2; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 3. 

§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1) dachu płaskim - naleşy przez to rozumieć 
dach bćdący równocześnie stropem nad 
ostatnią kondygnacją budynku, o nachyle-
niu połaci dachowej nie przekraczającej 10°; 

2) działalności gospodarczej - jest to działal-
ność wytwórcza, budowlana, handlowa i 
usługowa wykonywana w sposób ciągły i 
zorganizowany; 

3) froncie działki - naleşy przez to rozumieć 
czćść działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa sić główny wjazd lub 
wejście na działkć; 

4) maksymalnej wysokości zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć wysokość budynku mie-
rzoną od poziomu terenu przy najnişej po-
łoşonym wejściu do budynku lub jego czć-
ści, znajdującym sić na pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej budynku, do górnej po-
wierzchni najwyşej połoşonego stropu, 
łącznie z grubością izolacji cieplnej i war-

stwy ją osłaniającej, bez uwzglćdniania wy-
niesionych ponad tć płaszczyznć maszy-
nowni dŝwigów i innych pomieszczeń tech-
nicznych, bądŝ do najwyşej połoşonego 
punktu stropodachu lub konstrukcji prze-
krycia budynku znajdującego sić bezpo-
średnio nad pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi; 

5) maksymalnym wskaŝniku intensywności 
zabudowy – naleşy przez to rozumieć iloraz 
sumy powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji naziemnych, mierzonych w ob-
rysie zewnćtrznym, wszystkich obiektów 
zlokalizowanych na terenie własnym inwe-
stycji do powierzchni terenu objćtego tą 
inwestycją; 

6) maksymalnym wskaŝniku powierzchni za-
budowy - naleşy przez to rozumieć najwićk-
szą nieprzekraczalną wartość stosunku su-
my powierzchni zabudowy wszystkich bu-
dynków liczoną po zewnćtrznym obrysie 
budynków oraz powierzchni utwardzonej 
do powierzchni ogólnej terenu inwestycji 
określonym w %; 

7) minimalnym wskaŝniku powierzchni biolo-
gicznie czynnej – naleşy przez to rozumieć 
najmniejszą dopuszczalną na terenie inwe-
stycji powierzchnić terenu o którym mowa 
w pkt. 16; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić ograniczającą obszar 
na którym dopuszcza sić wznoszenie bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach 
planu rodzajów budowli naziemnych nie 
bćdących liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu, 

9) obszarze objćtym planem - naleşy przez to 
rozumieć obszar w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu; 

10) przepisach szczególnych lub odrćbnych – 
naleşy przez to rozumieć inne przepisy poza 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

11) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaşać na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi; 

12) przeznaczeniu terenu lub obiektu - naleşy 
przez to rozumieć kategorie przeznaczenia 
terenu, w tym mieszczące sić w danym 
przeznaczeniu funkcje obiektu, które są do-
puszczone na danym terenie lub w obiek-
cie; 

13) przeznaczeniu uzupełniającym - naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie dopusz-
czalne na powierzchni nie wićkszej niş 25% 
terenu; 
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14) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć 

rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyj-
no-wysokościowej w skali 1:1000, stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały; 

15) terenie - naleşy przez to rozumieć teren o 
określonym przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz oznaczony symbolem cyfrowym i lite-
rowym; 

16) terenie biologicznie czynnym - naleşy przez 
to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający natural-
ną wegetacjć, a takşe 50% powierzchni ta-
rasów i stropodachów z taką nawierzchnią, 
nie mniej jednak niş 10m2 oraz wodć po-
wierzchniową na tym terenie; 

17) terenie inwestycji - naleşy przez to rozumieć 
działkć lub zespół graniczących ze sobą 
działek spełniających wymogi działki bu-
dowlanej, na której inwestor realizuje lub 
zamierza realizować inwestycjć; 

18) usługach - naleşy przez to rozumieć tereny, 
obiekty budowlane, pomieszczenia w bu-
dynkach oraz instalacje i urządzenia prze-
znaczone do działalności usługowej, w tym 
handlowej o powierzchni sprzedaşy do 
2000m2 których funkcjonowanie nie powo-
duje przekroczenia standardów jakości śro-
dowiska poza terenem, na którym działal-
ność usługowa jest prowadzona oraz nie 
wywołuje innych oddziaływań niepoşąda-
nych, jak drgania, wibracje oddziaływanie 
zapachowe; 

19) zieleni urządzonej - naleşy przez to rozu-
mieć czćść powierzchni działki budowlanej 
pokrytą roślinnością kultywowaną: mura-
wami trawiastymi, kwietnikami, drzewami i 
krzewami ozdobnymi wraz z elementami 
dekoracyjnymi, jak oczka wodne, ogródki 
skalne itp.; 

§ 3.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami: 

1) granice obszaru objćtego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub o róşnych zasadach zagospo-
darowania; 

3) oznaczenia cyfrowe i literowe; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu (za-
łącznik nr 1) nie wymienione w ust. 1 mają cha-
rakter informacyjny. 

 
 
 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego 

§ 4. 1. Ustala sić kształtowanie ładu prze-
strzennego poprzez ustalenia szczegółowe 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenów o róşnym przeznaczeniu ustalone w 
dziale II oraz nastćpujące ustalenia ogólne obo-
wiązujące dla całego obszaru objćtego planem: 

1) nowe działki budowlane na terenach podle-
gających podziałowi powinny mieć: 

a) powierzchnić i kształt umoşliwiający ich pra-
widłowe zagospodarowanie, 

b) zapewnioną dostćpność komunikacyjną do 
kaşdej działki, 

c) moşliwość sukcesywnego wyposaşenia tere-
nów i obiektów w infrastrukturć techniczną. 

2) obiekt budowlany naleşy projektować i re-
montować w taki sposób, by forma architek-
toniczna była dostosowana do krajobrazu i 
otaczającej zabudowy o wysokich walorach 
architektonicznych; 

3) zakaz budowy budynków gospodarczych i 
garaşowych o charakterze tymczasowym 
oraz prowizorycznym; 

4) ustala sić obowiązek stosowania ogrodzeń w 
80% aşurowych i nie wyşszych niş 1,75m; 

5) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

6) plan dopuszcza lokalizacjć budynków na 
działkach budowlanych w odległości 1,5m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 
bezpośrednio przy granicy. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 5.1. W zakresie ochrony zieleni ustala sić 
minimalną wartość wskaŝnika powierzchni bio-
logicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi zawartymi w dziale II. 

2. W zakresie ochrony przyrody na terenie 
objćtym planem nie wystćpują obszary lub te-
reny objćte prawną ochroną przyrody. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem teren 
1U, 2U, 1MN traktuje sić jako teren przeznaczo-
ny pod zabudowć mieszkaniową w rozumieniu 
przepisów odrćbnych. 

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi za-
kazuje sić prowadzenia robót ziemnych, które 
mogłyby powodować trwałe lub okresowe za-
lewanie wodami opadowymi działek sąsiednich 
lub wywoływać osuwanie sić gruntu. 
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5. W zakresie ochrony powietrza na całym te-
renie obowiązują przepisy zapewniające utrzy-
manie standardów dla poszczególnych funkcji. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 6. Na terenie objćtym planem nie wystćpu-
ją obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz 
obiekty kultury współczesnej. 

Rozdział 5 
Wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 7. Na obszarze objćtym planem nie wystć-
pują tereny przestrzeni publicznych. 

Rozdział 6 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie w tym 

terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 8. Na obszarze objćtym planem nie wystć-
pują tereny lub obiekty podlegające ochronie na 
podstawie przepisów odrćbnych, w tym tereny 
górnicze, a takşe naraşone na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagroşone osuwaniem sić 
mas ziemnych. 

Rozdział 7 
Zasady i warunki scalania  

i podziału nieruchomości 

§ 9.1. Plan adaptuje istniejące podziały na 
działki budowlane. 

2. Ustala sić nastćpujące zasady podziału te-
renów na nowe działki budowlane: 

1) wydzielona działka budowlana musi umoşli-
wiać funkcjonalne jej zagospodarowanie, a w 
szczególności zapewniać: 

a) dostćp do drogi publicznej, 

b) usytuowanie budynków i obiektów zgod-
nie z przepisami odrćbnymi oraz ustale-
niami planu; 

c) moşliwość przyłączenia budynków do sie-
ci elektroenergetycznej, wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, 

d) niezbćdną powierzchnić parkingową, 

e) szerokość nowo-wydzielonych dróg we-
wnćtrznych minimum 10m, dla ciągów 
pieszo-jezdnych minimum 6m, 

f) dopuszcza sić podziały wtórne istnieją-
cych działek budowlanych zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi, 

g) działki lub zespoły działek, których kształt 
lub wielkość uniemoşliwia zagospodaro-
wanie zgodnie z ustaleniami planu naleşy 
scalić lub połączyć i wtórnie podzielić. 

3. Plan ustala dla nowo tworzonych działek 
minimalne parametry: 

1) dla terenów 1U, 2U: 

a) szerokość frontu działki minimum 30m, 

b) powierzchnia działki pod zabudowć mini-
mum 2000m2. 

2) dla terenów 1MN: 

a) szerokość frontu działki minimum 20m, 

b) powierzchnia działki pod zabudowć mini-
mum 1000m2. 

4. Plan ustala kąt połoşenia granic działek w 
stosunku do połoşenia pasa drogowego 90° z 
moşliwością odchylenia do 5%. 

5. Działki lub zespoły których kształt, wiel-
kość, struktura własnościowa, dostćpność do 
dróg publicznych i infrastruktury, ukształtowanie 
i pokrycie utrudnia ich wykorzystanie oraz zago-
spodarowanie zgodnie z ustaleniami planu mo-
gą być „scalone i podzielone” zgodnie z przepi-
sami o gospodarce nieruchomościami. 

6. Do lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej dopuszcza sić wydzielenie działek o pa-
rametrach innych niş ustalone w ust. 3. 

7. Obszar objćty planem nie zalicza sić do 
obszarów na których istnieje obowiązek prze-
prowadzenia scaleń i podziałów zgodnie z prze-
pisami o gospodarce nieruchomościami. 

Rozdział 8 
Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy 

§ 10. Na obszarze objćtym planem nie wy-
stćpują szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy. 

Rozdział 9 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji 

§ 11.1. Ustala sić obsługć komunikacyjną te-
renów objćtych planem poprzez drogi publiczne 
połoşone poza granicami opracowania planu 
oznaczone na rysunku planu: 

1) 2044W KD(Z) - droga powiatowa (zbiorcza) 
Łosice - Niemojki, 

2) 200705W KD(L) - droga gminna (lokalna). 
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2. Ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
w odległości 8,0m od krawćdzi jezdni drogi po-
wiatowej. 

3. Ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
w odległości 6,0m od krawćdzi jezdni drogi 
gminnej. 

4. Ustala sić minimalne wartości wskaŝników 
miejsc parkingowych: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 
minimum 2 stanowiska na lokal mieszkalny; 

2) zabudowa usługowa - minimum 3 stanowi-
ska na lokal usługowy lub 20 stanowisk na 
100 osób zatrudnionych lub 20 stanowisk na 
1000m2 powierzchni uşytkowej; 

5. Dopuszcza sić wićksze wskaŝniki miejsc 
parkingowych po przeprowadzeniu indywidual-
nej analizy funkcji zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu. 

6. Plan ustala miejsca postojowe dla rowe-
rów w liczbie minimum 1 miejsce postojowe na 
5 stanowisk samochodowych. 

Rozdział 10 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 12.1. Ustala sić nastćpujące zasady obsługi 
w zakresie infrastruktury technicznej dla całości 
terenu objćtego planem: 

1) W zakresie zasad uzbrojenia terenu ustala 
sić: 

a) w przypadku braku moşliwości dostoso-
wania linii rozgraniczających dróg do po-
trzeb prowadzenia docelowej infrastruktu-
ry technicznej podziemnej i naziemnej do-
puszcza sić prowadzenie czćści infrastruk-
tury przez tereny zabudowy, przy zacho-
waniu przepisów odrćbnych o ile nie bć-
dzie to kolidowało z zabudową i zagospo-
darowaniem działki; 

b) dopuszcza sić bez konieczności zmiany 
planu przebudowć i rozbudowć istniejącej 
sieci infrastruktury technicznej kolidującej 
z projektowaną zabudową, obiektami i za-
gospodarowaniem terenu. 

2) W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 

a) zaopatrzenie w wodć z miejskiej sieci wo-
dociągowej; 

b) dopuszcza sić realizacjć indywidualnych 
ujćć wody dla celów technologicznych i 
przeciwpoşarowych; 

c) zapewnić pobór i wymaganą ilość wody 
do celów przeciwpoşarowych. 

3) W zakresie odprowadzenia ścieków ustala 
sić: 

a) ścieki bytowo –gospodarcze do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej; 

b) ścieki technologiczne po uprzednim 
oczyszczeniu na terenie własnym inwesty-
cji do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

4) W zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych ustala sić: 

a) z terenów dróg do miejskiej sieci kanaliza-
cji deszczowej; 

b) z terenów mieszkaniowych do gruntu na 
teren własny działki lub do kanalizacji 
deszczowej; 

c) z terenów usług zgodnie z przepisami 
szczególnymi do kanalizacji deszczowej 
lub do zbiornika rozsączająco - retencyj-
nego. 

5) W zakresie zbiórki, magazynowania i usuwa-
nia odpadów komunalnych ustala sić: 

a) obowiązek wyposaşenia terenu inwestycji 
w miejsce do selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

b) dopuszcza sić organizowanie miejsc gro-
madzenia odpadów komunalnych z ko-
niecznością ich segregacji dla zespołu kil-
ku sąsiadujących ze sobą działek; 

c) wywóz odpadów komunalnych po wstćp-
nej segregacji w miejscu ich powstawania 
na wyznaczony dla potrzeb gminy teren 
składowania przeróbki, utylizacji lub spa-
lania odpadów; 

d) wywóz i unieszkodliwienie innych w tym 
niebezpiecznych odpadów przez wyspe-
cjalizowane firmy poza teren objćty pla-
nem. 

6) W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić; 

a) stosowanie indywidualnych ŝródeł ciepła 
z zastosowaniem nastćpujących czynni-
ków grzewczych: energia elektryczna, gaz 
ziemny, odnawialne ŝródła energii lub in-
ne urządzenia wytwarzające ciepło wyko-
rzystujące paliwa najmniej szkodliwe dla 
środowiska, których spalanie nie powodu-
je przekraczania wartości wskaŝników do-
puszczalnej emisji jednostkowych okre-
ślonych w przepisach odrćbnych. 

2. Ustala sić zaopatrzenie wszystkich terenów 
budowlanych, wyznaczonych niniejszym pla-
nem w energić elektryczną o parametrach tech-
nicznych określonych w przepisach odrćbnych. 
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1) W związku z ust. 2 ustala sić nastćpujące 

zasady: 

a) adaptacjć, remonty i przebudowć istnieją-
cych urządzeń elektroenergetycznych ni-
skiego napićcia w celu dostosowania ich 
do zwićkszonego obciąşenia oraz do pla-
nowanego zagospodarowania terenu, w 
uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez operatora sieci dystrybucyjnych, 
zgodnych z obowiązującymi przepisami 
odrćbnymi, 

b) adaptacjć i rozbudowć sieci oświetlenia 
ulicznego, 

c) przyłączanie obiektów do sieci elektro-
energetycznej bćdzie sić odbywać w 
uzgodnieniu i na warunkach określonych 
przez właściwego operatora elektroener-
getycznego systemu dystrybucyjnego 
według zasad zawartych w przepisach od-
rćbnych, 

d) budowć lokalnych, małych ŝródeł energii 
elektrycznej wykorzystujących do jej pro-
dukcji zasoby energii odnawialnej, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

3. Ustala sić wyposaşenie wszystkich tere-
nów budowlanych wyznaczonych niniejszym 
planem w sieci i urządzenia telekomunikacyjne i 
teleinformatyczne. 

1) W związku z ust. 3 dopuszcza sić: 

a) adaptacjć istniejących sieci i urządzeń, 

b) lokalizacjć nowych sieci i urządzeń zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

Dział II 
Przepisy szczególne dotyczące 

przeznaczenia oraz zasad zabudowy  

i zagospodarowania terenów 

Rozdział 1 
Tereny zabudowy usługowej,  
mieszkaniowej jednorodzinnej 

§ 13.1. Ustala sić przeznaczenie terenów pod 
zabudowć usługową oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1U. 

2. Przeznaczeniem podstawowym jest zabu-
dowa usługowa. 

3. Przeznaczeniem uzupełniającym są: 

1) działalność gospodarcza; 

2) obiekty infrastruktury technicznej (liniowe, 
punktowe i kubaturowe); 

3) zieleń urządzona; 

4) urządzenia komunikacji w tym drogi prze-
ciwpoşarowe. 

4. Na terenie wymienionym w ust. 1 ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania i 
zabudowy terenu. 

1) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej dla terenu inwestycji 5%; 

2) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-
wy dla terenu inwestycji 95%; 

3) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy dla terenu inwestycji 1,5; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy według ry-
sunku planu oraz ustaleń planu; 

5) gabaryty obiektów budowlanych: 

a) maksymalna wysokość zabudowy do 
15m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji naziem-
nych według potrzeb inwestora, 

c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub 
wielospadowe, 

d) kąt nachylenia połaci dachowych do 60°. 

5. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopusz-
cza sić zaspokojenie potrzeb w zakresie obsługi 
parkingowej na terenie 2U. 

6. Na terenie wymienionym w ust. 1 nie usta-
la sić tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uşytkowania terenu. 

§ 14.1. Ustala sić przeznaczenie terenów pod 
zabudowć usługową oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 2U. 

2. Przeznaczeniem podstawowym jest zabu-
dowa usługowa. 

3. Przeznaczeniem uzupełniającym są: 

1) funkcja mieszkaniowa dla właściciela terenu 
prowadzącego działalność gospodarczą; 

2) magazyny, składy, budynki gospodarcze, 
garaşe, itp. związane z funkcją podstawową; 

3) obiekty infrastruktury technicznej (liniowe, 
punktowe i kubaturowe); 

4) zieleń urządzona; 

5) place utwardzone, drogi manewrowe, drogi i 
zbiorniki przeciwpoşarowe, zbiorniki reten-
cyjne; 

4. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania i 
zabudowy terenu. 

1) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej dla terenu inwestycji 15%; 

2) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-
wy dla terenu inwestycji 85%; 
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3) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy dla terenu inwestycji 1,0; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy według ry-
sunku planu oraz ustaleń planu; 

5) gabaryty obiektów budowlanych: 

a) maksymalna wysokość zabudowy do 
12m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji naziem-
nych według potrzeb inwestora, 

c) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub 
wielospadowe, 

d) kąt nachylenia połaci dachowych do 60°. 

5. Na terenie wymienionym w ust. 1 nie usta-
la sić tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uşytkowania terenu. 

§ 15.1. Ustala sić przeznaczenie terenu pod 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną ozna-
czona na rysunku planu symbolem 1MN. 

2. Podstawowym przeznaczeniem jest zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

3. Przeznaczeniem uzupełniającym są usługi 
wbudowane w budynki. 

4. Na terenach wymienionych w ust. 1 do-
puszcza sić: 

1) zabudowć mieszkaniową jednorodzinną; 

2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej (liniowe, punktowe, kubaturowe); 

3) budynki gospodarcze i garaşowe; 

5. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania i 
zabudowy terenu. 

1) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej dla terenu inwestycji 30%; 

2) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-
wy dla terenu inwestycji 70%; 

3) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy dla terenu inwestycji 0,8; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy według ry-
sunku planu; 

5) gabaryty obiektów mieszkalnych: 

a) maksymalna wysokość budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych do 12m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji - nie okre-
śla sić, 

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, 

d) kąt nachylenia połaci dachowych do 60°. 

6) gabaryty obiektów gospodarczych i garaşo-
wych: 

a) maksymalna wysokość budynków do 7m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji - 2 z do-
puszczeniem poddasza uşytkowego, 

c) dachy jedno, dwu lub wielospadowe, 

d) kąt nachylenia połaci dachowych do 45°. 

6. Na terenie wymienionym w ust. 1 nie usta-
la sić tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uşytkowania terenu. 

Dział III 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 16. Na obszarze określonym § 1 tracą moc 
obowiązujące ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Łosice uchwalonego uchwałą nr XV/86/04 
Rady Miasta i Gminy w Łosicach z dnia 12 mar-
ca 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Łosice (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  
Nr 111, poz. 2711, z 2006r. Nr 81, poz. 2663). 

§ 17. Ustala sić wysokość stawki procento-
wej, słuşącej naliczaniu opłaty od wzrostu war-
tości nieruchomości związanego z uchwaleniem 
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, odpowiednio: 

1) 1U - 1%; 

2) 2U - 1%; 

3) 1MN- 1%. 

§ 18. Do spraw z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego wszczćtych przed dniem wejścia 
w şycie niniejszego planu, a niezakończonych 
decyzją ostateczną stosuje sić ustalenia planu. 

§ 19. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz publikacji na internetowej stronie Urzćdu 
Miasta i Gminy Łosice. 

§ 20. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza sić Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Łosice. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice: 

Zbigniew Jaszczuk 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XVIII/93/11 

Rady Miasta i Gminy Łosice 
z dnia 7 paŝdziernika 2011r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleşą do zadań własnych miasta i gminy oraz zasadach ich finansowania  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych stwierdza sić, şe w przedłoşonym do uchwalenia zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe inwestycje nie wystćpują. 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice: 
Zbigniew Jaszczuk 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVIII/93/11 

Rady Miasta i Gminy Łosice 
z dnia 7 paŝdziernika 2011r. 

 

Sposób rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Łosicach stwierdza sić, şe do projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nie wniesiono uwag w trybie art. 18 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice: 
Zbigniew Jaszczuk 
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UCHWAŁA Nr XIX/96/11 

RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE 

 z dnia 21 paŝdziernika 2011 r. 

w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania  

mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 
266 z póŝn. zm.) - Rada Miasta i Gminy Łosice 
uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. W § 1 w pkt IV pn. „Zasady polityki czyn-
szowej oraz warunki obnişania czynszu” ust. 2 
pkt 2 uchwały nr XXIV/132/08 Rady Miasta i 

Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2008r. w spra-
wie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łosice 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 219, poz. 9403) po literze 
a) dodaje sić lit. b) w brzmieniu „termomoderni-
zacja”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Łosice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice: 

Zbigniew Jaszczuk 
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