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UCHWAŁA NR IX/64/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 7 lipca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla częņci obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159), art. 18 ust. 2 pkt 5 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, 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 106, poz. 675) Rada Miejska w Kon-
stantynowie Łódzkim uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla częņci ob-
szaru miasta Konstantynowa Łódzkiego, zwaną 
dalej planem, składającą 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 o zasadach ich finansowania, będącego in-
tegralnym załącznikiem nr 3 do uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
okreņlone Uchwałą nr LIII/551/10 Rady Miejskiej w 
Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 czerwca 2010 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w częņci miasta Konstantynowa Łódzkiego, dla 

działek o numerach ewidencyjnych 271/1, 270/5, 
269/3, 267/2, 265/2, 263/2, 261/2, 259/2 położonych 
przy ul. Kilińskiego w obrębie K-11, przedstawia 
rysunek planu w skali 1:1000, będący załącznikiem 
nr 1 do uchwały. 

3. Niniejszy plan, w granicach okreņlonych 
w ust. 2, jest zmianą miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla częņci miejscowoņci 
Konstantynów Łódzki objętego Uchwałą nr 
XXXI/284/05 Rady Miejskiej w Konstantynowie 
Łódzkim z dnia 30 czerwca 2005 roku. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jest podniesienie warunków życia mieszkań-
ców poprzez: 
1) okreņlenie przeznaczenia terenów oraz ustalenie 

zasad ich zabudowy i zagospodarowania zgodnie 
z polityką zrównoważonego rozwoju; 

2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do 
wydawania decyzji administracyjnych; 

3) ustalenie zasad udostępniania nowych terenów 
pod zabudowę mieszkaniową i usługową umoż-
liwiających przestrzenny rozwój miasta Konstan-
tynowa Łódzkiego; 

4) poprawę ładu przestrzennego poprzez ņwiadome 
kształtowanie przestrzeni terenów miejskich oraz 
uporządkowanie istniejącego zagospodarowania 
przestrzennego. 

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

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla częņci obszaru miasta Konstantynowa 
Łódzkiego, stanowiące przepisy gminne, obejmu-
jące obszar okreņlony w § 1 ust. 2 niniejszej 
uchwały; 

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

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustale-
nia graficzne, oznaczone na rysunku planu w skali 
1:1000, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar 
okreņlony na załączniku graficznym granicami 
opracowania planu, uszczegółowionymi w § 1, 
ust. 2; 

5) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną jednostkę ustaleń planu, oznaczoną 
symbolem literowym, dla której ustalono przepi-
sy szczegółowe; 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przezna-
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czenia, które dominuje lub będzie dominować 
na danym terenie, a w przypadku terenów prze-
znaczonych pod zabudowę obejmuje nie mniej 
niż 70% powierzchni użytkowej budynków zloka-
lizowanych na poszczególnych działkach w da-
nym terenie; 

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć okreņlone rodzaje przeznaczenia w za-
kresie ustalonym w Rozdziale 3 - „Ustalenia 
szczegółowe dla poszczególnych terenów”, któ-
re uzupełniają przeznaczenie podstawowe a w 
przypadku terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę obejmują nie więcej niż 30% powierzchni 
użytkowej budynków zlokalizowanych na po-
szczególnych działkach w danym terenie; 

8) nieuciążliwych usługach towarzyszących zabu-
dowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć 
usługi, prowadzone w pomieszczeniach budyn-
ków mieszkalnych lub osobnych budynkach, 
których celem jest zaspokajanie potrzeb ludno-
ņci, nie obejmujące działalnoņci gospodarczej, 
która polega na wytwarzaniu dóbr materialnych; 
są to m.in. usługi z zakresu ochrony zdrowia - 
np. gabinet stomatologiczny lub poradnictwa 
specjalistycznego – np. kancelaria adwokacka; 
uciążliwoņć prowadzonej działalnoņci gospodar-
czej nie wykracza poza lokal i nie są to przedsię-
wzięcia mogące znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, w rozumieniu obowiązujących przepi-
sów odrębnych; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć wyznaczone na działce linie, okre-
ņlające najmniejszą dopuszczalną odległoņć ze-
wnętrznego lica budynku (za wyjątkiem stacji 
transformatorowych wnętrzowych i budynków 
ochrony) od ulicy, ciągu pieszego, granicy dział-
ki lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem pla-
nu, z pominięciem: loggii, balkonów, wykuszy 
wysuniętych poza obrys budynku oraz elemen-
tów wejņć do budynku (np. schodów, podestów, 
pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń) o 
maksymalnym wysunięciu poza linię 1,0 m; 

10) usługach komercyjnych – należy przez to rozu-
mieć usługi ogólnie dostępne, służące zaspoka-
janiu popytu ludnoņci na wszelkiego rodzaju to-
wary i usługi, nastawione na przynoszenie do-
chodu (nastawione na zysk) i nie finansowane w 
całoņci lub w częņci z budżetu samorządowego 
lub budżetu państwa, są to m.in. usługi z zakre-
su handlu detalicznego, finansowe, gastronomii, 
komunikacyjne (np. stacje paliw, stacje obsługi 
pojazdów, itp.) turystyczne (np. hotele, motele, 
zajazdy, oņrodki sportowe, w tym np. korty teni-
sowe); 

11) 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; 

12) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozu-
mieć ogrodzenie wykonane z przęseł i słupów, 
przy czym w każdym przęņle minimum 50% po-
wierzchni przęsła stanowią przeņwity; 

13) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko – należy przez to rozumieć 
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco od-
działywać na ņrodowisko oraz przedsięwzięcia 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko, okreņlone w aktualnym rozporzą-
dzeniu, w rozumieniu obowiązujących przepi-
sów odrębnych; 

14) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez 
to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urzą-
dzoną w sposób zapewniający naturalną wege-
tację, a także 50% powierzchni tarasów i stropo-
dachów z taką nawierzchnią, nie mniejszą jednak 
niż 10 m2 oraz wodę powierzchniową na tym te-
renie. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia planu 
 
§ 4. 1. W planie ustala się: 

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

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

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

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

5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

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

7) wymagania wynikające z potrzeby kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

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

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

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. W planie nie ustala się:  
1) zasad przeprowadzania scaleń nieruchomoņci, 

gdyż nie ma takiej potrzeby; 
2) granice i sposobów zagospodarowania terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, gdyż 
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takie tereny i obiekty nie występują w obszarze 
opracowania. 

3. Plan na całym obszarze ustala zakaz tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, z wyjątkiem obiektów wymienio-
nych w ust. 4 i 5. 

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów 
tymczasowych na potrzeby budowy w obrębie dział-
ki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja 
docelowa, w okresie ważnoņci pozwolenia na bu-
dowę. 

5. Na terenie U/MW w przypadku lokalizo-
wania zabudowy usługowej plan dopuszcza lokali-
zowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlo-
wych: kioski RUCH, warzywnicze, itp. o architektu-
rze zharmonizowanej z obiektami stałymi i tej sa-
mej kolorystyce co stałe obiekty. 

§ 5. Następujące oznaczenia, przedstawione 
graficznie na rysunku planu, o którym mowa w § 1 
ust. 2, są ustaleniami obowiązującymi: 
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) U/MW – teren zabudowy usługowej i/lub zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
5) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej; 
6) zwymiarowane wzajemnie odległoņci elemen-

tów zagospodarowania; 
7) granica strefy „OW” – obserwacji archeologicz-

nej; 
8) możliwa granica podziału działki. 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ņro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) obowiązek utrzymania standardów emisyjnych 

przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi; 

2) w zakresie ochrony akustycznej dla terenu 
U/MW ustala się maksymalny – dopuszczalny 
poziom hałasu wyrażony równoważnym pozio-
mem dźwięku A w dB, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami odrębnymi; 

3) zakaz lokalizowania inwestycji, których działal-
noņć może powodować przekroczenie dopusz-
czalnych norm poza działkę inwestycyjną, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

4) zakaz lokalizowania przedsięwzięć, mogących 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko zgodnych 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z wy-
łączeniem uzbrojenia terenu, inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoņci oraz obiektów 
związanych z komunikacją samochodową. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1) cały obszar planu znajduje się w strefie „OW” 

obserwacji archeologicznej (ochrony archeolo-
gicznej stanowiska), dla której plan ustala: 

 a) w przypadku inwestycji związanych z wyko-
nywaniem robót ziemnych obowiązek prze-
prowadzenie nadzorów archeologicznych, na 
które należy uzyskać pozwolenie Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 

 b) o pozwolenie na prowadzenie nadzoru ar-
cheologicznego należy wystąpić nie później 
niż 21 dni przed rozpoczęciem inwestycji, 

 c) w przypadku odkrycia nowego stanowiska, 
wszelkie parce budowlane należy przerwać i 
udostępnić teren do badań archeologicznych, 

 d) wszystkie nowoodkryte stanowiska archeolo-
giczne należy oznaczyć, zabezpieczyć i po-
wiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, 

 e) w przypadku inwestycji liniowych dłuższych 
niż 50 m i szerszych niż 50 cm, wymagają-
cych prac ziemnych, na całym terenie obję-
tym niniejszym opracowaniem, ustala się ko-
niecznoņć uzgodnienia z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, 

 f) dopuszcza się powiększenie strefy ochrony 
archeologicznej po odkryciu nowych stano-
wisk i wciągnięciu ich do ewidencji zabytków 
archeologicznych. 
§ 8. Ustalenia dotyczące wymagań wynika-

jących z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych: 
1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów 

przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 10 
ust. 2, pkt 8) i art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
późn. zm.); 

2) dla pozostałych terenów przestrzeni publicznej 
wymagania są zgodne z ustaleniami szczegóło-
wymi i ogólnymi tekstu uchwały. 

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów: 
1) na obszarze planu nie występują tereny zagro-

żone powodzią zgodne z obowiązującymi prze-
pisami odrębnymi; 

2) na obszarze planu nie występują tereny zagro-
żone osuwaniem się mas ziemnych zgodne z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

3) na obszarze planu nie występują obiekty zwią-
zanych z Obroną Cywilną zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi. 

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo-
ņci: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem U/MW plan ustala: 
 a) minimalna wielkoņć nowo wydzielonych dzia-

łek pod zabudowę: 500 m2, 
 b) minimalna szerokoņć frontów nowo wydzie-

lonych działek pod zabudowę: 16 m, 
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 c) kąt położenia granicy działki pod zabudowę w 

stosunku do pasa drogowego: 800 ÷ 1000, 
 d) dopuszcza się wydzielanie działek o mniej-

szych parametrach niż okreņlone w lit. a) ÷ c), 
w sytuacji kiedy: 

  - wydzielone działki zostaną przeznaczone na 
powiększenie działek sąsiednich (poprzez 
ich scalenie), z zastrzeżeniem: działki uzy-
skane w wyniku tego podziału i nie przewi-
dziane na powiększenie działek sąsiednich 
muszą spełniać warunki minimalnych wiel-
koņci okreņlonych w ustaleniach szczegóło-
wych, 

  - wydzielone działki zostaną przeznaczone pod 
teren komunikacji lub infrastruktury tech-
nicznej; 

2) na obszarze niniejszego planu nie ustala się gra-
nic obszarów wymagających scalenia i podziału 
nieruchomoņci zgodnych z ustawą z zakresu pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
dla poszczególnych terenów 

 
§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem U/MW plan ustala:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-

wa o charakterze komercyjnym (z zakazem loka-
lizacji obiektów sprzedaży hurtowej i stacji paliw 
płynnych) z obiektami i urządzeniami towarzy-
szącymi i/lub zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna z usługami. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem IE plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty, urządzenia 

i sieci związane z zaopatrzeniem w energię elek-
tryczną; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) obiekty małej architektury, 
 b) zieleń urządzona, 
 c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

niezwiązane z zaopatrzeniem w energię elek-
tryczną. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem U/MW plan ustala: 
 a) w przypadku lokalizowania w terenie zabu-

dowy usługowej, następujące zasady i wa-
runki jej kształtowania: 

  - dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
pomieszczenia mieszkalne oraz stacje trans-
formatorowe, 

  - przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

  - budynki usługowe należy lokalizować jako 
wolno stojące lub przy granicy, 

  - wysokoņć zabudowy usługowej dwie kon-
dygnacje, rzędna parteru do 30 cm ponad 
terenem, drugą kondygnację stanowić win-
no poddasze użytkowe, całkowita wysokoņć 
budynku do kalenicy maksimum 10,0 m, 

  - lokalizacja budynku usługowego na działce 
z kalenicą równoległą do pasa drogowego z 
możliwoņcią odchylenia wynikającego z 
prostopadłoņci kalenicy do granic bocznych 
działki, na której będzie posadowiony bu-
dynek, 

  - lokalizacja pomieszczeń mieszkalnych, go-
spodarczych i garaży w bryle budynku usłu-
gowego, przy czym pomieszczenia mieszkal-
ne należy lokalizować na drugiej kondygna-
cji, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy do 0,5, 
  - powierzchnię biologicznie czynną na mini-

mum 25% powierzchni działek budowla-
nych, 

  - dachy budynków należy projektować jako 
dwu lub wielospadowe o równym kącie na-
chylenia odpowiadających sobie połaci w 
zakresie 30-45o, 

  - pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolo-
rystycznie dla wszystkich budynków zlokali-
zowanych na terenie, zalecana naturalna ko-
lorystyka materiałów budowlanych pocho-
dzenia mineralnego stosowanych do pokry-
cia dachowego, 

  - w elewacji budynku obowiązuje naturalna 
kolorystyka materiałów budowlanych po-
chodzenia mineralnego, 

  - zakaz stosowania sidingu jako materiału 
wykończeniowego elewacji, 

 b) w przypadku lokalizowania na terenie zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przewi-
duje się następujące zasady i warunki jej 
kształtowania: 

  - przy lokalizacji zabudowy na działce obo-
wiązuje zachowanie nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

  - w parterze budynków istnieje możliwoņć lo-
kalizacji pomieszczeń usługowych, 

  - wysokoņć zabudowy mieszkaniowej – mak-
simum cztery kondygnacje, całkowita wy-
sokoņć budynku do kalenicy maksimum 
15,0 m, 

  - zakaz lokalizowania wolno stojącej zabudo-
wy gospodarczej, garaży i wiat, 

  - dachy budynków należy projektować jako 
dwu lub wielospadowe o równym kącie na-
chylenia odpowiadających sobie połaci w 
zakresie 30o-45o, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy do 1,0, 
  - zakaz stosowania sidingu jako materiału 
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wykończeniowego, 
  - przy projektowaniu bryły budynku zaleca-

ne jest wykorzystanie rozwiązań wprowa-
dzających rozrzeźbienie bryły, 

  - w elewacji budynku obowiązuje naturalna 
kolorystyka materiałów budowlanych po-
chodzenia mineralnego, 

  - powierzchnię biologicznie czynną na mi-
nimum 25% powierzchni działek budowla-
nych, 

 c) stosowanie ogrodzeń ażurowych o maksy-
malnej wysokoņci 1,80 m oraz zakaz stosowa-
nia ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem IE ustala się maksymalną wysokoņć zabu-
dowy: 5 m; 

3) w zakresie lokalizowania reklam ustala się: 
 a) zakaz lokalizowania reklam: 
  - na terenie IE, 
  - dużoformatowych wzdłuż ulic, 
  - o powierzchni reklamowej większej niż 4 m², 
  - na obiektach małej architektury, 
  - na urządzeniach technicznych, 
  - w miejscach i w sposób zastrzeżony dla 

znaków drogowych lub w sposób utrudnia-
jący ich odczytanie, 

  - w miejscach, gdzie może to powodować 
utrudnienia w ruchu kołowym lub pieszym, 

  - multimedialnych, 
 b) lokalizowanie reklam na terenie U/MW wy-

łącznie związanych z działalnoņcią prowadzo-
ną na działkach inwestycyjnych, w obrębie 
których zostaną zlokalizowane. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe 
w zakresie obsługi komunikacyjnej 
 
§ 12. Plan ustala następujące zasady rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacyjnych w 
obszarze obowiązywania ustaleń planu: 
1) w zakresie powiązań układu komunikacyjnego z 

układem zewnętrznym ustala się: 
 a) dla obszaru planu (nieposiadającego wydzie-

lonych dróg) powiązanie komunikacyjne od 
północy z drogą lokalną oraz od zachodu, 
wschodu i południa z drogami dojazdowymi 
zlokalizowanymi poza obszarem planu; 

2) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się: 
 a) minimalnie: 1,5 miejsca postojowego na 

1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkanio-
wej wielorodzinnej (liczone łącznie z miej-
scami garażowymi), 

 b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde 
rozpoczęte 20 m2 powierzchni użytkowej lo-
kalu usługowego, 

 c) wszystkie miejsca postojowe przewidziane 
do obsługi zabudowy należy lokalizować w 
ramach działek inwestycyjnych, na których te 
budynki są usytuowane lub na działce albo 

jej częņci położonej w bezpoņrednim sąsiedz-
twie, do której inwestor posiada tytuł praw-
ny, 

 d) dopuszcza się dla zabudowy usługowej moż-
liwoņć uwzględnienia miejsc postojowych 
zrealizowanych w przestrzeni publicznej. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe w zakresie uzbrojenia 
 
§ 13. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan 

ustala: 
1) jako podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę - 

miejską sieć wodociągową; 
2) plan ustala koniecznoņć wyposażenia (projekto-

wanej i rozbudowywanej) sieci wodociągowej w 
hydranty p.poż. zgodnie z przepisami szczegól-
nymi; 

3) w celu zapewnienia dostępu do wody na całym 
obszarze sieć wodociągową należy projektować 
zgodnie z warunkami okreņlonymi w przepisach 
szczegółowych; 

4) w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę w wa-
runkach kryzysowych, budowę odcinków sieci 
domykających pierņcienie (obwody) sieci zasila-
jących. 

§ 14. W zakresie odprowadzenia ņcieków 
plan ustala: 
1) odprowadzanie ņcieków komunalnych do sieci 

kanalizacji komunalnej i unieszkodliwianie ich na 
GOŅ w Łodzi; 

2) obowiązek podłączenia wszystkich nieruchomo-
ņci do sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych i oczysz-
czonych ņcieków komunalnych do rowów melio-
racyjnych lub do gruntu oraz utrzymywania 
otwartych kanałów z tymi ņciekami; 

4) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ņcie-
ków. 

§ 15. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych plan ustala: 
1) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabu-

dowy mieszkaniowej przez infiltrację powierzch-
niową i podziemną do gruntu w granicy wła-
snych działek; 

2) odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni 
jezdni ulic, chodników i terenów utwardzonych 
poprzez istniejące kanały deszczowe; 

3) obowiązek instalowania separatorów substancji 
ropopochodnych na odpływach wód opado-
wych ze szczelnie utwardzonych placów i par-
kingów zgodnie z przepisami odrębnymi w tym 
zakresie; 

4) plan nakazuje kształtowanie powierzchni działek 
w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i uli-
ce przed spływem powierzchniowym wód opa-
dowych na teren poza granicami własnoņci. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenie w ciepło plan 
ustala: 
1) nieszkodliwe ekologiczne czynniki grzewcze: olej 
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niskosiarkowy, energia elektryczna, gaz, lub inne 
odnawialne źródła energii ekologicznie czyste; 

2) sieć miejska, na zasadach okreņlonych przez 
zarządcę sieci. 

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan 
ustala: 
1) zaopatrzenie w gaz do celów gospodarczych i 

grzewczych z istniejącej sieci gazowej ņredniego 
ciņnienia; 

2) rozbudowa sieci gazowej na warunkach okre-
ņlonych przez właņciwy zakład gazowniczy; 

3) dostawy gazu ziemnego do nowych odbiorców 
będą możliwe o ile zostaną spełnione kryteria 
ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte 
odpowiednie porozumienia z odbiorcami; 

4) lokalizację szafek gazowych w miejscach uzgod-
nionych z zarządcą sieci. 

§ 18. W zakresie zaopatrzenie w energię 
elektryczną plan ustala: 
1) zasilanie odbiorców w energię elektryczną z ist-

niejącej i projektowanej sieci napowietrzno-
kablowej ņredniego i niskiego napięcia, bezpo-
ņrednie dostarczanie energii elektrycznej do po-
szczególnych odbiorców poprzez przyłącza elek-
troenergetyczne niskiego napięcia; 

2) rozbudowę sieci oraz budowę urządzeń elektro-
energetycznych prowadzoną w uzgodnieniu z 
właņciwym Zakładem Energetycznym; 

3) możliwoņć lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV na terenach przeznaczonych pod za-
budowę, przy linii rozgraniczającej ulicy z bez-
poņrednim dostępem do drogi publicznej. 

§ 19. 1. W zakresie obsługi telekomunika-
cyjnej plan ustala: 
1) obsługę telekomunikacyjną z istniejącej i projek-

towanej sieci; 
2) obowiązek zabezpieczenia możliwoņci przygoto-

wania łącznoņci alarmowej dla ochrony miesz-
kańców w sytuacjach szczególnych; 

3) bezpoņrednią obsługę abonentów telefonicznych 

realizowaną za poņrednictwem indywidualnych 
przyłączy na warunkach okreņlonych przez do-
wolnego operatora telekomunikacyjnego. 

2. Plan dopuszcza przebieg istniejących kabli 
telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefonicz-
nych napowietrznych. 

§ 20. W zakresie usuwania nieczystoņci sta-
łych plan ustala selekcję i gromadzenie odpadów i 
nieczystoņci stałych w wyznaczonych na działkach 
lub zespołach działek urządzeniach przystosowa-
nych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwa-
nie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym 
przez gminę. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia przejņciowe i końcowe 
 
§ 21. Wysokoņć stawki procentowej, po-

wstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu 
służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoņci nieruchomoņci plan ustala: 
1) w terenie U/MW nie nastąpił wzrost wartoņci 

nieruchomoņci ze względu na brak zmiany funkcji 
przeznaczenia terenu w planie obowiązującym 
przed wejņciem w życie niniejszej uchwały. 

§ 22. W granicy obszaru objętego planem 
traci moc zmiana miejscowego planu ogólnego za-
gospodarowania przestrzennego dla częņci miejsco-
woņci Konstantynów Łódzki zatwierdzona Uchwałą 
nr XXXI/284/05 Rady Miejskiej w Konstantynowie 
Łódzkim z dnia 30 czerwca 2005 r. 

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. 

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

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Konstantynowie Łódzkim:  
Andrzej Owczarek 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 238 – 13907 – Poz. 2495 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr IX/64/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 7 lipca 2011 r. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IX/64/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 7 lipca 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 238 – 13909 – Poz. 2495 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/64/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 7 lipca 2011 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. 
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 
106, poz. 657, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 

155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 
159) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim 
stwierdza, że w ustawowym terminie po wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Konstantynowa Łódzkiego, dla działek o numerach 
ewidencyjnych 271/1, 270/5, 269/3, 267/2, 265/2, 
263/2, 261/2, 259/2 położonych przy ul. Kilińskiego w 
obrębie K- 11, nie wniesiono uwag do planu. 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/64/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 7 lipca 2011 r. 

 
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, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 657, Nr 119, poz. 804, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 
871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w 
Konstantynowie Łódzkim stwierdza że, po upra-
womocnieniu się zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Konstan-
tynowa Łódzkiego, dla działek o numerach ewi-
dencyjnych 271/1, 270/5, 269/3, 267/2, 265/2, 263/2, 
261/2, 259/2 położonych przy ul. Kilińskiego w 
obrębie K-11, przewiduje się realizację następują-
cych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy i okreņla się 
sposób ich realizacji oraz zasady finansowania: 
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 prze-
targu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych; 

3) budowa sieci gazowej - inwestycja realizowa-
na przez właņciwą Spółkę Gazownictwa z jej 
ņrodków finansowych z udziałem ņrodków 
własnych gminy w zakresie opłaty przyłącze-
niowej; 

4) budowa oņwietlenia ulic w drogach - inwesty-
cja realizowana ze ņrodków własnych gminy. 
Realizacja jednostkami wykonawczymi wyło-
nionymi w formie przetargu, zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych; 

5) budowa dróg/ulic - inwestycja realizowana ze 
ņrodków własnych gminy, oraz dotacji z fundu-
szy unijnych. Realizacja jednostkami wykonaw-
czymi wyłonionymi w formie przetargu, zgod-
nie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
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