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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIII/216/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE  
 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA UWAG ZGŁOSZONYCH 
 DO PROJEKTU PLANU  

 
Projekt zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Działoszyn był wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 10 listopada 2008 r. do 1 grudnia 2008 r. 
oraz od 28 kwietnia 2009 r. do 18 maja 2009 r. 
Uwagi do projektu planu można było składać w 
dniach od 10 listopada 2008 r. do 15 grudnia 2008 

r., a także od 28 kwietnia 2009 r. do 1 czerwca 2009 
r. W okresie wyłożenia projektu planu, jak i w ter-
minie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoże-
nia wniesiono jedną uwagę. W dniu 22 listopada 
2008 r. uwagę do planu złożyła Rada Sołecka Wsi 
Trębaczew, którą Burmistrz Miasta i Gminy Działo-
szyn rozpatrzył pozytywnie.  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXIII/216/09 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE  
 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA 
 INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zaspokojenie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy.  

W szczególnoņci zadania własne gminy 
obejmują sprawy:  
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo-

ņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody oraz go-
spodarki wodnej, 

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz or-
ganizacji ruchu drogowego, 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ņcieków komunalnych, 
utrzymania czystoņci i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz, itp.  

W związku z uchwaleniem zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Działoszyn zostaną zagospodarowa-
ne i zabudowane nowe tereny. W konsekwencji wy-
wołane zostaną do realizacji zadania inwestycyjne. 

Zadania własne gminy związane z realiza-
cją ustaleń planu będą wprowadzone do wielolet-
niego programu inwestycyjnego, w którym zosta-
ną okreņlone i podane do publicznej wiadomoņci 
terminy realizacji tych inwestycji.  

Finansowanie inwestycji odbywać się bę-
dzie w oparciu o budżet miasta i gminy i z wyko-
rzystaniem ņrodków zewnętrznych: Funduszu 
Ochrony Ņrodowiska, funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/276/09 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE 

  
 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna 

obejmującego teren: ul. Bielawskiej i ul. Wiejskiej - działka o Nr ewid. 9/2 

Działając na podstawie 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, 
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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) 
oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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, 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) w 
związku z uchwałą Nr XVIII/146/08 Rady Miejskiej 
w Głownie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Miasta Głowno, obejmującego teren: ul. Bielaw-
skiej i ul. Wiejskiej - działka o numerze ewidencyj-
nym 9/2 przyjętego uchwałą Nr 332/XXXVI/2002 
Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 sierpnia 2002 
r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Głowna obejmującego teren: ul. Bielawskiej i ul. 
Wiejskiej – dz. Nr ewid. 9/2, Rada Miejska w Głow-
nie uchwala, co następuje: 

 
Dział I 

Postanowienia ogólne  
 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu  

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ņci Miasta Głowno obejmującego teren: ul. Bie-
lawskiej i ul. Wiejskiej - działka o Nr ewid. 9/2, 
składającą się z:  
1) częņci tekstowej planu stanowiącej treņć 

uchwały;  
2) częņci graficznej, na którą składa się rysunek 

planu w skali 1:500, będący integralnym za-
łącznikiem Nr 1 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, będą-
cego integralnym załącznikiem Nr 2 do uchwa-
ły.  

2. Nie załącza się rozstrzygnięcia o sposo-
bie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do pro-
jektu planu, ponieważ nie wpłynęły uwagi do pla-
nu.  

3. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
wyznaczają:  
1) od północnego – zachodu – granica działki o Nr 

ewid. 9/1;  
2) od północnego – wschodu - granica działki o Nr 

ewid. 8;  

3) od południowego – wschodu – granica istnieją-
cej działki drogowej o Nr ewid. 10 (ulica Wiej-
ska);  

4) od południowego – zachodu - granica istnieją-
cej działki drogowej o Nr ewid. 11 (ulica Bie-
lawska).  

4. Granice planu, o którym mowa w ust. 2, 
wyznaczono graficznie na rysunku planu opraco-
wanego w skali 1:500.  

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest ustalenie zasad zagospodaro-
wania i uporządkowania terenu mieszkaniowego 
oraz stworzenie warunków dla zrównoważonego 
zainwestowania terenu przy minimalizacji wza-
jemnych konfliktów i optymalizacji korzyņci, wyni-
kających z proponowanych działań i przekształceń 
przestrzennych.  

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

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Głowna obejmującego 
teren: ul. Bielawskiej i ul. Wiejskiej – działka o 
Nr ewid. 9/2, które stanowią przepisy gminne;  

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Głownie, o ile z tre-
ņci przepisu nie wynika inaczej;  

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 
1: 500, będącym integralnym załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały;  

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć ob-
szar okreņlony na załączniku graficznym – gra-
nicami obszaru objętego ustaleniami planu;  

5) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną 
liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń 
planu, oznaczoną symbolem literowym, dla 
której okreņlono ustalenia szczegółowe;  

6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym 
przeznaczeniu podstawowym, w tym również 
pomiędzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowę;  

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przezna-
czenia, które przeważa lub będzie przeważać 
na danym terenie i obejmuje nie mniej niż 70% 
powierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na poszczególnych działkach w danym 
terenie;  

8) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym 
– należy przez to rozumieć ciągi komunikacyj-
ne, dojņcia piesze, miejsca gromadzenia odpa-
dów, place manewrowe, zieleń i elementy ma-
łej architektury, przepompownie ņcieków, oraz 
okreņlone rodzaje przeznaczenia i urządzenia 
terenu w zakresie ustalonym w dziale II, roz-
dziale 2 – ustalenia szczegółowe dla terenów;  
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9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 

przez to rozumieć linie, których nie może prze-
kroczyć żadna z częņci budowanego lub rozbu-
dowywanego budynku, okreņlające najmniej-
szą dopuszczalną odległoņć budynku w sto-
sunku do linii rozgraniczających od których te 
linie wyznaczono zgodnie z rysunkiem planu; 
linia nieprzekraczalna zabudowy nie obowiązu-
je w przypadku lokalizacji urządzeń infrastruk-
tury technicznej (stacji transformatorowych i 
przepompowni ņcieków);  

10) gruncie rodzimym - należy przez to rozumieć 
grunt w stanie naturalnym, powstały w wyniku 
procesów geologicznych, niezaburzony dzia-
łalnoņcią człowieka; przeciwnoņcią gruntu ro-
dzimego jest grunt nasypowy;  

11) działce – należy przez to rozumieć działkę bu-
dowlaną, w rozumieniu zabudowanej działki 
gruntu, której wielkoņć, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej umoż-
liwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z 
budynków i urządzeń położonych na tej dział-
ce;  

12) front działki – należy przez to rozumieć bok 
działki stanowiący bezpoņrednią granicę z 
przestrzenią ogólnodostępną;  

13) budynku gospodarczym - należy przez to ro-
zumieć budynek przeznaczony do przechowy-
wania materiałów, narzędzi i sprzętu służących 
mieszkańcom budynku mieszkalnego, a także 
ich otoczenia;  

14) usługach – należy przez to rozumieć działal-
noņć służącą zaspokajaniu potrzeb ludnoņci nie 
związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych 
metodami przemysłowymi;  

15) usługach komercyjnych – należy przez to ro-
zumieć usługi nie stanowiące usług w rozu-
mieniu celu publicznego;  

16) usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-
zumieć usługi niezaliczone do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, których ewentualna uciążliwoņć mierzona 
zgodnie z przepisami szczególnymi nie prze-
kracza terenu inwestycji, ani nie powoduje in-
nych uciążliwoņci dla sąsiadów;  

17) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko – należy przez to rozumieć 
zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w 
ņrodowisko polegającą na przekształceniu lub 
zmianie sposobu wykorzystania terenu, dla 
których wymagane jest sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na ņrodowisko, lub może być 
wymagane sporządzenie raportu o oddziały-
waniu na ņrodowisko, w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo ochrony ņrodowiska;  

18) maksymalnej wysokoņci zabudowy – należy 
przez to rozumieć największy nieprzekraczalny 
wymiar pionowy budynku mierzony od po-

ziomu gruntu rodzimego do najwyżej położo-
nej górnej krawędzi przekrycia dachu;  

19) wskaźniku maksymalnej intensywnoņci zabu-
dowy – należy przez to rozumieć stosunek su-
my powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji naziemnych, mierzonych po obrysie ze-
wnętrznym wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na danej działce (lub zespole działek) do 
powierzchni tej działki (lub zespołu działek);  

20) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budy-
nek, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrz-
nych krawędzi budynku na powierzchnię tere-
nu;  

21) reklamie – należy przez to rozumieć (inne niż 
informacja komercyjna) tablice reklamowe, 
znaki, szyldy, zwiastuny lub inne noņniki re-
klamowe, umieszczone na terenie prywatnym 
lub w przestrzeni dróg, z wyłączeniem znaków 
drogowych, tablic i zwiastunów dopuszczo-
nych przez system informacji w mieņcie Głow-
no;  

22) informacji komercyjnej – należy przez to rozu-
mieć znaki i szyldy umieszczone na budynku 
lub na terenie nieruchomoņci, której te znaki 
dotyczą, będącej miejscem tej działalnoņci, a 
także umieszczone w przestrzeni dróg i ciągów 
pieszych – znaki, tablice, zwiastuny dopusz-
czone przez system informacji w mieņcie 
Głowno.  

 
Dział II 

Ustalenia planu  
 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego 

planem  
 
§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego uchwa-

łą plan ustala:  
1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 

uzupełniające terenów okreņlone liniami roz-
graniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;  

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

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na pod-
stawie odrębnych przepisów;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, wielkoņci powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki, powierzchnię 
biologicznie czynną oraz gabaryty obiektów i 
wskaźniki zabudowy;  

6) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  
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7) zasady i warunki podziału nieruchomoņci;  
8) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 

rozbudowy systemu komunikacyjnego w ob-
szarze obowiązywania ustaleń planu oraz 
wskaźniki w zakresie komunikacji dotyczące 
miejsc parkingowych;  

9) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w in-
frastrukturę techniczną oraz adaptacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastrukturalnych 
w obszarze obowiązywania ustaleń zmiany 
planu;  

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

2. Ustalenia planu okreņlone są w treņci 
niniejszej uchwały oraz na rysunku planu.  

3. Plan nie ustala:  
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych;  

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów;  

4) zasad i warunków scalania nieruchomoņci;  
5) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktu-

ry technicznej, a także terenów wymagających 
przekształceń lub rekultywacji;  

6) zasad wyposażenia i urządzenia terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych oraz terenów służą-
cych organizacji imprez masowych;  

7) przestrzeni publicznych.  
§ 5. 1. Następujące oznaczenia, przedsta-

wione graficzne na rysunku planu, są ustaleniami 
obowiązującymi:  
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia przestrzennego;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
4) istniejąca linia elektroenergetyczna ņredniego 

napięcia 15 kV do likwidacji;  
5) przeznaczenie terenów.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, nie wymienione w pkt 1, mają cha-
rakter postulowany lub informacyjny.  

§ 6. 1. Plan wyodrębnia tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospoda-
rowania przestrzennego wyznaczone liniami roz-
graniczającymi, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami, dla których ustala się następujące pod-
stawowe przeznaczenie terenu:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1MN i 2MN;  

2) teren zabudowy infrastruktury technicznej, pro-
jektowana stacja trafo SN 15 kV, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1EE;  

3) teren drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KDZ;  

4) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KDL;  

5) teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KDD;  

6) teren ciągu pieszego, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KP.  

§ 7. 1. Oznaczenia literowe przedstawione 
na rysunku planu okreņlają przeznaczenie podsta-
wowe poszczególnych terenów.  

2. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 
rysunku planu, okreņlają kolejne numery poszcze-
gólnych terenów zlokalizowanych w obszarze pla-
nu, o ustalonym przeznaczeniu podstawowym.  

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbędne do wykonania projektu budow-
lanego, należy okreņlać według ustaleń ogólnych 
okreņlonych dla całego obszaru objętego planem 
(dział II, rozdział 1) oraz według ustaleń szczegó-
łowych dla terenów (dział II, rozdział 2), z 
uwzględnieniem warunków dotyczących obsługi 
komunikacyjnej (dział II, rozdział 3) oraz infrastruk-
tury technicznej (dział II, rozdział 4).  

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 
§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1MN i 2MN plan ustala:  
1. W zakresie przeznaczenia terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej;  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
usługi (wbudowane lub dobudowane do bu-
dynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim 
zwartą całoņć architektoniczną), które zajmują 
maksimum 30% całkowitej powierzchni budyn-
ku, budynek o przeznaczeniu gospodarczym lub 
gospodarczo - garażowym, parkingi oraz inne 
urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu plan ustala:  
1)  zakaz lokalizacji wysokoņciowych masztów 

telefonii komórkowej oraz wysokich (powyżej 
15,0 m) przekaźników telekomunikacyjnych;  

2) zakaz lokalizacji obiektów o charakterze masztu 
o wysokoņci powyżej 15 m;  

3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń elek-
trowni wiatrowych;  

4) zakaz lokalizacji budynków o przeznaczeniu 
mieszkalnym i mieszkalnym z wbudowanymi 
lub dobudowanymi usługami - w granicy z 
działką sąsiednią.  

3. W zakresie ochrony ņrodowiska przy-
rodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
sporządzanie raportu oddziaływania na ņrodo-
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wisko jest wymagane, okreņlonych na podsta-
wie przepisów szczególnych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, dla których sporządzenie raportu oddzia-
ływania na ņrodowisko może być wymagane, 
na podstawie przepisów szczególnych, z wyjąt-
kiem inwestycji celu publicznego z zakresu in-
frastruktury technicznej;  

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych i oczysz-
czonych ņcieków bytowo-gospodarczych do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych zbiorników ņciekowych;  

3) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej o 
uciążliwoņci wykraczającej poza granice działki 
lub zespołu działek, do których inwestor posia-
da tytuł prawny;  

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych wiel-
koņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez 
emisję substancji i energii, w szczególnoņci 
obiektów i urządzeń wytwarzających hałas, wi-
bracje, promieniowanie, zanieczyszczanie po-
wietrza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych;  

5) klasyfikację akustyczną jak dla zabudowy 
mieszkaniowej, zgodnie z aktualnymi przepi-
sami z zakresu Ochrony Ņrodowiska;  

6) przy granicach z terenem drogi zbiorczej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 1KDZ, plan 
postuluje realizowanie pasa zieleni osłonowej 
(zgodnie z rysunkiem planu) o szerokoņci mi-
nimum 3 m w postaci pasów nasadzeń roņlin-
nych (zieleni ņredniowysokiej, z 50% udziałem 
zieleni zimozielonej) z zastosowaniem gatun-
ków roņlin dostosowanych do pełnienia funkcji 
ochronnych przed zanieczyszczeniami oraz 
funkcji izolacji optycznej i akustycznej.  

4. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:  
1) 

a) budynki o przeznaczeniu mieszkalnym i 
mieszkalnym z wbudowanymi lub dobudo-
wanymi usługami - należy lokalizować jako 
wolnostojące;  

b) budynki gospodarcze lub gospodarczo-gara-
żowe można lokalizować w granicy z działką 
sąsiednią, jeżeli:  
aa) bezpoņrednio w granicy projektowane są 

budynki na działkach sąsiadujących ze so-
bą, ze ņcianą bez otworów okiennych lub 
drzwiowych;  

bb) w granicy działki sąsiedniej jest zrealizo-
wany budynek bez otworów okiennych i 
drzwiowych;  

c) budynek o przeznaczeniu gospodarczym lub 
gospodarczo-garażowym można realizować 
pod warunkiem, że na działce (zespole dzia-

łek wspólnie zainwestowanych) zlokalizowa-
ny będzie tylko jeden budynek o przeznacze-
niu gospodarczym lub gospodarczo-garażo-
wym; pomieszczenia o przeznaczeniu gospo-
darczym lub gospodarczo-garażowym można 
realizować jako pomieszczenia wbudowane 
w bryłę budynku mieszkalnego lub dobudo-
wane do budynku mieszkalnego tworzące z 
nim jednorodną całoņć architektoniczną pod 
względem formy i detalu architektonicznego;  

d) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym – maksimum dwie kondygnacje, 
drugą kondygnację może stanowić poddasze 
użytkowe lub nieużytkowe; rzędna parteru 
maksimum 50 cm ponad gruntem rodzimym, 
maksymalna wysokoņć budynku 10,0 m;  

e) pomieszczenia przeznaczone pod działalnoņć 
usługową należy realizować jako pomiesz-
czenia wbudowane w bryłę budynku miesz-
kalnego lub dobudowane do budynku miesz-
kalnego tworzące z nim jednorodną całoņć 
architektoniczną pod względem formy i deta-
lu architektonicznego;  

f) wysokoņć wolnostojącego budynku gospo-
darczego lub gospodarczo-garażowego - 1 
kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wy-
sokoņci budynku do kalenicy - 7,0 m;  

g) w przypadku realizacji więcej niż jednego 
budynku na działce obowiązek wykonania 
dachów wszystkich budynków z takiego sa-
mego materiału i w takiej samej kolorystyce, 
zakaz stosowania dachów niebieskich i ja-
skrawo czerwonych;  

h) w przypadku realizacji więcej niż jednego 
budynku na działce obowiązek wykończenia 
elewacji budynków takim samym materiałem 
wykończeniowym o takiej samej kolorystyce; 
zakaz stosowania jaskrawych kolorów;  

i) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu saiding, boazerie elewacyjne itp.) 
i blach jako materiału wykończeniowego 
elewacji budynku;  

j) dachy wszystkich budynków zlokalizowanych 
na działce lub w jednym zespole działek, na-
leży projektować jako dwuspadowe lub wie-
lospadowe o równym kącie nachylenia od-
powiadających sobie połaci w zakresie 20°-
45o; plan dopuszcza w budynkach o przezna-
czeniu uzupełniającym lokalizowanych w 
granicy działki - dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia połaci dachowej do 30°;  

2) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35% 
powierzchni działki lub zespołu działek;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
60% powierzchni działki lub zespołu działek;  

4) maksymalny wskaźnik intensywnoņci zabudo-
wy 0,3.  

5. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala:  
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1) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy;  

2) obowiązek w liniach rozgraniczających tereny z 
przestrzenią ogólnodostępną, stosowania ogro-
dzeń ażurowych o maksymalnej wysokoņci 1,8 
m z dopuszczeniem ogrodzeń na podmurówce o 
maksymalnej wysokoņci 60 cm, z zakazem sto-
sowania ogrodzeń z wypełnieniami pełnymi;  

3) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów w 
ogrodzeniach;  

4) zakaz lokalizacji reklam;  
5) możliwoņć lokalizacji informacji komercyjnej z 

następującymi ograniczeniami:  
a) powierzchnia całkowita znaków i szyldów 

wolnostojących w ramach jednej działki lub 
zespołu działek zainwestowanych wspólnie - 
nie może przekraczać 2 m2, 

b) powierzchnia całkowita reklam znaków i szyl-
dów umieszczonych na budynkach mieszkal-
nych i mieszkalno-usługowych - nie może 
przekraczać 2 m2, 

c) zakaz umieszczania informacji komercyjnej 
na ogrodzeniach z wyłączeniem informacji 
dopuszczonych przez system informacji w 
gminie;  

d) zakaz malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpoņrednio na dachach i 
elewacjach budynków oraz na ogrodzeniach.  

6. W zakresie podziału nieruchomoņci:  
1) plan dopuszcza, dokonywanie podziału działki, 

którego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomoņci lub regulacja istniejących granic 
działek; warunkiem wykonania takiego podziału 
jest zachowanie parametrów działki dzielonej, 
umożliwiających lokalizację zabudowy i roz-
mieszczenie niezbędnych elementów zagospo-
darowania zgodnie z przeznaczeniem i zasada-
mi zagospodarowania okreņlonymi w planie;  

2) plan dopuszcza na terenie 1MN możliwoņć po-
działu działki przy spełnieniu następujących 
warunków:  
a) nowe granice podziału na działki muszą być 

prostopadłe do linii rozgraniczającej drogi 
oznaczonej symbolem 1KDD;  

b) minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 30 m;  

c) wielkoņć nowo wydzielonej działki, nie może 
być mniejsza niż 1.000 m2;  

3) plan dopuszcza na terenie 2MN możliwoņć po-
działu działki przy spełnieniu następujących 
warunków:  
a) nowe granice podziału na działki muszą być 

prostopadłe lub równoległe do jednej z ist-
niejących granic działki dzielonej;  

b) minimalna szerokoņć frontu nowo wydzielo-
nej działki 20 m;  

c) wielkoņć nowo wydzielonej działki, nie może 
być mniejsza niż 1.000 m2;  

4) dla wydzielenia działek pod urządzenia elektro-
energetyczne albo inne podobne urządzenia in-
frastruktury technicznej (tj. przepompownie 
ņcieków) nie obowiązują ustalenia pkt 1-3; wy-
dzielenia działek należy dokonać zgodnie z 
przepisami odrębnymi.  

7. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz 
okreņlenia wskaźników dotyczących miejsc par-
kingowych plan ustala:  
1) obowiązek obsługi komunikacyjnej istniejących 

i nowo wydzielanych działek budowlanych z 
istniejących i projektowanych dróg ogólnodo-
stępnych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1KDZ, 1KDL, 1KDD;  

2) zakaz wydzielania dróg wewnętrznych lub dzia-
łek o przeznaczeniu drogowym w terenach 
mieszkaniowych;  

3) obowiązek przy realizacji podstawowego prze-
znaczenia wyznaczenia miejsc parkingowych w 
iloņci:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej – minimum 2 

m.p. / 1 lokal mieszkalny, 
b) dla usług – 4 m.p. / każde 100 m2 powierzchni 

użytkowej, dla obiektów o powierzchni 
mniejszej iloņć miejsc parkingowych należy 
zapewnić odpowiednio (procentowo), jednak 
nie mniej niż 2 m.p;  

c) w przypadku realizacji na działce zabudowy 
mieszkaniowej z usługami, miejsca parkin-
gowe należy obliczyć i zapewnić oddzielnie 
dla każdej funkcji.  

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1EE plan ustala:  

1. W zakresie przeznaczenia terenu:  
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 

infrastruktury technicznej – projektowana stacja 
trafo SN 15 kV. 

2. W zakresie ochrony ņrodowiska przy-
rodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej i 

wytwórczej o uciążliwoņci wykraczającej poza 
granice działki lub zespołu działek, do których 
inwestor posiada tytuł prawny;  

2) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez 
emisję substancji i energii, w szczególnoņci do-
tyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promie-
niowania.  

3. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  
1) w przypadku realizacji ogrodzeń, obowiązek w 

liniach rozgraniczających tereny z przestrzenią 
ogólnodostępną, stosowania ogrodzeń ażuro-
wych o maksymalnej wysokoņci 1,8 m z do-
puszczeniem ogrodzeń na podmurówce o mak-
symalnej wysokoņci 60 cm z zakazem stosowa-
nia ogrodzeń z wypełnieniami pełnymi;  
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2) całkowity zakaz stosowania betonowych prefa-

brykatów w ogrodzeniach;  
3) możliwoņć lokalizowania obiektów tymczaso-

wych na potrzeby prowadzenia budowy w ob-
rębie działki budowlanej na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w okresie ważnoņci 
pozwolenia na budowę;  

4) zakaz lokalizacji reklam.  
4. W zakresie podziału nieruchomoņci plan 

dopuszcza, dokonywanie podziału działki, którego 
celem jest powiększenie sąsiedniej nieruchomoņci 
lub regulacja istniejących granic działek; warun-
kiem wykonania takiego podziału jest zachowanie 
parametrów działki dzielonej, umożliwiających 
lokalizację stacji trafo SN 15 kV i rozmieszczenie 
niezbędnych elementów zagospodarowania zgod-
nie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowa-
nia okreņlonymi w planie.  

5. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:  
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy:  

a) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym – maksimum 7,0 m;  

2) maksymalna powierzchnia zabudowy – 95% 
powierzchni terenu;  

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 5% 
powierzchni terenu;  

4) maksymalny wskaźnik intensywnoņci zabudo-
wy 1,0.  

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi 
 komunikacyjnej 

 
§ 11. 1. Plan ustala następujące zasady ad-

aptacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń pla-
nu poprzez:  
1) system dróg ogólnodostępnych, obsługujących 

komunikacyjnie obszar planu, w skład których 
wchodzą drogi o następujących klasach tech-
nicznych:  
a) KDZ – droga zbiorcza, 
b) KDL - droga lokalna, 
c) KDD – droga dojazdowa; 

2) dla terenów przestrzeni dróg plan ustala:  
a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 1KDZ (ulica Bielawska), klasę drogi 
„Z” – zbiorczą, o szerokoņci w liniach rozgra-
niczających 20 m; 1/2 – jednojezdniową, 
dwupasową; plan ustala północno-
wschodnią linię rozgraniczającą drogi, zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 1KDL (ulica Wiejska), klasę drogi „L” – 
lokalną, o szerokoņci w liniach rozgraniczają-
cych 15m; 1/2 – jednojezdniową, dwupaso-
wą; plan ustala północno-zachodnią linię 
rozgraniczającą drogi, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 1KDD (ulica projektowana), klasę dro-
gi „L” – lokalną, o szerokoņci w liniach roz-
graniczających 10 m z poszerzeniem do 13 m 
zgodnie z rysunkiem planu; 1/2 – jednojez-
dniową, dwupasową;  

3) plan ustala dla ciągu pieszego, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1KP, szerokoņć w li-
niach rozgraniczających od 9 m do 12 m, zgod-
nie z rysunkiem planu.  

2. Na terenach w obrębie linii rozgranicza-
jących dróg ogólnodostępnych, plan zakazuje lo-
kalizację nowych budynków i urządzeń nie związa-
nych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu 
drogowego; dopuszcza się lokalizację zieleni, ro-
wów odwadniających, elementów małej architek-
tury, pojemników na odpady, urządzeń komunika-
cyjnych związanych z obsługą ruchu, a w szcze-
gólnoņci: pasów postojowych, parkingów, urzą-
dzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją 
dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej pod 
warunkiem nienaruszania wymagań okreņlonych 
w odrębnych przepisach dotyczących dróg pu-
blicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg.  

3. W zakresie wyposażenia dróg w infra-
strukturę techniczną:  
1) obowiązek lokalizacji projektowanych urządzeń 

liniowych nadziemnych i podziemnych uzbro-
jenia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla bu-
dynków i posesji, w liniach rozgraniczających 
dróg, przy zachowaniu wzajemnych, norma-
tywnych odległoņci wynikających z przepisów 
odrębnych;  

2) obowiązek realizacji systemu uzbrojenia na 
warunkach okreņlonych poprzez właņciwego 
zarządcę dla danej sieci (systemu).  

4. Plan ustala obowiązek zagospodarowa-
nia i urządzenia powierzchni terenu przestrzeni 
ogólnodostępnych w sposób umożliwiający bez-
kolizyjne poruszanie się po nich osobom niepeł-
nosprawnym.  

5. W zakresie lokalizacji reklam i informacji 
komercyjnej w terenach dróg plan ustala:  
1) zakaz lokalizacji reklam i informacji komercyjnej 

o powierzchni jednostkowej większej niż 1 m2;  
2) zakaz umieszczania reklam i informacji komer-

cyjnej na ogrodzeniach z wyłączeniem informa-
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cji dopuszczonych przez system informacji w 
gminie;  

3) zakaz malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpoņrednio na ogrodzeniach 
dostępnych z przestrzeni dróg.  

 
Rozdział VI 

Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi  
w infrastrukturę techniczną 

 
§ 12. W zakresie wyposażenia w infrastruk-

turę techniczną plan ustala:  
1. Zaopatrzenie terenów w media tech-

niczne poprzez istniejący, rozbudowywany i pro-
jektowany system uzbrojenia, na warunkach okre-
ņlonych poprzez właņciwego dla danej sieci (sys-
temu) zarządcę.  

2. Adaptacja w liniach rozgraniczających 
ulic, istniejących urządzeń nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenu, z możliwoņcią ich 
rozbudowy i przebudowy, ze względu na stan 
techniczny lub na kolizję z uzbrojeniem liniowym 
istniejącym.  

3. Obowiązek lokalizacji projektowanych 
urządzeń liniowych nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla 
budynków i posesji, w liniach rozgraniczających 
ulic, przy zachowaniu wzajemnych, normatywnych 
odległoņci wynikających z przepisów odrębnych.  

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów 
infrastruktury technicznej takich jak przepompow-
nie ņcieków czy kontenerowe stacje telekomunika-
cyjne na podstawie opracowań technicznych, na 
całym obszarze objętym planem, pod warunkiem, 
że uciążliwoņć tych urządzeń nie będzie wykraczać 
poza granice terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny.  

5. Przyłączeniowe szafki energetyczne na-
leży lokalizować w ogrodzeniu zlokalizowanym z 
przestrzenią dróg zapewniając do nich bezpoņred-
ni dostęp.  

§ 13. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę 
plan ustala:  
1) obowiązek zaopatrzenia wszystkich terenów w 

wodę z sieci wodociągowej, w oparciu o wodo-
ciągi istniejące (w ulicy Bielawskiej i w ulicy 
Wiejskiej) poprzez ich rozbudowę;  

2) przy rozbudowie i budowie wodociągów należy 
uwzględniać wymogi dotyczące p.poż. zaopa-
trzenia wodnego, w szczególnoņci lokalizację 
hydrantów p.poż. oraz przygotowanie awaryj-
nych ujęć wody do wykorzystania w sytuacjach 
szczególnych;  

3) zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. w iloņciach 
przekraczających wydajnoņć komunalnej sieci 
wodociągowej, należy zapewnić poprzez bu-
dowę zbiorników retencyjnych lub indywidual-
nych ujęć wody.  

§ 14. 1. W zakresie odprowadzenie ņcieków 

bytowo-gospodarczych plan ustala:  
1) obowiązek odprowadzania ņcieków bytowo-

gospodarczych w systemie kanalizacji zbiorczej, 
poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną i jej roz-
budowę;  

2) obowiązek podłączenia wszystkich nierucho-
moņci do sieci kanalizacyjnej, po jej zrealizo-
waniu;  

3) odbiornikiem ņcieków będzie istniejący kanał 
sanitarny w ulicy Konarskiego, kanał sanitarny 
w ulicy Bielawskiej, a docelowo Miejska 
Oczyszczalnia Ņcieków w Głownie.  

2. Zakaz wprowadzania oczyszczonych i 
nieczyszczonych ņcieków do gruntu oraz utrzymy-
wania otwartych kanałów ņciekowych.  

§ 15. 1. W zakresie odprowadzenia wód 
opadowych plan ustala:  
1) odprowadzanie wód opadowych powierzch-

niowo przez infiltrację powierzchniową i pod-
ziemną do gruntu w granicy własnych działek; 

2) obowiązek z utwardzonych terenów dróg od-
prowadzania podczyszczonych wód opado-
wych przez urządzenia ņciekowe (płaskie, koryt-
kowe lub kryte) i studzienki do kanalizacji desz-
czowej, a do czasu jej wybudowania przykana-
likiem lub ņciekiem podchodnikowym do rowu 
przydrożnego;  

3) plan nakazuje kształtowanie powierzchni dzia-
łek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i 
ulice przed spływem powierzchniowym wód 
opadowych na teren poza granicami własnoņci.  

§ 16. 1. W zakresie elektroenergetyki plan 
ustala:  
1) budowę sieci kablowej ņredniego napięcia 15 

kV i napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 
0,4/0,231 kV oraz bezpoņredni przesył energii 
elektrycznej do odbiorców poprzez przyłącza 
elektroenergetyczne niskiego napięcia;  

2) budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
prowadzoną w oparciu o warunki przyłączenia i 
umowy przyłączeniowe, zawierane przez wła-
ņciwy Zakład Energetyczny z podmiotami ubie-
gającymi się o przyłączenie do sieci;  

3) likwidację istniejącej linii napowietrznej 15 kV, 
zgodnie z rysunkiem planu;  

4) lokalizację stacji trafo SN/nn poza linią rozgra-
niczającą ulicy na wydzielonej działce oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 1EE;  

5) możliwoņć przebudowy istniejącej sieci elek-
troenergetycznej, która koliduje z projektowa-
nym zagospodarowaniem terenu i układem 
komunikacyjnym - w uzgodnieniu i na warun-
kach okreņlonych przez zarządcę sieci według 
przepisów odrębnych.  

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

ciepłej wody użytkowej, z lokalnych źródeł cie-
pła z obowiązkiem stosowania paliw ekologicz-
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nych tj. zapewniających wysoki stopień czysto-
ņci emisji spalin (gaz, energia elektryczna, olej 
opałowy niskosiarkowy);  

2) możliwoņć zaopatrzenia w ciepło energią pozy-
skiwaną ze źródeł odnawialnych tj. energia 
słońca, biomasy itp.  

§ 18. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz 
przewodowy plan ustala:  
1) możliwoņć gazyfikacji po zrealizowaniu sieci 

gazowej ņredniego ciņnienia w mieņcie Głow-
no;  

2) możliwoņć dostawy gazu po spełnieniu kryte-
riów ekonomicznych opłacalnoņci budowy sieci 
oraz po zawarciu odpowiednich porozumień z 
odbiorcami.  

§ 19. 1. W zakresie telekomunikacji plan 
ustala:  
1) bezpoņrednią obsługę abonentów telefonicz-

nych za poņrednictwem indywidualnych przy-
łączy na warunkach okreņlonych przez dowol-
nego operatora telekomunikacyjnego;  

2) obowiązek zapewnienia łącznoņci alarmowej 
dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szcze-
gólnych;  

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej.  

§ 20. 1. W zakresie gospodarki odpadami 
plan ustala:  
1) obowiązek gromadzenia i selekcji odpadów na 

posesjach w urządzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia oraz odbiór i usuwanie zgod-
nie z systemem oczyszczania przyjętym w go-
spodarce komunalnej miasta;  

2) gromadzenie i selekcję odpadów w 3 typach 
oznaczonych pojemników:  
a) na odpady wymieszane przeznaczone na 

składowisko, 
b) surowce wtórne,  
c) odpady organiczne przeznaczone do kompo-

stowania; 
3) plan dopuszcza lokalizację pojemników o któ-

rych mowa w ust. 2 w liniach rozgraniczających 
drogi lokalnej i dojazdowej, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1KDL i 1KDD.  

 
Dział III 

Ustalenia końcowe planu 
 

Rozdział I 
Ustalenia wysokoņci stawki procentowej  

od wzrostu wartoņci nieruchomoņci 
 

§ 21. 1. Wartoņć stawki procentowej, po-
wstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu 
służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 
wartoņci nieruchomoņci nie ustala się, ponieważ 
działka o Nr ewid. 9/2 jest własnoņcią Miasta 
Głowno.  

 
Rozdział II 

Ustalenia końcowe 
 
§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powie-

rza się Burmistrzowi Głowna.  
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego.  
0 

 
 

Przewodniczący Rady 
 Miejskiej w Głownie: 

Andrzej Kotulski
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVII/276/09 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE 
 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVII/276/09 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE 
 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 
 

W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA GŁOWNA OBEJMUJĄCEGO TEREN: 

 UL. BIELAWSKIEJ I UL. WIEJSKIEJ - DZIAŁKA O NR EWID. 9/2 
 
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, 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), Rada Miejska w Głownie stwier-
dza, że po uprawomocnieniu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Głowno obejmującego teren: ul. Bielawskiej i ul. 
Wiejskiej - działka o Nr ewid. 9/2, przewiduje się 
realizację następujących inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadań wła-
snych 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 
przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych;  

3) budowa sieci gazowej - inwestycja realizowana 
po spełnieniu warunków ekonomicznych przez 
Mazowiecką Spółkę Gazownictwa z jej ņrodków 
finansowych z udziałem ņrodków własnych 
gminy w zakresie opłaty przyłączeniowej;  

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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UCHWAŁA NR XIX/133/2009 RADY GMINY GRABICA 
  

 z dnia 30 czerwca 2009 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/126/2009 Rady Gminy Grabica z dnia 27 kwietnia 2009 r. 
 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia  
za godziny nadliczbowe, wypłacania dodatków, nagród oraz zasady ich przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminĉ Grabica 

Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt 8, art. 18, 
ust. 2 pkt 15 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, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420) oraz art. 30, ust. 6 i 6a, art. 49, ust. 2, art. 91d, 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, 
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 

95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, 
poz. 1821 i z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 
1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 
67, poz. 572) Rada Gminy Grabica uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 
XVII/126/2009 Rady Gminy Grabica z dnia 27 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
okreņlającego szczegółowy sposób obliczania wy-
nagrodzenia za godziny nadliczbowe, wypłacania 
dodatków, nagród oraz zasady ich przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placów-
kach prowadzonych przez Gminę Grabica wpro-
wadza się następujące zmiany:  
1) w § 3 skreņla się ust. 5 i 6;  


