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UCHWAŁA NR IX/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

  
 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar 

urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniĉtych, w rejonie ulic Jagiellońska-Chrobrego 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
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, 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 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz 
art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 
32, poz. 159) w związku z uchwałą Nr LV/438/2010 z 
dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar 
urbanistyczny Ņródmieņcie z wyłączeniem terenów 
zamkniętych, w rejonie ulic Jagiellońska-Chrobrego, 
Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-

kresie nie uwzględnionych uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Ņród-

mieņcie z wyłączeniem terenów zamkniętych, w re-
jonie ulic Jagiellońska-Chrobrego - uwagi nie wpły-
nęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Ņród-
mieņcie z wyłączeniem terenów zamkniętych, w re-
jonie ulic Jagiellońska-Chrobrego z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łowicza. 

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Łowicza obszar urba-
nistyczny Ņródmieņcie, z wyłączeniem terenów zam-
kniętych, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/189/2004 
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2004 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistycz-
ny Ņródmieņcie z wyłączeniem terenów zamkniętych 
(Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 295, poz. 2456, z póňn. 
zm.) wprowadza się zmiany dotyczące terenu ozna-
czonego symbolem 8.153.MNu. 

2. Integralną częņcią uchwały jest rysunek 
zmiany miejscowego planu, będący załącznikiem do 
uchwały. 

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jętego zmianą miejscowego planu, jest okreņlony na 
rysunku zmiany miejscowego planu. 

4. Obowiązujący zakres rysunku zmiany pla-
nu, obejmuje: 
1) teren okreņlony symbolem cyfrowym i symbo-

lem przeznaczenia terenu; 
2) linie rozgraniczające teren o róŊnym przeznacze-

niu lub róŊnych zasadach zagospodarowania, 
które są granicą obszaru objętego zmianą planu 
miejscowego; 

3) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊ-
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nych zasadach zagospodarowania terenu; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy z punktami iden-

tyfikacyjnymi jej przebiegu. 
5. Zmianą miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego, ustala się stawkę procen-
tową słuŊącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu war-
toņci nieruchomoņci, w wysokoņci 0% (w związku z 
uchwaleniem zmiany planu miejscowego wartoņć 
nieruchomoņci nie wzrosła). 

§ 4. 1. Pojęcia i okreņlenia uŊyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, naleŊy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepi-
sami prawa obowiązującego wg stanu na dzień pod-
jęcia niniejszej uchwały. 

2. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest 
mowa o: 
1) „obszarze zmiany planu” - naleŊy przez to rozu-

mieć nieruchomoņci lub ich częņci połoŊone w 
granicach niniejszej zmiany planu;  

2) „obszarze urbanistycznym” - naleŊy przez to ro-
zumieć fragment obszaru miasta, którego granice 
pokrywają się z granicami obrębu geodezyjnego;  

3) „terenach” - naleŊy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi w obszarze zmiany 
planu, nieruchomoņci lub ich częņci, dla których 
zostały okreņlone niniejszą zmianą planu róŊne 
przeznaczenia lub róŊne zasady zagospodarowa-
nia i które zostały oznaczone w tekņcie zmiany 
miejscowego planu oraz na rysunku zmiany miej-
scowego planu symbolami cyfrowymi;  

4) „przeznaczeniu” - naleŊy przez to rozumieć okre-
ņlone dla poszczególnych terenów zespoły upra-
wnień i zobowiązań do podejmowania działań w 
przestrzeni, słuŊących realizacji okreņlonych ce-
lów, wyodrębnione wg zasad i sposobów korzy-
stania z nieruchomoņci, oznaczone w tekņcie 
zmiany planu i na rysunku zmiany planu symbo-
lami literowymi;  

5) „dopuszczeniu” naleŊy przez to rozumieć upraw-
nienia do realizacji na działce budowlanej obiek-
tów budowlanych lub form zagospodarowania 
wskazanych w zasadach i warunkach zagospoda-
rowania terenu, które wykraczają poza ustalone 
w definicji przeznaczenia terenu okreņlonej w ust. 
3 niniejszego paragrafu jako towarzyszących ist-
niejącym lub realizowanym obiektom budowla-
nym, o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem 
ustalonym w rozdziale 2 uchwały;  

6) „działce budowlanej” - naleŊy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do dro-
gi publicznej i wyposaŊenie w urządzenia infra-
struktury technicznej, są zgodne z pozostałymi 
ustaleniami niniejszej zmiany miejscowego planu 
oraz spełniają wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych wynikające z odrębnych przepisów;  

7) „granicach obszaru objętego rysunkiem zmiany 
planu” - naleŊy przez to rozumieć te zewnętrzne 
linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania, 

przy których wykreņlono symbol granicy (okre-
ņlony w legendzie rysunku zmiany planu) obszaru 
objętego rysunkiem zmiany planu;  

8) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - naleŊy przez 
to rozumieć linię, w której moŊe być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem zmiany planu elementów zagospoda-
rowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów 
architektonicznych, takich jak: balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, 
rura spustowa, podokienniki oraz innych detali 
wystroju architektonicznego, których wysunięcie 
poza ņcianę budynku nie przekracza odległoņci 
1,3 m, chyba Ŋe jest to linia zabudowy ustalona 
od napowietrznej linii elektroenergetycznej;  

9) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - naleŊy przez to rozumieć wskaňnik urbani-
styczny (liczbę niemianowaną) ustalony zmianą 
planu dla terenu lub działki budowlanej, uzyskany 
z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzime-
go pokrytego roņlinnoņcią oraz wodami powierz-
chniowymi na terenie lub działce budowlanej, a 
takŊe 50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwiet-
niki na podłoŊu zapewniającym ich naturalną we-
getację, o powierzchni nie mniejszej niŊ 10 m2, do 
powierzchni całego terenu lub działki budowla-
nej;  

10) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - 
naleŊy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszej zmiany planu;  

11) „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach - 
naleŊy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wejņciu do 
budynku lub jego częņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyŊej połoŊonego 
punktu przekrycia;  

12) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu” – 
naleŊy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do zachowania istniejących oraz realizo-
wania projektowanych (z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach 
technicznych i gospodarczych, garaŊami oraz te-
renami zieleni, dojņciami, dojazdami, miejscami 
postojowymi i obiektami infrastruktury technicz-
nej):  

 a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
 b) projektowanych budynków o funkcjach: ad-

ministracji, kultury, oņwiaty, słuŊby zdrowia (z 
wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i so-
cjalnej (z wyłączeniem domów opieki), obsługi 
finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów 
handlowych o powierzchni uŊytkowej powyŊej 
200 m2), gastronomii, poczty i telekomunikacji, 
usług (z wyłączeniem warsztatów samochodo-
wych i stacji paliw) i usług komunalnych (z 
wyłączeniem zakładów pogrzebowych), wyłą-
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cznie jako budynków towarzyszących istnieją-
cemu lub projektowanemu budynkowi miesz-
kalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkal-
nym). 

§ 5. Na obszarze objętym zmianą planu, usta-
la się zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznacze-

niu lub zasadach zagospodarowania, naleŊy iden-
tyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w prze-
pisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w przy-
padku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a) punkty identyfikacyjne okreņlone na rysunku 
zmiany planu, 

 b) trwałe naniesienia lub granice własnoņci - jako 
linie (punkty) pokrywające się z tymi elemen-
tami rysunku zmiany planu; 

2) linie zabudowy - okreņlono na rysunku zmiany 
planu punktami identyfikacyjnymi; 

3) w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą ulicy, obowiązuje zakaz realizacji 
budynków i tymczasowych obiektów budowla-
nych; 

4) ustala się następujące wskaňniki wyposaŊenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych w terenach o przezna-
czeniu tereny usługowe, minimum: 

 - dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na kaŊde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 
uŊytkowej, 

 - dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko 
na kaŊde 4 miejsca konsumenckie, 

 - dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko 
na kaŊde 2 miejsca noclegowe, 

 - dla obiektów administracyjnych i obsługi fi-
nansowej 7 stanowisk na kaŊde 100 m2 po-
wierzchni uŊytkowej, 

 - dla pozostałych obiektów usługowych - jed-
no stanowisko na kaŊde 100 m2 powierzchni 
uŊytkowej; 

5) w obszarze objętym zmianą planu nie wyznacza 
się granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomoņci, a w związ-
ku z tym nie okreņla się szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomoņci; 

6) dopuszczalne jest sytuowanie budynków bezpo-
ņrednio przy granicy sąsiedniej działki budowla-
nej lub zbliŊenie na odległoņć do 1,5 m od granicy 
z sąsiednią działką budowlaną, przy zachowaniu 
przepisów dotyczących dostępu do pomieszczeń 
naturalnego oņwietlenia, zapewnienia w pomie-
szczeniach czasu nasłonecznienia, zachowania 
bezpieczeństwa poŊarowego oraz przy zachowa-
niu pozostałych ustaleń planu. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania 

zagospodarowania na wyodrĉbnionych terenach 
 
§ 6. W obszarze urbanistycznym Nr 8 „Ņród-

mieņcie” wyznacza się teren o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania okreņlony 
na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi 
oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

§ 7. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 
8.210.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - budynki mieszkalne o wysokoņci do trzech 

kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w 
poddaszu uŊytkowym do 13 m, licząc od po-
ziomu terenu do najwyŊszego punktu prze-
krycia, 

 - wysokoņć budynków usługowych do dwóch 
kondygnacji nadziemnych do 9 m, licząc od 
poziomu terenu do najwyŊszego punktu 
przekrycia, 

 - wysokoņć pozostałych budynków, jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m, 

 - połacie dachowe o nachyleniu symetrycz-
nym względem kalenicy od 40% do 100%, 

 - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 60%, 

 - obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od 
strony ulic o wysokoņci powyŊej 1,8 m, z pre-
fabrykatów betonowych oraz o wypełnieniu 
powierzchni powyŊej 50%, 

 - zbliŊenie budynku do linii elektroenergetycz-
nej 15 kV, na warunkach właņciwego zarząd-
cy sieci, 

 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

 - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej, zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do rea-
lizacji obiektów i urządzeń ustalonych zmia-
ną planu funkcji zabudowy oraz sposobów 
zagospodarowania terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników, w tym: kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

 - obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących (zawsze lub potencjalnie) znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
urządzeń i sieci uzbrojenia terenu, 

 - teren naleŊy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową, 

 - teren potencjalnego zagroŊenia wodami po-
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wodziowymi chroniony wałem, realizacja 
zabudowy wymaga zastosowania zabezpie-
czeń w konstrukcji budynku przed wodami 
powodziowymi, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, 

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostępnoņć komunikacyjną do działki bu-

dowlanej, zapewniają istniejące ulice przyle-
gające do terenu, 

 - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działki budowlanej, 

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

 - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu, 

 - odprowadzenie ņcieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji desz-
czowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

 - ňródła ciepła w budynkach - lokalne, 
 - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach okreņlonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
Ŋące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania, 

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i uŊyt-

kowania terenu, 
 g) na elewacjach budynku od strony ulicy, do-

puszcza się realizację noņników reklam pła-
skich przylegających do ņciany, których po-
wierzchnia nie przekracza 10% powierzchni 
całkowitej ņciany budynku, 

 h) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

 
§ 8. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o spo-

sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury te-
chnicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania – zadania nie wystę-
pują. 

§ 9. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
XXXI/189/2004 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 
sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Łowicza, ob-
szar urbanistyczny Ņródmieņcie z wyłączeniem tere-
nów zamkniętych (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 295 
poz. 2456, z póňn. zm.) w zakresie ustaleń dotyczą-
cych fragmentu obszaru objętego niniejszą zmianą 
planu oznaczonego symbolem 8.153.MNu. 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady:  
Henryk Zasępa 
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UCHWAŁA NR V/46/11 RADY GMINY W OZORKOWIE 

  
 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego  

Szkół i Przedszkola w Ozorkowie 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: 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, 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), art. 12 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 5 
ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie 
oņwiaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, Nr 109, poz. 1161, z 2005 r. Nr 137, poz. 1304, 
Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 167, poz. 1400, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 2104, z 
2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 42, poz. 
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 
818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 
235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 


