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UCHWAŁA NR IX/66/11 RADY GMINY SŁAWNO 

  
 z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu, opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich 

przekazanych w bezpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie 
 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. 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, 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 

134, poz. 777) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal-
nej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy 
Sławno uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy 
Sławno z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ustale-
nia regulaminu, opłat i zasad wynajmu ņwietlic wiej-
skich przekazanych w bezpłatne uŊytkowanie dla 
Gminnego Oņrodka Kultury w Sławnie, w załączniku 
do Regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. 1. Okreņla się cennik za najem ņwietlic 
wiejskich obowiązujący mieszkańców Gminy Sła-
wno.”. 

 
 

Budynek uŊytecznoņci 
publicznej 

STAWKI NAJMU 

Przyjęcia weselne 
Pozostałe przyjęcia  

okolicznoņciowe 

Spotkania  
związane z  

pochówkiem, stypy 

godzinowa 
Spotkania,  
szkolenia i  
prezentacje 

Ņwietlica w GrąŊowicach 600,00 250,00 100,00 25,00 
Ņwietlica w OstroŊna 600,00 250,00 100,00 25,00 
Ņwietlica w Dąbrówce 600,00 250,00 100,00 25,00 
Ņwietlica w Antoniówce 600,00 250,00 100,00 25,00 
Dom Ludowy w Gawro-
nach 

      1.200,00 300,00 100,00 100,00 

 
§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy 

Sławno. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Łódzkiego. 
 

 Zastępca Przewodniczącego 
 Rady Gminy Sławno:  

Arkadiusz Knap 
3056

 
3057 

3057  

 
UCHWAŁA NR X/113/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU 

  
 z dnia 17 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielunia w rejonie ulic: 
Warszawskiej, Staszica, Moniuszki, Placu Jagiellońskiego, Kilińskiego, 18 Stycznia, Popiełuszki, POW 

i linii kolejowej relacji Herby Nowe-Wieluń 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 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, 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 poz. 
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146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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, 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, z 2011 r. Nr 
32, poz. 159) w nawiązaniu do uchwały Nr XLIII/467/06 
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 wrzeņnia 2006 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Wie-
lunia oraz uchwały Nr XXX/328/09 Rady Miejskiej w 
Wieluniu z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLIII/467/06 Rady Miejskiej w Wieluniu z 
dnia 15 wrzeņnia 2006 r., Rada Miejska w Wieluniu 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Wielunia, w rejonie ulic: 
Warszawskiej, Staszica, Moniuszki, Placu Jagielloń-
skiego, Kilińskiego, 18 Stycznia, Popiełuszki, POW i 
linii kolejowej relacji Herby Nowe-Wieluń, zwany da-
lej planem, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Integralną częņcią uchwały, jest: 
1) rysunek planu, w skali 1:1.000, który stanowi za-

łącznik Nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uch-
wały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych, stanowiące za-
łącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1) akcencie architektonicznym – naleŊy przez to ro-

zumieć fragment obiektu budowlanego, który wy-
róŊnia się w przestrzeni pod względem formy lub 
wysokoņci, koncentrując uwagę obserwatorów; 

2) budynkach przeznaczonych do wyburzenia – na-
leŊy przez to rozumieć obiekty, których nie moŊna 
remontować ani rozbudować, ze względu na stan 
techniczny lub przy zmianie przeznaczenia terenu 
naleŊy je wyburzyć; 

3) infrastrukturze technicznej – naleŊy przez to ro-
zumieć sieci i obiekty uzbrojenia technicznego 
między innymi: sieci wodociągowe, kanalizacyj-
ne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, 
telekomunikacyjne, itp., a takŊe kabiny telefonicz-
ne, anteny, itp.; 

4) intensywnoņci zabudowy - naleŊy przez to rozu-
mieć stosunek powierzchni wszystkich kondy-

gnacji budynku w zewnętrznym obrysie ņcian, do 
powierzchni terenu; 

5) linii rozgraniczającej tereny - naleŊy przez to ro-
zumieć linie rozgraniczające tereny o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania, którym przypisane są róŊne ustalenia 
planu; 

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć linię, która nie moŊe zostać 
przekroczona sytuowaniem elewacji budynków 
przy budowie nowych budynków oraz rozbudo-
wie, nadbudowie i dobudowie budynków istnie-
jących; nie dotyczy budowli i obiektów małej ar-
chitektury; okapy i gzymsy nie mogą wykraczać 
poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niŊ 
0,5 m, galerie, tarasy lub schody zewnętrzne o 
więcej niŊ 1 m, a wykusze i ganki o więcej niŊ 1,5 
m i na długoņci nie więcej niŊ 1/4 szerokoņci ele-
wacji frontowej, pod warunkiem nieprzekraczania 
linii rozgraniczających teren; 

7) noņniku reklamowym - budowa lub urządzenie 
słuŊące reklamie; 

8) obiektach małej architektury – naleŊy przez to ro-
zumieć urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, 
ulicom, placom, budynkom i innym przestrze-
niom publicznym, takie jak: ławki, kosze na ņmie-
ci, latarnie, rzeňby, fontanny oraz inne o podob-
nym charakterze; 

9) obowiązujących liniach zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, 
przy której obowiązuje usytuowanie zewnętrznej 
ņciany budynku na co najmniej 60% szerokoņci 
elewacji. Linia ta nie dotyczy przejņć i przejazdów 
na poziomie terenu; 

10) obszarze zabudowanym - naleŊy przez to rozu-
mieć obszar zajęty przez budynek lub budynki, 
ograniczony zewnętrznym obrysem ņcian zew-
nętrznych w rzucie o największej powierzchni, li-
czonej zewnętrznym obrysem ņcian zewnętrz-
nych; 

11) planie – naleŊy przez to rozumieć przepisy niniej-
szej uchwały wraz z rysunkiem planu stanowią-
cym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

12) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy przez to 
rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartoņć 
procentową działki o nawierzchni ziemnej urzą-
dzonej w sposób zapewniający naturalną wege-
tację oraz wody powierzchniowej w stosunku do 
całkowitej powierzchni działki; 

13) przepisach szczególnych i odrębnych – naleŊy 
przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji 
niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz 
z aktami wykonawczymi, normy branŊowe oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynika-
jące z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

14) przeznaczeniu – naleŊy przez to rozumieć funkcję 
terenu okreņloną w ustaleniach planu; 

15) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
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przewaŊać na danym terenie, w sposób okreņlony 
ustaleniami planu; 

16) przeznaczeniu uzupełniającym - naleŊy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niŊ podstawowe, 
które uzupełnia przeznaczenie podstawowe da-
nego terenu w sposób okreņlony w ustaleniach 
planu; 

17) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysunek 
planu na mapie zasadniczej w skali 1:1.000, który 
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

18) terenie – naleŊy przez to rozumieć częņć obszaru 
wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczonego symbolem cyfrowym i 
literowym; 

19) uchwale – naleŊy przez to rozumieć tekst niniej-
szej uchwały. 

2. Nie zdefiniowane pojęcia naleŊy rozumieć 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu okreņlo-
nym, jako: 
1) administracja - naleŊy przez to rozumieć tereny 

przeznaczone pod działalnoņć administracji pu-
blicznej, sądów, policji, wojska, itp.; 

2) biura - naleŊy przez to rozumieć tereny przezna-
czone do lokalizacji obiektów związanych z ob-
sługą nieruchomoņci, wynajęciem specjalistów, 
badaniami, drobnymi usługami, działalnoņcią 
związaną z prowadzeniem interesów, działalno-
ņcią prawniczą, rachunkowoņcią, księgowoņcią, 
doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, 
poņrednictwem, dostarczaniem informacji, spo-
rządzaniem opracowań, reklamą, działalnoņcią 
firm pocztowych, telekomunikacyjnych i projek-
towych, działalnoņć biur i agencji turystycznych, 
itp.; 

3) ciąg pieszo-rowerowy – naleŊy przez to rozumieć 
teren przeznaczony do ruchu pieszego oraz rowe-
rowego; 

4) finanse - naleŊy przez to rozumieć tereny prze-
znaczone pod lokalizację obiektów związanych z 
poņrednictwem finansowym - działalnoņć ban-
ków, domów maklerskich, instytucji zajmujących 
się obsługą finansową, np. w formie leasingu czy 
obsługi sprzedaŊy ratalnej, a takŊe instytucji zwią-
zanych z ubezpieczeniami i funduszami emery-
talno-rentowymi, itp.; 

5) gastronomia – naleŊy przez to rozumieć restaura-
cje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, 
stołówki, kluby bilardowe, kręgielnie, obiekty słu-
Ŋące działalnoņci cateringowej, a takŊe obiekty do 
nich podobne; 

6) handel detaliczny - naleŊy przez to rozumieć tere-
ny przeznaczone pod lokalizację obiektów zwią-
zanych ze sprzedaŊą detaliczną towarów w skle-
pach; 

7) handel hurtowy – naleŊy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod lokalizację obiektów związa-
nych ze sprzedaŊą hurtową towarów jednostkom 

handlu detalicznego, uŊytkownikom przemysło-
wym lub handlowym, korporacjom, instytucjom 
albo innym hurtownikom w halach, magazynach 
i sklepach hurtowych; 

8) komunikacja wewnętrzna – drogi wewnętrzne 
ograniczonego ruchu samochodowego, ciągi pie-
sze, ciągi pieszo-rowerowe, itp.; 

9) rzemiosło – naleŊy przez to rozumieć usługi wy-
konywane przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania danej działalnoņci, 
jak na przykład: usługi krawieckie, stolarskie, ry-
marskie, jubilerskie, introligatorskie, poligraficz-
ne, lutnicze, ņlusarskie, a takŊe usługi do nich po-
dobne; 

10) parking naziemny – naleŊy przez to rozumieć 
jednopoziomowe miejsce parkingowe na pozio-
mie gruntu, niebędące elementem pasa drogo-
wego, o udziale zieleni minimum 15% powierz-
chni parkingu; 

11) produkcja, składy i magazyny - naleŊy przez to 
rozumieć tereny, na których zlokalizowano obiek-
ty i urządzenia przeznaczone do wykonywania 
funkcji przemysłowej, produkcyjnej, składowej, 
magazynowej, transportu, logistyki; 

12) uprawy ogrodnicze – naleŊy przez to rozumieć 
tereny przeznaczone pod uprawę roņlin; 

13) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – naleŊy 
przez to rozumieć jeden lub kilka budynków 
mieszkalnych usytuowanych na wyodrębnionych 
działkach, zawierających nie więcej niŊ 2 lokale 
mieszkalne, wraz z budynkami garaŊowymi i go-
spodarczymi; 

14) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - naleŊy 
przez to rozumieć jeden lub kilka budynków mie-
szkalnych usytuowanych na wyodrębnionych 
działkach, zawierających więcej niŊ 2 lokale mie-
szkalne, wraz z budynkami garaŊowymi i gospo-
darczymi; 

15) zieleń urządzona – naleŊy przez to rozumieć zieleń 
ukształtowaną przez człowieka pod względem 
rozmieszczenia i doboru gatunków. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny; 
3) symbole okreņlające przeznaczenie podstawowe 

terenu; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) strefa obowiązywania obowiązującej linii zabu-

dowy; 
7) budynki przeznaczone do wyburzenia; 
8) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
9) granica strefy ochronnej cmentarza; 

10) granica strefy ochronnej terenów zamkniętych 
kolei. 

2. Pozostałe elementy rysunku planu mają 
charakter informacyjny bądň postulatywny. 
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DZIAŁ I 
Ustalenia ogólne 

 
Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
 
§ 6. Na całym obszarze objętym planem, 

obowiązują następujące zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 
1) kształtowanie zabudowy powinno uwzględniać 

skalę, formę i detal architektoniczny charaktery-
styczny dla regionalnego budownictwa; 

2) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych z prefa-
brykatów betonowych; 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architek-
tury oraz noņników reklamowych. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
§ 7. Na całym obszarze objętym planem 

obowiązują, następujące ustalenia: 
1) stosowanie do celów grzewczych i technologicz-

nych przyjaznych dla ņrodowiska noņników ener-
gii; 

2) segregacja odpadów w wyniku prowadzonej 
działalnoņci w miejscu ich wytworzenia; 

3) obowiązek wyposaŊenia nieruchomoņci w urzą-
dzenia do gromadzenia odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowied-
nim stanie sanitarnym, porządkowym i technicz-
nym; 

4) w przypadku wystąpienia starodrzewu i drzew o 
wymiarach pomnikowych naleŊy objąć je bez-
względną ochroną. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 8. 1. Ustala się strefę „B” ochrony konser-

watorskiej, wyznaczoną na rysunku planu, dla której 
obowiązują, następujące ustalenia: 
1) w strefie ochronie podlegają układy zieleni, sieć 

uliczna, podziały własnoņciowe terenu, skala i 
forma zabudowy oraz charakter pierzei; 

2) obowiązuje zakaz stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych, takich jak: siding, PCV; 

3) ustala się obowiązek harmonijnego wkompono-
wania nowych budynków frontowych w zakresie 
układu skali, proporcji bryły, charakteru stolarki 
otworowej, detalu architektonicznego w elewa-
cjach od strony przestrzeni publicznej oraz zasto-
sowania tradycyjnych (lub nawiązujących do tra-
dycyjnych) materiałów wykończeniowych w ele-
wacjach i pokryciach dachowych; 

4) działania w zakresie istniejących budynków doty-

czące zmian gabarytów elewacji, zmian detalu ar-
chitektonicznego oraz innych zmian mających 
wpływ na kompozycję, wymagają uzgodnienia z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

5) projekty nowych budynków, wymagają uzgod-
nienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. 

2. Ustala się ochronę konserwatorską obiek-
tów o wysokich wartoņciach kulturowych ujętych w 
gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, ozna-
czonych na rysunku planu, dla których obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) ochrona skali i formy obiektów, dyspozycji ele-

wacji, charakterystycznych elementów detalu ar-
chitektonicznego, tradycyjnego sposobu opraco-
wania elewacji, wykorzystanych technologii i ma-
teriałów; 

2) ustala się obowiązek trwałej adaptacji polegającej 
na zachowaniu historycznej skali i formy architek-
tonicznej obiektów; 

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, moder-
nizację w sposób zapewniający trwałe zachowa-
nie ich wartoņci pod warunkiem: 

 a) zachowania historycznej skali i formy obiektu, 
 b) zachowania kształtu i nachylenia połaci da-

chowych oraz rodzaju i koloru pokrycia dachu, 
 c) zachowania tradycyjnych technik i materiałów, 
 d) zachowania lub odtworzenia wyglądu elewa-

cji, 
 e) zachowania lub odtworzenia stolarki okiennej, 

drzwiowej z zachowaniem jej formy i podzia-
łów, 

 f) obowiązuje zakaz stosowania okładzin z two-
rzyw sztucznych – sidingi, PCV; 

4) dopuszcza się rozbiórkę obiektu wyłącznie po 
wyłączeniu z ewidencji zabytków oraz w sytuacji 
uzasadnionej stanem zachowania obiektu i przy 
braku moŊliwoņci technicznych dla ich remontu; 

5) w przypadku rozbiórki obiektów, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków moŊe nałoŊyć obowiązek 
załoŊenia dokumentacji inwentaryzacyjnej likwi-
dowanego obiektu; 

6) dopuszcza się umieszczanie reklam na budyn-
kach, pod warunkiem indywidualnego opracowa-
nia i dostosowania do dyspozycji architektonicz-
nej obiektu; 

7) wszelkie działania inwestycyjne dotyczące zmiany 
gabarytów budynków, zmian w elewacjach, zmian 
dotyczących detalu i innych mających wpływ na 
kompozycję, wymagają uzgodnienia z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

 
Rozdział 4 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 9. 1. Dla budynków istniejących znajdują-

cych się poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
poza obowiązującymi liniami zabudowy lub w grani-
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cach nowo projektowanych linii rozgraniczenia tere-
nów dróg, za wyjątkiem budynków przeznaczonych 
do wyburzenia oznaczonych na rysunku planu, do-
puszcza się przebudowę i modernizację. 

2. Ograniczenia wysokoņci okreņlonej w Dzia-
le II Ustalenia szczegółowe nie dotyczą częņci bu-
dynków mieszczących urządzenia technologiczne, 
dla których maksymalna wysokoņć moŊe wynosić do 
20 m. 

 
Rozdział 5 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych 

 
§ 10. Na obszarze objętym planem nie wy-

stępują tereny górnicze, naraŊone na powódň oraz 
osuwanie mas ziemnych. 

 
Rozdział 6 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
 
§ 11. 1. Na całym obszarze objętym planem, 

dopuszcza się scalanie i podział nieruchomoņci pod 
warunkiem, Ŋe nie będzie to kolidowało z innymi 
ustaleniami planu. 

2. Dopuszcza się wydzielanie nowych granic 
działek dla obiektów infrastruktury technicznej. 

3. Ustala się kąt połoŊenia granic działek w 
stosunku do pasa drogowego, na co najmniej 45o i 
co najwyŊej 135o. 

 
Rozdział 7 

Szczególne warunki zagospodarowania  
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 
 
§ 12. 1. Ustala się strefę ochronną cmentarza, 

okreņloną na rysunku planu w odległoņci 50 m od 
linii rozgraniczającej teren cmentarza, dla której obo-
wiązują następujące ustalenia: zabrania się lokalizo-
wania projektowanej zabudowy mieszkaniowej, za-
kładów Ŋywienia zbiorowego bądň zakładów prze-
chowujących Ŋywnoņć oraz studzien słuŊących do 
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

2. Ustala się strefę ochronną terenów za-
mkniętych kolei okreņloną na rysunku planu, dla 
której obowiązują następujące ustalenia: lokalizacja 
budynków i budowli w sąsiedztwie linii kolejowej 
wymaga zachowania przepisów odrębnych związa-
nych z transportem kolejowym. 

 
Rozdział 8 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

 
§ 13. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów

tymczasowych niebędących obiektami budowlany-
mi, za wyjątkiem: 
1) obiektów tymczasowych wykorzystania rolnicze-

go, ogrodniczego lub sadowniczego; 
2) obiektów tymczasowych lokalizowanych na po-

trzeby prowadzenia budów w obrębie działki bu-
dowlanej, na której realizowana jest inwestycja 
docelowa, w czasie waŊnoņci pozwolenia na bu-
dowę. 

 
Rozdział 9 

Infrastruktura techniczna 
 
§ 14. 1. Sieci uzbrojenia technicznego, lokali-

zować w miarę moŊliwoņci w liniach rozgraniczają-
cych tereny dróg. 

2. Dopuszcza się moŊliwoņć realizacji sieci i 
urządzeń technicznych uzbrojenia, jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę - wyposa-
Ŋenie w sieć wodociągową wszystkich obszarów za-
inwestowania. 

4. W zakresie odprowadzenia ņcieków: 
1) docelowe odprowadzenie ņcieków do oczyszczal-

ni, istniejącą lub planowaną do realizacji siecią 
kanalizacyjną; 

2) dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników 
na nieczystoņci płynne oraz biologicznych oczysz-
czalni ņcieków, w przypadku, gdy nie ma moŊli-
woņci technicznych podłączenia do kanalizacji sa-
nitarnej. 

5. W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych: 
1) wyposaŊenie w sieć kanalizacji deszczowej wszy-

stkich obszarów zainwestowania; 
2) odprowadzenie do kanalizacji deszczowej odpły-

wów z powierzchni dachów obiektów kubaturo-
wych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) dostawa gazu z istniejącej sieci ņredniego ciņnie-

nia, poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej 
zabudowy; 

2) dopuszcza się modernizację sieci gazowej; 
3) dopuszcza się realizację lokalnych ňródeł ciepła 

na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie 
energii elektrycznej do celów grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) w całym obszarze planu zasilanie maksymalnej 

iloņci istniejących i nowo projektowanych obiek-
tów w ciepło z miejskiego systemu ciepłownicze-
go; 

2) w pozostałych obiektach stosowanie urządzeń 
grzewczych o wysokiej sprawnoņci i niskim stop-
niu emisji zanieczyszczeń; 

3) stosowanie innych ekologicznych noņników ener-
gii szczególnie z wykorzystaniem energii słonecz-
nej; 

4) dla nowych lokalnych ňródeł ciepła obowiązuje 
zakaz stosowania kotłów opalanych paliwem sta-
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łym, zaleca się stosowanie niskoemisyjnych ko-
tłów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa 
ekologicznego. 

8. Ustala się wymóg prowadzenia zorgani-
zowanej gospodarki odpadami, gromadzonymi w 
kontenerach i wywoŊonymi przez specjalistyczną 
firmę na składowisko odpadów komunalnych. 

9. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 
1) rozbudowa i budowa nowych linii energetycz-

nych kablowych ņredniego i niskiego napięcia 
oraz budowa stacji transformatorowych wnętrzo-
wych stosownie do potrzeb; 

2) w przypadku kolizji planowanego zagospodaro-
wania terenu z istniejącymi liniami elektroenerge-
tycznymi, dopuszcza się ich przebudowę; 

3) sieci elektroenergetyczne naleŊy prowadzić wzdłuŊ 
dróg; 

4) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergety-
cznej w formie linii napowietrznych, kablowych 
lub napowietrzno-kablowych; 

5) naleŊy zapewnić dojazd od drogi publicznej do 
stacji transformatorowych. 

10. Ustala się strefę ochronną dla napowie-
trznej linii elektroenergetycznej ņredniego napięcia 
15 kV o szerokoņci minimum 16 m - minimum 8 m 
od osi linii w obu kierunkach, dla której obowiązują 
następujące ustalenia - zakaz lokalizowania budyn-
ków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt 
ludzi na czas dłuŊszy niŊ 8 godzin na dobę. 

11. W zakresie telekomunikacji: 
1) utrzymuje się istniejący system łącznoņci prze-

wodowej oraz ustala kontynuację budowy sieci 
magistralnych i abonenckich oraz budowy insta-
lacji urządzeń telekomunikacyjnych; 

2) przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, 
która koliduje z projektowanym zagospodarowa-
niem terenu i układem komunikacyjnym, moŊe 
być realizowana na warunkach okreņlonych przez 
operatora telekomunikacyjnego według przepi-
sów szczególnych i odrębnych; 

3) w zakresie ochrony przed polem elektromagne-
tycznym związanym z obiektami elektroenerge-
tycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują za-
sady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i 
sieci infrastruktury okreņlone w wymaganiach 
przepisów szczególnych i odrębnych. 

12. Substancje ropopochodne lub chemiczne 
naleŊy neutralizować, na terenie własnym inwestora. 

13. Obowiązują powierzchnie utwardzone na 
terenach, na których moŊe dojņć do zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnych lub chemicznymi. 

 
Rozdział 10 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji 

 
§ 15. Na całym obszarze objętym planem 

obowiązują, następujące ustalenia: 
1) zakaz obsługi komunikacyjnej terenów z dróg pu-

blicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego; 
2) na całym obszarze objętym planem, na kaŊdym z 

terenów, naleŊy zapewnić odpowiednią iloņć 
miejsc parkingowych, okreņloną w Dziale II Usta-
lenia szczegółowe. 

 
DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 16. 1. Wyznacza się teren zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej ņródmiejskiej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 01MW-S, dla którego obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) biura, 
 b) finanse, 
 c) administracja, 
 d) handel detaliczny, 
 e) gastronomia, 
 f) usługi zdrowia, 
 g) rzemiosło, 
 h) parking naziemny, 
 i) zieleń urządzona; 
3) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, 

infrastruktury technicznej, małej architektury. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zasad och-
rony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa 
w przepisach szczególnych i odrębnych; 

2) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentual-
nych uciąŊliwoņci, spowodowanych działalno-
ņciami wymienionymi w ust. 1 pkt 2. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące para-
metrów i wskaňników kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na 

rysunku planu; 
2) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona na 

rysunku planu; 
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachy-

leniu połaci 10o do 40o; 
4) maksymalna wysokoņć zabudowy w najwyŊszym 

punkcie kalenicy dachu wynosi 15 m; 
5) maksymalna iloņć kondygnacji nadziemnych wy-

nosi 4; 
6) obowiązuje przeznaczenie co najmniej 20% dział-

ki na powierzchnie biologicznie czynną (nie doty-
czy działek o powierzchni mniejszej niŊ 600 m2); 

7) ustala się maksymalny wskaňnik intensywnoņci 
zabudowy wynoszący 3,5 dla 4 kondygnacji nad-
ziemnych, 2,5 dla 3 kondygnacji nadziemnych, 
1,6 dla 2 kondygnacji nadziemnych i 1 dla 1 kon-
dygnacji nadziemnej; 

8) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych 
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nie moŊe przekroczyć 80% powierzchni działki; 
9) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 

a, b, c, d, e, f, g, dopuszcza się wyłącznie jako 
wbudowane w przeznaczenie podstawowe w 
pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1) ustala się minimalną powierzchnię działki budow-

lanej na 750 m²; 
2) minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 16 m. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady dotyczące komuni-
kacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenu z terenów dróg 

publicznych klasy dojazdowej i lokalnej; 
2) ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych: 

1, 2 miejsca na kaŊdy wyodrębniony lokal miesz-
kalny; 

3) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a, b, c, f, g, ustala się minimalną liczbę miejsc 
parkingowych: 3 miejsca parkingowe na 10 za-
trudnionych; 

4) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. d, ustala się minimalną liczbę miejsc parkin-
gowych: 1 miejsca parkingowe na 25 m2 powierz-
chni sprzedaŊy; 

5) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. e, ustala się minimalną liczbę miejsc parkin-
gowych: 12 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych. 

§ 17. 1. Wyznacza się teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej ņródmiejskiej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 02MW-S – 03MW-S, dla 
którego obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) biura, 
 b) finanse, 
 c) administracja, 
 d) handel detaliczny, 
 e) gastronomia, 
 f) usługi zdrowia, 
 g) rzemiosło, 
 h) parking naziemny, 
 i) zieleń urządzona; 
3) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, 

infrastruktury technicznej, małej architektury. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zasad och-
rony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa 
w przepisach szczególnych i odrębnych; 

2) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentual-
nych uciąŊliwoņci, spowodowanych działalno-
ņciami wymienionymi w ust. 1 pkt 2. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące para-
metrów i wskaňników kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na 

rysunku planu; 
2) obowiązujące linie zabudowy wyznaczone na 

rysunku planu; 
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachy-

leniu połaci 10o do 40o; 
4) maksymalna wysokoņć zabudowy w najwyŊszym 

punkcie kalenicy dachu wynosi 15 m; 
5) maksymalna iloņć kondygnacji nadziemnych wy-

nosi 4; 
6) obowiązuje przeznaczenie co najmniej 20% dział-

ki na powierzchnie biologicznie czynną (nie doty-
czy działek o powierzchni mniejszej niŊ 600 m2); 

7) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych 
nie moŊe przekroczyć 80% powierzchni działki; 

8) ustala się nieprzekraczalny wskaňnik intensywno-
ņci zabudowy wynoszący 2,5 dla 3 oraz dla 4 kon-
dygnacji nadziemnych, 1,6 dla 2 kondygnacji nad-
ziemnych i 1 dla 1 kondygnacji nadziemnej; 

9) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 
a, b, c, d, e, f, g, dopuszcza się wyłącznie jako 
wbudowane w przeznaczenie podstawowe w 
pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1) ustala się minimalną powierzchnię działki budow-

lanej na 800 m²; 
2) minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 16 m. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady dotyczące komuni-
kacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenu z terenów dróg 

publicznych klasy dojazdowej i lokalnej oraz we-
wnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 02KDW; 

2) ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych: 
1, 2 miejsca na kaŊdy wyodrębniony lokal miesz-
kalny; 

3) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a, b, c, f, g, ustala się minimalną liczbę miejsc 
parkingowych: 3 miejsca parkingowe na 10 za-
trudnionych; 

4) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. d, ustala się minimalną liczbę miejsc parkin-
gowych: 1 miejsca parkingowe na 25 m2 po-
wierzchni sprzedaŊy; 

5) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. e, ustala się minimalną liczbę miejsc parkin-
gowych: 12 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych. 

§ 18. 1. Wyznacza się teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej ņródmiejskiej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 04MW-S, dla którego obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna; 
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2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) biura, 
 b) finanse, 
 c) administracja, 
 d) handel detaliczny, 
 e) gastronomia, 
 f) usługi zdrowia, 
 g) rzemiosło, 
 h) parking naziemny, 
 i) zieleń urządzona; 
3) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, 

infrastruktury technicznej, małej architektury. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zasad och-
rony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa 
w przepisach szczególnych i odrębnych; 

2) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentual-
nych uciąŊliwoņci, spowodowanych działalno-
ņciami wymienionymi w ust. 1 pkt 2. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące para-
metrów i wskaňników kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na 

rysunku planu; 
2) obowiązująca linia zabudowy wyznaczona na ry-

sunku planu; 
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachy-

leniu połaci 10o do 40o; 
4) maksymalna wysokoņć zabudowy w najwyŊszym 

punkcie kalenicy dachu wynosi 15 m; 
5) maksymalna iloņć kondygnacji nadziemnych wy-

nosi 4; 
6) obowiązuje przeznaczenie co najmniej 20% dział-

ki na powierzchnie biologicznie czynną (nie doty-
czy działek o powierzchni mniejszej niŊ 600 m2); 

7) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych 
nie moŊe przekroczyć 70% powierzchni działki; 

8) ustala się nieprzekraczalny wskaňnik intensywno-
ņci zabudowy wynoszący 2,4 dla 4 kondygnacji 
nadziemnych, 1,8 dla 3 kondygnacji nadziem-
nych, 1 dla 2 kondygnacji nadziemnych i 1 dla 1 
kondygnacji nadziemnej; 

9) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 
a, b, d, e, f, g, dopuszcza się wyłącznie jako wbu-
dowane w przeznaczenie podstawowe w pierw-
szej i drugiej kondygnacji nadziemnej; 

10) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 
c, nie moŊe przekroczyć 30% powierzchni terenu. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1) ustala się minimalną powierzchnię działki budow-

lanej na 800 m²; 
2) minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 16 m. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady dotyczące komuni-

kacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenu z terenów dróg 

publicznych klasy dojazdowej i lokalnej; 
2) ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych: 

1, 2 miejsca na kaŊdy wyodrębniony lokal miesz-
kalny; 

3) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a, b, c, f, g, ustala się minimalną liczbę miejsc 
parkingowych: 3 miejsca parkingowe na 10 za-
trudnionych; 

4) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. d, ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-
wych: 1 miejsce parkingowe na 25 m2 powierz-
chni sprzedaŊy; 

5) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, pkt 2 
lit. e, ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-
wych: 12 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych. 

§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 01MW, 02MW, dla których obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) biura, 
 b) handel detaliczny, 
 c) gastronomia, 
 d) usługi zdrowia, 
 e) rzemiosło, 
 f) parking naziemny, 
 g) zieleń urządzona; 
3) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, 

infrastruktury technicznej, małej architektury. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zasad och-
rony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa 
w przepisach szczególnych i odrębnych; 

2) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentual-
nych uciąŊliwoņci, spowodowanych działalno-
ņciami wymienionymi w ust. 1 pkt 2. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące para-
metrów i wskaňników kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na 

rysunku planu; 
2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachy-

leniu połaci 10o do 30o; 
3) maksymalna wysokoņć zabudowy w najwyŊszym 

punkcie kalenicy dachu wynosi 15 m; 
4) minimalna wysokoņć zabudowy wynosi 8 m; 
5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 

wynosi 3; 
6) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych wy-

nosi 2; 
7) obowiązuje przeznaczenie co najmniej 20% dział-
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ki na powierzchnie biologicznie czynną; 
8) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych 

nie moŊe przekroczyć 25% powierzchni działki; 
9) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudowy 

wynosi 0,8; 
10) minimalny wskaňnik intensywnoņci zabudowy 

wynosi 0,6; 
11) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 

a, b, c, d, dopuszcza się wyłącznie jako wbudo-
wane w przeznaczenie podstawowe. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1) ustala się minimalną powierzchnię działki budow-

lanej na 1.000 m2; 
2) minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 16 m. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady dotyczące komuni-
kacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenów z terenów dróg 

publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 03KD-D, 04KD-D; 

2) ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych: 
1, 2 miejsca na kaŊdy wyodrębniony lokal miesz-
kalny; 

3) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a, d, e, ustala się minimalną liczbę miejsc par-
kingowych: 3 miejsca parkingowe na 10 zatrud-
nionych; 

4) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. b, ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-
wych: 1 miejsce parkingowe na 25 m2 powierz-
chni sprzedaŊy; 

5) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. c, ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-
wych: 12 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych; 

6) dopuszcza się wprowadzenie dróg wewnętrz-
nych. 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mie-
szkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 01MN, 02MN, 04MN – 08MN, dla 
których obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) biura, 
 b) handel detaliczny, 
 c) gastronomia, 
 d) rzemiosło; 
3) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, 

infrastruktury technicznej, małej architektury. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zasad och-
rony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, o których mowa w przepisach szczególnych i 
odrębnych; 

2) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentual-

nych uciąŊliwoņci, spowodowanych działalno-
ņciami wymienionymi w ust. 1 pkt 2. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące para-
metrów i wskaňników kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na 

rysunku planu; 
2) dla terenu 05 MN obowiązuje obowiązująca linia 

zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 
3) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu poła-

ci 25o do 45o; 
4) maksymalna wysokoņć zabudowy w najwyŊszym 

punkcie kalenicy dachu wynosi 10 m; 
5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 

wynosi 2; 
6) obowiązuje przeznaczenie na powierzchnie biolo-

gicznie czynną: 
 a) co najmniej 60% dla działek o powierzchni do 

1.000 m2, 
 b) 20%-50% (proporcjonalnie) dla działek o po-

wierzchni powyŊej 1.000 m2; 
7) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych 

nie moŊe przekroczyć 25% powierzchni działki; 
8) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudowy 

wynosi 0,4. 
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące zasady scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1) ustala się minimalną powierzchnię działki budow-

lanej na 450 m²; 
2) minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 16 m 

dla zabudowy wolnostojącej, 11 m dla zabudowy 
bliňniaczej, 7 m dla zabudowy szeregowej. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady dotyczące komuni-
kacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenów z terenów dróg 

publicznych klasy dojazdowej oraz lokalnej; 
2) ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych: 

1 miejsce parkingowe na 1 wyodrębniony lokal 
mieszkalny; 

3) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a, d, ustala się minimalną liczbę miejsc parkin-
gowych: 3 miejsca parkingowe na 10 zatrudnio-
nych; 

4) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. b, ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-
wych: 1 miejsce parkingowe na 25 m2 powierz-
chni sprzedaŊy; 

5) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. c, ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-
wych: 12 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych; 

6) dopuszcza się wprowadzenie dróg wewnętrz-
nych. 

§ 21. 1. Wyznacza się teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem 03MN, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 
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1) przeznaczenie podstawowe:  
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
 b) uprawy ogrodnicze; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) biura, 
 b) handel detaliczny, 
 c) gastronomia, 
 d) rzemiosło; 
3) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, 

infrastruktury technicznej, małej architektury. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zasad och-
rony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, o których mowa w przepisach szczególnych i 
odrębnych; 

2) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentual-
nych uciąŊliwoņci, spowodowanych działalno-
ņciami wymienionymi w ust. 1 pkt 2. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące para-
metrów i wskaňników kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na 

rysunku planu; 
2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu poła-

ci 25o do 45o; 
3) maksymalna wysokoņć zabudowy w najwyŊszym 

punkcie kalenicy dachu wynosi 10 m; 
4) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 

wynosi 2; 
5) obowiązuje przeznaczenie na powierzchnie biolo-

gicznie czynną: 
 a) co najmniej 60% dla działek o powierzchni do 

1.000 m2, 
 b) 20% - 50% (proporcjonalnie) dla działek o po-

wierzchni powyŊej 1.000 m2; 
6) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych 

nie moŊe przekroczyć 35% powierzchni działki; 
7) maksymalny wskaňnik intensywnoņci zabudowy 

wynosi 0,4. 
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące zasady scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1) ustala się minimalną powierzchnię działki budow-

lanej na 800 m2; 
2) minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 19 m. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady dotyczące komuni-
kacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenu z terenu drogi pu-

blicznej klasy dojazdowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 04KD-D; 

2) ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych: 
1 miejsce parkingowe na 1 wyodrębniony lokal 
mieszkalny; 

3) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a, d, ustala się minimalną liczbę miejsc par-
kingowych: 3 miejsca parkingowe na 10 zatrud-

nionych; 
4) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. b, ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-
wych: 1 miejsce parkingowe na 25 m2 powierz-
chni sprzedaŊy; 

5) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. c, ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-
wych: 12 miejsc parkingowych na 100 miejsc 
konsumpcyjnych; 

6) dopuszcza się wprowadzenie dróg wewnętrz-
nych. 

§ 22. 1. Wyznacza się tereny aktywnoņci go-
spodarczej, usług, składów i magazynów, oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 01AG,U, 02AG,U, dla 
których obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
 a) produkcja, składy, magazyny, 
 b) handel hurtowy, 
 c) handel detaliczny; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) parking naziemny, 
 b) zieleń urządzona; 
3) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, 

infrastruktury technicznej, małej architektury. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zasad och-
rony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz wykraczania poza granice terenu uciąŊliwo-

ņci, spowodowanych działalnoņciami wymienio-
nymi w ust. 1; 

2) obowiązek wyposaŊenia terenu w urządzenia i 
technologie, ograniczające negatywny wpływ in-
westycji na ņrodowisko. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 01AG,U, obowiązują następujące ustale-
nia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) od strony terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 01KD-Z, wszystkie elementy zagospo-
darowania przestrzennego naleŊy kształtować w 
sposób estetyczny i reprezentacyjny; 

2) dopuszcza się akcent architektoniczny. 
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące para-
metrów i wskaňników kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala się maksymalny wskaňnik intensywnoņci 

zabudowy wynoszący 0,8; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na 

rysunku planu; 
3) maksymalna wysokoņć zabudowy w najwyŊszym 

punkcie dachu wynosi 16 m, dopuszcza się zwię-
kszenie wysokoņci dla pojedynczych elementów 
związanych z technologią produkcji o 30%; 

4) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 
wynosi 3; 

5) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych wy-
nosi 1; 

6) obowiązują dachy płaskie lub dwuspadowe o na-
chyleniu połaci do 25o; 

7) obowiązuje przeznaczenie co najmniej 10% dział-
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ki na powierzchnie biologicznie czynną; 
8) powierzchnia zabudowy nie moŊe przekroczyć 

60% powierzchni działki; 
9) obowiązuje pas zieleni izolacyjnej o szerokoņci 

minimalnej 3 m minimalnej wysokoņci 6 m wzdłuŊ 
linii rozgraniczających od strony terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wieloro-
dzinnej. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1) ustala się minimalną powierzchnię działki budow-

lanej na 5.000 m2; 
2) minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 40 m. 

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady dotyczące komuni-
kacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenów z terenów dróg 

publicznych klasy dojazdowej oraz zbiorczej; 
2) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. a, b, ustala się minimalną liczbę miejsc par-
kingowych: 4 miejsca parkingowe na 10 zatrud-
nionych; 

3) dla przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
lit. c, ustala się minimalną liczbę miejsc parkingo-
wych: 1 miejsce parkingowe na 25 m2 powierz-
chni sprzedaŊy; 

4) dopuszcza się wprowadzenie dróg wewnętrz-
nych. 

§ 23. Wyznacza się teren zieleni urządzonej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem: 01ZP, dla 
którego obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona; 
2) obowiązują następujące zasady ochrony ņrodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie ze-
zwala się na wycinkę drzew, za wyjątkiem zabie-
gów pielęgnacyjnych i wynikających ze stanu 
zdrowotnego drzewostanu; 

3) obowiązują następujące ustalenia, dotyczące 
kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza 
się umieszczanie w przestrzeni publicznej punk-
tów informacji turystycznej; 

4) obowiązują następujące parametry i wskaňniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania te-
renów oraz warunki zagospodarowania: 

 a) zakaz zabudowy kubaturowej, 
 b) zieleń naleŊy kształtować w formie zieleni ni-

skiej i wysokiej, 
 c) obowiązuje przeznaczenie co najmniej 70% 

powierzchni terenu, jako powierzchnie biolo-
gicznie czynną, 

 d) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyj-
nych i sportowych w postaci placów zabaw, 
ņcieŊek spacerowych, ciągów pieszo-rowero-
wych, itp. 

§ 24. Wyznacza się teren cmentarza, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 01ZC, dla które-
go obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: cmentarz wraz z nie-

zbędnymi obiektami i urządzeniami obsługi; 

2) ustala się strefę ochronną, zgodnie przepisami 
szczególnymi, której przebieg pokazano na rysun-
ku planu; 

3) obowiązuje zachowanie podstawowych elemen-
tów kompozycji zabytkowego załoŊenia cmenta-
rza; 

4) działania mające wpływ na kompozycję, ukształ-
towania zieleni oraz historyczne nagrobki wyma-
gają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków; 

5) obowiązują następujące zasady dotycząca komu-
nikacji: obsługa komunikacyjna od terenu drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 03KD-L. 

§ 25. 1. Wyznacza się tereny ogrodów dział-
kowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
01ZD, 02ZD, 03ZD, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia: przeznaczenie podstawowe – ogrody 
działkowe. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące para-
metrów i wskaňników kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) zagospodarowanie naleŊy realizować, zgodnie z 

zasadami zawartymi w przepisach szczególnych i 
odrębnych; 

2) zakaz budowy trwałych obiektów kubaturowych; 
3) zakaz budowy obiektów nie związanych z prze-

znaczeniem terenu; 
4) dopuszcza się lokalizację elementów sieciowych 

naziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej 
nie związanych z funkcjonowaniem ogrodów; 

5) dopuszcza się lokalizowanie ciągów pieszo-rowe-
rowych; 

6) co najmniej 90% powierzchni terenu urządzić jako 
powierzchnię biologicznie czynną. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady dotyczące komuni-
kacji: 
1) minimalna liczba miejsc parkingowych wynosi 20 

na 100 działek; 
2) obsługa komunikacyjna terenu 01ZD od terenu 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
04KD-D; 

3) obsługa komunikacyjna terenu 02ZD od terenu 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
04KD-D, 01KD-Pr; 

4) obsługa komunikacyjna terenu 03ZD od terenu 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
01KD-Pr, 02KS. 

§ 26. Wyznacza się tereny infrastruktury te-
chnicznej - elektroenergetyka oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 01E, 02E, 03E, dla których obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: rozdzielnia elektro-

energetyczna wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi; 

2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona; 
3) obowiązują następujące zasady dotyczące komu-

nikacji: 
 a) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego
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na rysunku planu symbolem 01E od strony 
ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 
01KD-W, 

 b) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 02E od strony 
ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 
06KD-D, 

 c) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 03E od strony 
ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 
09KD-D. 

§ 27. Wyznacza się teren obsługi komunika-
cji, oznaczony na rysunku planu symbolem 01KS, 
dla którego obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: parking naziemny; 
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona; 
3) zakaz zabudowy. 

§ 28. 1. Wyznacza się teren obsługi komuni-
kacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 02KS, 
dla którego obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
 a) garaŊe, 
 b) parking naziemny; 
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące para-
metrów i wskaňników kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowania terenu: 
1) projektowane nieprzekraczalne linie zabudowy 

wyznaczone na rysunku planu; 
2) dachy płaskie; 
3) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych 

wynosi 1; 
4) co najmniej 10% powierzchni terenu urządzić jako 

powierzchnię biologicznie czynną; 
5) wysokoņć zabudowy nie moŊe być większa niŊ 3,5 

m; 
6) ustala się nieprzekraczalny wskaňnik intensywno-

ņci zabudowy wynoszący 0,55; 
7) ustala się maksymalną powierzchnie zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki: 55%. 
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące zasady dotyczące komuni-
kacji: 
1) obsługa komunikacyjna terenu od drogi oznaczo-

nej na rysunku planu symbolem 03KD-L; 
2) obsługa ruchu pieszo-rowerowego od strony te-

renu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
03KD-L oraz ciągu pieszo-rowerowego oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 01KD-Pr. 

§ 29. Wyznacza się teren drogi publicznej kla-
sy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 01KD-GP, dla którego obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) minimalna szerokoņć w liniach rozgraniczających 

30 m; 
2) nie dopuszcza się stosowania zjazdów bezpoņre-

dnich z drogi dla nowo wydzielanych działek; 
3) obowiązują obustronne chodniki; 

4) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, po uzgod-
nieniu z zarządcą drogi. 

§ 30. Wyznacza się teren drogi publicznej kla-
sy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
01KD-G, dla którego obowiązują następujące ustale-
nia: 
1) minimalna szerokoņć w liniach rozgraniczających 

20 m; 
2) obowiązują obustronne chodniki; 
3) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, po uzgod-
nieniu z zarządcą drogi. 

§ 31. Wyznacza się teren drogi publicznej kla-
sy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
01KD-Z, dla którego obowiązują następujące ustale-
nia: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających minimum 

25 m; 
2) obowiązują obustronne chodniki; 
3) nie dopuszcza się stosowania zjazdów bezpo-

ņrednich z drogi dla nowo wydzielanych działek; 
4) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, po uzgod-
nieniu z zarządcą drogi. 

§ 32. Wyznacza się tereny dróg publicznych 
klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 01KD-L- 02KD-L, dla którego obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających minimum 

12 m; 
2) obowiązują obustronne chodniki; 
3) dopuszcza się obustronne ciągi pieszo-rowerowe 

o maksymalnej szerokoņci 3 m; 
4) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej. 
§ 33. Wyznacza się tereny dróg publicznych 

klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: 01KD-D - 10KD-D, dla których obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) minimalna szerokoņć drogi w liniach rozgranicza-

jących 12 m; 
2) obowiązują obustronne chodniki, z zastrzeŊeniem 

punktu 3; 
3) w przypadku braku moŊliwoņci budowy chodnika, 

dopuszcza się stosowanie wspólnej jezdni prze-
znaczonej dla ruchu pieszego i kołowego; 

4) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej. 

§ 34. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDW, dla 
której obowiązują następujące ustalenia: 
1) minimalna szerokoņć ulicy w liniach rozgranicza-

jących 6,5 m; 
2) dopuszcza się wprowadzenia podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej; 
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3) dopuszcza się wprowadzenia zieleni. 

§ 35. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 02KDW, dla 
której obowiązują następujące ustalenia: 
1) minimalna szerokoņć w liniach rozgraniczających 

5 m; 
2) dopuszcza się wprowadzenia podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej. 
§ 36. Wyznacza się teren ciągu pieszo-

rowerowego, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 01KD-Pr, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-rowero-

wy; 
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona; 
3) minimalna szerokoņć w liniach rozgraniczających 

6 m; 
4) dopuszcza się wprowadzenia podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej; 
5) dopuszcza się wprowadzenia zieleni.

DZIAŁ III 
Ustalenia końcowe 

 
§ 37. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), 
okreņla się stawkę procentową, słuŊącą naliczaniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci nierucho-
moņci, w wysokoņci 30%. 

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Wielunia. 

§ 39. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 
 

 Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wieluniu:  

Piotr Radowski 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/113/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 17 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/113/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 17 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WIELUNIA 
W REJONIE ULIC: WARSZAWSKIEJ, STASZICA, MONIUSZKI, PLACU JAGIELLOŃSKIEGO, 

KILIŃSKIEGO, 18 STYCZNIA, POPIEŁUSZKI, POW I LINII KOLEJOWEJ RELACJI HERBY NOWE-WIELUŃ 
ZGŁOSZONYCH W CZASIE WYŁOŉENIA PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Wielunia w rejonie ulic: Warsza-
wskiej, Staszica, Moniuszki, Placu Jagiellońskiego, 
Kilińskiego, 18 Stycznia, Popiełuszki, POW i linii 
kolejowej relacji Herby Nowe-Wieluń, był wyłoŊony 
do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Wieluniu w dniach od 22.06.2011 – 
15.07.2011 r. 

Informację o terminach wyłoŊenia projektu 
planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej i 
moŊliwoņci zgłoszenia uwag, Burmistrz ogłosił za 

pomocą komunikatu umieszczonego w gazecie lo-
kalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 
Projekt planu wyłoŊono do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na ņrodowisko. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
póňn. zm.) Rada Miejska w Wieluniu potwierdza słu-
sznoņć toŊsamych rozstrzygnięć podjętych wczeņniej 
przez Burmistrza po wyłoŊeniu projektu planu do pu-
blicznego wglądu. 

 
Uwagi, które wpłynęły do projektu ww. planu wyłoŊonego do publicznego wglądu, rozstrzyga się w na-
stępujący sposób: 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
i adres zgłasza-
jącego uwagi 

Treņć uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoņci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla nieruchomo-
ņci, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Burmistrza 
w sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej 

Uwagi 
uwaga 
uwzgl. 

uwaga nieuwzgl. 
uwaga 
uwzg. 

uwaga nieuwzgl. 

           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 20.07.2011 Józef Stępień, 

Wieluń 
Proponuje się przedłuŊenie linii 
zabudowy kubaturowej terenu przy ul. 
Stodolnianej, biegnącej za planowa-
nym parkingiem o szerokoņć terenu 
działki nr 148. Działki o nr 146 i 147 nie 
nadają się do zabudowy ze względu 
na ich uzbrojenie - ciepłociąg i 
przewód elektryczny o napięciu 15.000 
W 

dz. nr 146, 147, 
152/5, 

01MW-Ņ  -  - brak 
uwag 

           
2 29.07.2011 Jan Derbis, 

Wieluń 
1. Wnioskuję o likwidację sięgaczy ul. 
Staszica i Głębokiej.  
2. Wnioskuję o likwidację przewęŊenia 
przy zbiegu ul. Stodolnianej i POW. 
W obrębie tych ulic znajduje się sąd, 
budownictwo wysokie, budynki 
mieszkalne wielorodzinne. Zamknięcie 
ulic Staszica i Popiełuszki spowoduje 
bałagan organizacyjny ruchu pojaz-
dów, który utrudni ludziom dostęp do 
sądu, swoich mieszkań i działalnoņci 
gospodarczych, które zlokalizowane 
są przy ul. POW, Kilińskiego, Staszica. 
Ponadto tak zaprojektowane ulice 
powodują zmianę naturalnej histo-
rycznej zabudowy Wielunia. Ulica 
Głęboka jest jedną z najstarszych ulic 
Wielunia 

ul. Stodolniana 
(dz. 153/5), ul. 
Staszica (dz. 260), 
ul. Głęboka (dz. 
270) 

09KD-D, 10KD-D, 
04MW-S, 02KDW 

 uwaga nie-
uwzględniona 

 uwaga nie-
uwzględniona 

brak 
uwag 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/113/11 
Rady Miejskiej w Wieluniu 
z dnia 17 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŉĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH  
MIASTA WIELUNIA ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
trzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póňn. zm.) Rada 

Miejska w Wieluniu rozstrzyga o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŊą do zadań własnych 
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gminy.  

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

objęte ustaleniami miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Wielunia 

w rejonie ulic: Warszawskiej, Staszica, Moniuszki, 
Placu Jagiellońskiego, Kilińskiego, 18 Stycznia,  

Popiełuszki, POW i linii kolejowej relacji  
Herby Nowe-Wieluń  

 
Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej, w tym równieŊ infrastruktury komunika-
cyjnej zostały zawarte w tekņcie uchwały do planu w 
ustaleniach ogólnych dotyczących infrastruktury oraz 
w ustaleniach szczegółowych. 

W zakresie naleŊącym do zadań własnych 
gminy, zapisano w planie następujące inwestycje in-
frastrukturalne: 
1) budowa i przebudowa dróg dojazdowych oraz lo-

kalnych. Całoņć inwestycji komunikacyjnych obej-
muje takŊe urządzenia towarzyszące rozwiąza-
niom komunikacyjnym, w tym m.in.: urządzenia 
ochrony terenów przyległych przed, tzw. „zanie-
czyszczeniami komunikacyjnymi”, a takŊe prze-
budowę infrastruktury technicznej związaną z re-
alizacją inwestycji komunikacyjnych; 

2) docelowo zaopatrzenie w sieć wodociągową 
wszystkich obszarów zainwestowania; 

3) w zakresie odwodnienia i odprowadzenia wód 
deszczowych – wyposaŊenie w sieć kanalizacji 

deszczowej wszystkich terenów zainwestowa-
nych. 

 
Zasady finansowania inwestycji z zakresu  

infrastruktury technicznej, które należą  
do zadań własnych gminy  

 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej odbywać się będzie, poprzez: 
1) wydatki z budŊetu gminy; 
2) finansowanie i współfinansowanie ņrodkami zew-

nętrznymi, poprzez budŊet gminy, w ramach 
m.in.: 

 a) finansowania inwestycji drogowych, 
 b) dotacji samorządu województwa, 
 c) dotacji unijnych, 
 d) dotacji i poŊyczek z funduszy celowych, 
 e) innych kredytów i poŊyczek bankowych, 
 f) innych ņrodków zewnętrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach po-

rozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Dla potrzeb miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Wielunia w rejonie ulic: 
Warszawskiej, Staszica, Moniuszki, Placu Jagielloń-
skiego, Kilińskiego, 18 Stycznia, Popiełuszki, POW i 
linii kolejowej relacji Herby Nowe-Wieluń, opraco-
wano prognozę skutków finansowych uchwalenia 
planu przedstawiającą szczegółowo zestawienie pro-
gnozowanych kosztów gminy. 

3057

 
3058 

3058  

 
UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU 

  
 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu pod budowę obwodnicy Wolborza 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, 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, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (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 123, poz. 803, 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 
155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 
901), w związku z uchwałą Nr XV/102/2007 Rady 
Gminy Wolbórz z dnia 14 grudnia 2007 roku w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod 
budowę obwodnicy Wolborza oraz uchwałą Nr 
XXIII/144/2008 Rady Gminy Wolbórz z dnia 30 czer-
wca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/102/2007 Rady Gminy Wolbórz z dnia 14 grudnia 
2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu pod budowę obwodnicy Wolborza, 
po stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wolbórz Rada Miejska w Wolbo-


