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wódzką nr 713 w ņladzie ul. Rokicińskiej. 
§ 2. Zniesienie prawnej ochrony drzew uzna-

nych za pomniki przyrody, wymienionych w § 1, 
nastĉpuje z powodu utraty wartoņci przyrodniczej i 
dla zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, po 
wczeņniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrekto-
rem Ochrony Ņrodowiska w Łodzi, dokonanym w 
formie postanowienia z dnia 18 kwietnia 2011 r. znak 
WPN-I.623.2.2011.MG. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-

towi Gminy Andrespol. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzĉdzie Gminy 
Andrespol. 

 
 Przewodniczący Rady 

 Gminy Andrespol:  
Jan Woňniak 
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UCHWAŁA NR XIII/112/2011 RADY GMINY BEŁCHATÓW 

  
 z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w miejscowoņci Kałduny, w gminie Bełchatów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146 i Nr 40, poz. 230 i 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. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 
Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 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 155, poz. 
1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), w 
związku z uchwałą Nr XXXI/209/2009 Rady Gminy 
Bełchatów z dnia 3 grudnia 2009 r. Rada Gminy Beł-
chatów uchwala, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Rada Gminy Bełchatów stwierdza zgod-

noņć niniejszego planu miejscowego, z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Bełchatów. 

§ 2. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru połoŊonego 
w miejscowoņci Kałduny w gminie Bełchatów. 

2. Obszar objĉty planem, o którym mowa w

ust. 1, wyznaczony jest na rysunku planu w skali 
1:1.000. 

§ 3. Załączniki do niniejszej uchwały, stano-
wią: 
1) rysunek planu – zał. Nr 1; 
2) rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu rozpatrywania 

uwag zgłoszonych do projektu planu – zał. Nr 2; 
3) rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu realizacji i za-

sad finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej – zał. Nr 3. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
1) uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniejszą uch-

wałĉ Rady Gminy Bełchatów, o ile z treņci przepi-
su nie wynika inaczej; 

2) planie - naleŊy przez to rozumieć niniejszy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
bĉdący przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć opraco-
wanie graficzne sporządzone na mapie w skali 
1:1.000, stanowiące załącznik do niniejszej uch-
wały; 

4) obszarze - naleŊy przez to rozumieć obszar objĉty 
niniejszym planem przedstawiony na odpowied-
nich arkuszach rysunku planu, o ile z treņci prze-
pisu nie wynika inaczej; 

5) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu liniĉ ciągłą, dzielącą 
obszar objĉty planem na czĉņci o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

6) terenie - naleŊy przez to rozumieć teren o okre-
ņlonym rodzaju przeznaczenia i sposobie zago-
spodarowania, wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbo-
lami literowymi; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć liniĉ, w której moŊe być umieszczona 
ņciana budynku, bez jej przekraczania w kierunku 
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drogi, i która nie dotyczy takich elementów archi-
tektonicznych, jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, 
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, 
inne detale wystroju architektonicznego oraz nie 
dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łą-
cznoņci publicznej; 

8) powierzchni zabudowy - naleŊy przez to rozumieć 
powierzchniĉ terenu działki zajĉtą przez rzuty po-
ziome wszystkich budynków w ich obrysie zew-
nĉtrznym; 

9) wskaňniku intensywnoņci zabudowy - naleŊy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków połoŊonych na działce bu-
dowlanej do całej powierzchni tej działki; 

10) udziale powierzchni biologicznie czynnej - naleŊy 
przez to rozumieć powierzchniĉ terenu biologicz-
nie czynnego na działce budowlanej, w stosunku 
do powierzchni całej działki budowlanej; 

11) wysokoņci zabudowy – naleŊy przez to rozumieć 
róŊnicĉ rzĉdnej kalenicy lub najwyŊszego punktu 
na pokryciu kubatury (bez masztów odgromni-
kowych, anten i kominów) i rzĉdnej terenu, przy 
czym nie dotyczy to inwestycji celu publicznego z 
zakresu łącznoņci publicznej; 

12) wysokoņci posadowienia parteru - naleŊy przez to 
rozumieć róŊnicĉ rzĉdnej posadzki parteru budyn-
ku i rzĉdnej terenu w najniŊej połoŊonym punkcie 
w obrysie zewnĉtrznym budynku; 

13) funkcji podstawowej – naleŊy przez to rozumieć 
funkcjĉ przewaŊającą w danym terenie, przy czym 
na działce budowlanej obowiązuje minimalny 
procent powierzchni uŊytkowej funkcji podstawo-
wej w stosunku do powierzchni uŊytkowej w wy-
sokoņci 60%; 

14) funkcji uzupełniającej – naleŊy przez to rozumieć 
funkcjĉ mającą na celu wzbogacenie funkcji pod-
stawowej, przy czym na działce budowlanej obo-
wiązuje maksymalny procent powierzchni uŊyt-
kowej funkcji uzupełniającej w stosunku do po-
wierzchni uŊytkowej w wysokoņci 40%; 

15) przepisach odrĉbnych i szczególnych - naleŊy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi. 

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 
2) tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem ZL; 
3) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KDD. 
§ 6. 1. Integralną czĉņcią ustaleń planu sta-

nowiących treņć niniejszej uchwały, jest rysunek 
planu. 

2. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objĉtego planem; 
2) linia rozgraniczająca tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) obowiązujące granice działek budowlanych; 
5) przeznaczenie terenów. 

3. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są oznaczeniami informacyjnymi: 
1) granica strefy ochronnej linii elektroenergetycz-

nej 15 kV; 
2) orientacyjna powierzchnia działki budowlanej; 
3) granice terenów zmeliorowanych. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla  

całego obszaru objĉtego planem 
 
§ 7. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz lokalizacji przedsiĉwziĉć o uciąŊliwoņci wy-

kraczającej poza granice nieruchomoņci, do której 
inwestor ma tytuł prawny; 

2) zakaz lokalizacji przedsiĉwziĉć mogących znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko, z wyjątkiem reali-
zacji dróg, infrastruktury technicznej, inwestycji 
celu publicznego z zakresu łącznoņci publicznej; 

3) obowiązek zachowania poziomu hałasu w ņro-
dowisku, okreņlony w obowiązujących przepisach 
o ochronie ņrodowiska dla terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem MN, jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowĉ mieszkaniową. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują sta-

nowiska archeologiczne i obszar ten nie leŊy w 
strefie ochrony konserwatorskiej; 

2) w przypadku prowadzenia prac ziemnych naleŊy 
postĉpować zgodnie z przepisami o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych: 
1) ze wzglĉdu na specyfikĉ obszaru objĉtego pla-

nem, nie nakłada siĉ wymagań wynikających z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrĉbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takŊe naraŊonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagroŊonych osuwaniem 
siĉ mas ziemnych: 
1) w przypadku zmiany sposobu uŊytkowania tere-

nów zmeliorowanych konieczna jest, po wczeņ-
niejszym uzgodnieniu z właņciwym organem w 
sprawach ochrony melioracji wodnych, przebu-
dowa urządzeń melioracyjnych w sposób umoŊ-
liwiający funkcjonowanie sieci na terenach są-
siednich, jak równieŊ konieczne jest wystąpienie 
do ww. organu o wykreņlenie z ewidencji urzą-
dzeń melioracji szczegółowych; 

2) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują tere-
ny naraŊone na niebezpieczeństwo powodzi, wo-
bec czego plan nie ustala wymagań w tym zakre-
sie; 

3) obszar objĉty planem nie leŊy na terenach górni-
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czych, wobec czego plan nie ustala wymagań w 
tym zakresie; 

4) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują zja-
wiska związane z osuwaniem siĉ mas ziemnych, 
wobec czego plan nie ustala wymagań w tym za-
kresie. 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem KDD obowiązuje budowa dróg; 
2) dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci infrastruktury tech-

nicznej (naziemnej, nadziemnej i podziemnej) 
wszystkich mediów w granicach linii rozgranicza-
jących dróg; 

3) zasilanie w energiĉ elektryczną: 
 a) z sieci elektroenergetycznej niskiego napiĉcia, 
 b) zakaz budowy napowietrznych linii elektro-

energetycznych, 
 c) obowiązują odległoņci obiektów budowlanych 

i zieleni wysokiej od linii elektroenergetycz-
nych wg przepisów odrĉbnych i szczegóło-
wych; 

4) zaopatrzenie w wodĉ: 
 a) z sieci wodociągowej, 
 b) zakaz budowy indywidualnego ujĉcia wody, 
 c) przy budowie i rozbudowie wodociągów nale-

Ŋy uwzglĉdnić wymogi dotyczące przeciwpo-
Ŋarowego zaopatrzenia w wodĉ, w szczegól-
noņci lokalizacji hydrantów przeciwpoŊarowych 
oraz przygotowanie awaryjnych ujĉć wody do 
wykorzystania w sytuacjach szczególnych; 

5) zaopatrzenie w energiĉ cieplną: 
 a) z lokalnych ňródeł ciepła wbudowanych lub 

wolnostojących, 
 b) obowiązuje zakaz stosowania urządzeń i tech-

nologii wytwarzających energiĉ na cele grze-
wcze i bytowe, powodujących emisjĉ zanie-
czyszczeń stałych i gazowych, powyŊej dopu-
szczalnych parametrów okreņlonych w przepi-
sach odrĉbnych, 

 c) naleŊy stosować nieemisyjne lub niskoemi-
syjne ňródła ciepła; 

6) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: 
 a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, 
 b) do czasu faktycznej budowy kanalizacji sani-

tarnej, dopuszcza siĉ zastosowanie atestowa-
nych zbiorników bezodpływowych na nieczy-
stoņci ciekłe, jako rozwiązanie tymczasowe, 

 c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitar-
nej zbiorniki bezodpływowe na nieczystoņci 
ciekłe naleŊy zlikwidować w ciągu 6 miesiĉcy 
od oddania sieci do uŊytkowania, zaņ obiekty 
podłączyć do sieci, 

 d) zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni 
ņcieków; 

7) odprowadzenie wód opadowych: 
 a) powierzchniowo, po terenie działek budowla-

nych, 
 b) naleŊy dąŊyć do zatrzymania maksymalnej ilo-

ņci wody opadowej w powierzchniach biolo-
gicznie czynnych, 

 c) dopuszcza siĉ podłączanie lokalnej kanalizacji 
deszczowej (realizowanej na terenie działki 
budowlanej) do sieci kanalizacji deszczowej 
prowadzonej w pasach drogowych tylko po 
uzgodnieniu warunków takiego podłączenia z 
zarządcą sieci kanalizacji deszczowej; 

8) usuwanie nieczystoņci stałych: 
 a) obowiązek gromadzenia odpadów stałych w 

szczelnych pojemnikach w granicach działki 
budowlanej, 

 b) obowiązek zapewnienia odbioru odpadów 
przez specjalistyczne słuŊby; 

9) na całym obszarze dopuszcza siĉ lokalizacjĉ inwe-
stycji celu publicznego z zakresu łącznoņci publi-
cznej, jeŊeli takie inwestycje są zgodne z przepi-
sami odrĉbnymi. 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: 
1) przed wydaniem pozwolenia na budowĉ, naleŊy 

zgłosić do Szefostwa SłuŊby Ruchu Lotniczego Sił 
Zbrojnych RP wszystkie obiekty o wysokoņci 
50,00 m npt i wiĉkszej, w celu ustalenia sposobu 
oznakowania przeszkodowego tych obiektów; 

2) zakaz sytuowania billboardów, banerów i tablic 
reklamowych o powierzchni przekraczającej 2 m2. 

§ 13. Nie ustala siĉ innego sposobu tymcza-
sowego zagospodarowania terenów, aniŊeli dotych-
czasowy. 

§ 14. Szczegółowe zasady i warunki scalenia i 
podziału nieruchomoņci: 
1) nie ustala siĉ koniecznoņci przeprowadzenia sca-

lania nieruchomoņci i ich ponownego podziału na 
działki gruntu; 

2) obowiązuje ustalenie granic działek budowla-
nych, wg rysunku planu: 

 a) wewnĉtrzne granice działek budowlanych mo-
gą ulec przesuniĉciu, lecz nie dalej niŊ o 2 m. 

§ 15. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala siĉ opłatĉ, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, wynoszą: 
1) 30% dla terenów MN; 
2) 0% dla terenów ZL; 
3) 0% dla terenów KDD. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe  

dotyczące poszczególnych terenów 
 
§ 16. 1. Wyznacza siĉ tereny zabudowy mie-

szkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, us-
tala siĉ: 
1) funkcjĉ mieszkaniową jako funkcjĉ podstawową; 
2) funkcjĉ usługową w budynku mieszkalnym, miesz-

kalno-usługowym, usługowym jako funkcjĉ
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uzupełniającą; 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) lokalizacja na działce budowlanej budynku 

mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego, 
 b) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ budynków usługo-

wych, 
 c) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ budynków gospo-

darczych, 
 d) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ budynków garaŊo-

wych, 
 e) moŊliwoņć sytuowania budynków gospodar-

czych i garaŊowych w odległoņci 1,5 m od 
granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi 
oraz bezpoņrednio przy granicy z sąsiednimi 
działkami budowlanymi, 

 f) obsługa komunikacyjna: 
 - z dróg publicznych, 
 - obowiązek urządzenia co najmniej 1 miejsca 

postojowego na działce budowlanej oraz 
dodatkowo 1 miejsca postojowego na 20 m2 
powierzchni uŊytkowej funkcji usługowej, 
przy czym otrzymany wynik naleŊy zaokrą-
glać wzwyŊ do liczby całkowitej; 

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) nakaz stosowania od strony dróg publicznych 
ogrodzenia aŊurowego, o łącznej powierzchni 
przeņwitów wynoszącej co najmniej 1/4 całej 
powierzchni, 

 b) obowiązek stosowania ujednoliconych roz-
wiązań materiałowych elewacji budynków sy-
tuowanych na tej samej działce budowlanej; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

 a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

 b) maksymalna wielkoņć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki budowla-
nej: 

 - 50%, 
 c) maksymalna wartoņć wskaňnika intensywno-

ņci zabudowy: 
 - 0,8, 
 d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 
 - 30%, 
 e) maksymalna wysokoņć zabudowy: 
 - 10,0 m dla budynków mieszkalnych, miesz-

kalno-usługowych i usługowych, 
 - 6,0 m dla budynków gospodarczych i gara-

Ŋowych, 
 f) maksymalna wysokoņć posadowienia parteru: 
 - 1,0 m, 

 g) rodzaj dachu: 
 - dwuspadowy o jednakowym kącie nachyle-

nia połaci lub wielospadowy o jednakowym 
kącie nachylenia połaci, 

 - kąt nachylenia połaci: 25°-45°, 
 - dopuszcza siĉ w budynkach usługowych da-

chy o mniejszym kącie nachylenia połaci, 
 - dopuszcza siĉ w budynkach gospodarczych i 

garaŊowych dachy o mniejszym kącie nachy-
lenia połaci, w tym jednospadowe. 
§ 17. 1. Wyznacza siĉ tereny lasu, oznaczone 

na rysunku planu symbolem ZL. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, us-

tala siĉ: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) obsługa komunikacyjna: 
 - nie ustala siĉ innych warunków obsługi ko-

munikacyjnej, niŊ wynikające z przepisów 
odrĉbnych, a zwłaszcza przepisów o gospo-
darce nieruchomoņciami; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) ustala siĉ zakaz zabudowy. 
§ 18. 1. Wyznacza siĉ tereny przeznaczone na 

komunikacjĉ wraz z urządzeniami technicznymi, oz-
naczone na rysunku planu symbolem KDD. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
ustala siĉ: 
1) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy: 

 a) lokalizacja drogi dojazdowej o szerokoņci w 
liniach rozgraniczających 10,0 m z poszerze-
niami, wg rysunku planu, 

 b) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ sieci infrastruktury 
technicznej, na warunkach okreņlonych w 
przepisach odrĉbnych i uzgodnionych z za-
rządcą drogi. 

 
Rozdział 4 

Przepisy końcowe 
 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-

towi Gminy Bełchatów. 
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 
§ 21. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
 Gminy Bełchatów:  
Jacek Bakalarczyk 

  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 331 – 20247 – Poz. 3307 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIII/112/2011 
Rady Gminy Bełchatów 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

 
 

 
 Przewodniczący Rady 

 Gminy Bełchatów:  
Jacek Bakalarczyk 

 
Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIII/112/2011 
Rady Gminy Bełchatów 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA  

UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla obszaru połoŊonego w miej-
scowoņci Kałduny w gminie Bełchatów, był wyłoŊo-
ny do publicznego wglądu w dniach od 26 lipca 2011 r. 
do 16 sierpnia 2011 r. 

Uwagi do projektu planu moŊna było składać

w dniach od 26 lipca 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r. 
Uwag nie wniesiono.  

 
 Przewodniczący Rady 

 Gminy Bełchatów:  
Jacek Bakalarczyk 

  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 331 – 20248 – Poz. 3307,3308 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIII/112/2011 
Rady Gminy Bełchatów 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA  

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
Zgodnie z art. 7 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. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 
149, poz. 887) zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty naleŊy do zadań własnych gminy. 

W szczególnoņci zadania własne gminy, obej-
mują sprawy:  
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego, 

 - wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanali-
zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-

munalnych, utrzymania czystoņci i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unie-
szkodliwiania odpadów komunalnych, za-
opatrzenia w energiĉ elektryczną i cieplną 
oraz gaz, itp.  
W związku z uchwaleniem miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
połoŊonego w miejscowoņci Kałduny w gminie Beł-
chatów, zostaną zagospodarowane i zabudowane 
nowe tereny gminy. W konsekwencji wywołane zo-
staną do realizacji zadania inwestycyjne.  

Zadania własne gminy związane z realizacją 
ustaleń planu bĉdą wprowadzone do wieloletniego 
programu inwestycyjnego, w którym zostaną okre-
ņlone i podane do publicznej wiadomoņci terminy 
realizacji tych inwestycji.  

Finansowanie inwestycji odbywać siĉ bĉdzie 
w oparciu o budŊet gminy i z wykorzystaniem ņrod-
ków zewnĉtrznych, funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.  

 
 Przewodniczący Rady 

 Gminy Bełchatów:  
Jacek Bakalarczyk 
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UCHWAŁA NR IX/43/11 RADY GMINY KONOPNICA 

  
 z dnia 9 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 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 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 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. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, Nr 202, poz. 
1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. 

Nr 180, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 
125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427) Rada Gminy Ko-
nopnica uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. Uchwala siĉ tryb i sposób powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarne-
go w Gminie Konopnica oraz szczegółowe warunki 
jego funkcjonowania, których treņć okreņla załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodniczący Rady 

 Gminy Konopnica:  
Grzegorz Turalczyk 


