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grupy robocze. 

7. Siedziba Zespołu mieņci się w Urzędzie 
Gminy w Łyszkowicach, ul. Gminna 11. 

8. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu 
Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Oņrodek Po-
mocy Społecznej w Łyszkowicach. 

 
Rozdział 4 

Szczegółowe warunki  
funkcjonowania grup roboczych 

 
1. Na wniosek skierowany do Zespołu Inter-

dyscyplinarnego, Przewodniczący moŊe zwołać gru-
pę roboczą lub pozostawić sprawę do rozpoznania 
przez Zespół. 

2. Przewodniczący Zespołu Interdyscypli-
narnego zaprasza na posiedzenie grupy roboczej 

przedstawicieli instytucji/organizacji wskazanych 
przez osoby, które podpisały porozumienie o współ-
pracy. 

3. Koordynatorem pracy grupy roboczej, jest 
kaŊdorazowo osoba zgłaszająca problem. 

4. Skład grupy jest dostosowany do skali pro-
blemu. 

5. Grupa robocza podejmuje decyzje więk-
szoņcią głosów, w drodze jawnego głosowania. 

6. Z kaŊdego spotkania grupy roboczej spo-
rządzany jest protokół. 

7. Wszystkich członków grupy roboczej obo-
wiązuje zasada poufnoņci danych i informacji uzy-
skanych w trakcie pracy w grupie roboczej. 

8. Obsługę techniczno-organizacyjną grup ro-
boczych, zapewnia Gminny Oņrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łyszkowicach. 

1992

 
1993 

1993  

 
UCHWAŁA NR IX/72/11 RADY GMINY MOSZCZENICA 

  
 z dnia 18 maja 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, 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) 
oraz art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoņciami 
(t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, 
Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 
1307, Nr 200, poz. 1323) Rada Gminy Moszczenica 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wysokoņć stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartoņci nieru-

chomoņci, w wyniku podziału dokonanego na wnio-
sek właņciciela lub uŊytkownika wieczystego, który 
wniósł opłaty roczne za cały okres uŊytkowania tego 
prawa na 20% wzrostu wartoņci nieruchomoņci. 

§ 2. Ustala się wysokoņć stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci, spowodowanego budową urządzeń infra-
struktury technicznej na 30% róŊnicy między warto-
ņcią jaką nieruchomoņć miała przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej, a wartoņcią, jaką 
nieruchomoņć ma po ich wybudowaniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodniczący Rady  

Gminy Moszczenica:  
Roman Kaňmierczak 

1993

 
1994 

1994  

 
UCHWAŁA NR X/84/11 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH 

  
 z dnia 27 maja 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  

teren działek nr 510/1, 510/2 i 510/3 położonych przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku 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. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 196 – 11384 – Poz. 1994 
 
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, Nr 
28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz 
art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospodarowaniu 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 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 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) oraz 
w związku z uchwałą Nr XLII/564/09 Rady Miejskiej w 
Pabianicach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, obejmującego teren 
działek nr 510/1, 510/2 i 510/3 połoŊonych przy ulicy 
Szpitalnej 2 w Pabianicach uchwala się, co następu-
je:  

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego, obejmujący teren działek nr 
510/1, 510/2 i 510/3 połoŊonych przy ulicy Szpitalnej 
2 w Pabianicach, zwany dalej planem wraz z:  
1) rysunkiem planu – stanowiącym załącznik Nr 1 do 

uchwały, sporządzonym na kopii mapy zasadni-
czej w skali 1:1000; 

2) rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłoŊonego do publicznego wglą-
du projektu zmiany planu – stanowiącym załącz-
nik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania – stanowiącym 
załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Granice obszaru objętego planem, ok-
reņlone są na rysunku planu w skali 1:1000 – stano-
wiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie okre-
ņlonym niniejszą uchwałą.  

§ 3. 1. Treņć uchwały zawarta jest w następu-
jących rozdziałach: 

 
1 Rozdział 1  Przepisy ogólne 

2 Rozdział 2 
 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

3 Rozdział 3  Ustalenia szczegółowe dotyczące zasad zagospodarowania terenów 
4 Rozdział 4  Ustalenia końcowe 

 
2. Definiując ustalenia planu, sporządzając 

wypisy i wyrysy z planu oraz badając zgodnoņć pla-
nowanych na obszarze gminy przedsięwzięć z usta-
leniami planu - naleŊy brać pod uwagę zapisy zawar-
te we wszystkich rozdziałach uchwały wymienionych 
w ust. 1.  

§ 4. 1. Plan zgodny jest z zapisami Zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Pabianic oraz przepisa-
mi odrębnymi, jest aktem prawa miejscowego oraz 
zawiera ustalenia zgodne z akceptowanymi celami 
rozwoju i kierunkami polityki przestrzennej gminy, z 
uwzględnieniem lokalnych i ponadlokalnych celów 
publicznych według zasad: 
1) zrównowaŊonego rozwoju gminy w procesie 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym; 
2) zachowania ładu i harmonii w zagospodarowaniu 

przestrzennym, w nawiązaniu do lokalnych cech 
ņrodowiska przyrodniczego oraz wartoņci kultu-
rowych gminy; 

3) zapewnienia poprawy warunków zamieszkania i 
obsługi ludnoņci. 

2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1, 
wyraŊone są:  
1) w tekņcie uchwały; 
2) na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do 

uchwały. 
3. Plan zawiera ustalenia, w zakresie:  

1) przeznaczenia terenów oraz przebiegu linii roz-
graniczających tereny o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go; 

3) zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

4) parametrów i wskaňników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) zasad podziału nieruchomoņci; 
7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
8) sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-

wania terenów. 
4. Plan nie zawiera (z uwagi na fakt, iŊ nie do-

tyczy to terenu objętego planem) ustaleń, w zakresie:  
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

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

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów; 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 196 – 11385 – Poz. 1994 
 

działu nieruchomoņci; 
4) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-

frastruktury technicznej, a takŊe obszary wymaga-
jące przekształceń lub rekultywacji; 

5) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza mia-
stem; 

6) stawek procentowych stanowiących podstawę do 
okreņlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy. 

5. Na rysunku planu następujące oznaczenia, 
są obowiązujące: 

1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznacze-

niu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) symbole literowe okreņlające przeznaczenie wy-

znaczonych w planie terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
Pozostałe zaņ oznaczenia mają charakter informacyj-
ny. 

§ 5. Ustala się następujące symbole okreņla-
jące w planie podstawowe formy przeznaczenia i 
zagospodarowania terenów: 

 
Lp. oznaczenie przeznaczenie terenu 
1. 1.U, 2.U  tereny zabudowy usługowej 
2. Z  teren zieleni publicznej 

 
§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały jest mowa o: 
1) działce inwestycyjnej - naleŊy przez to rozumieć 

działkę lub zespół działek budowlanych objętych 
jednym zamierzeniem inwestycyjnym; 

2) froncie działki - naleŊy przez to rozumieć częņć 
działki inwestycyjnej przylegającą do drogi, z któ-
rej odbywa się wjazd lub wejņcie na działkę inwe-
stycyjną; 

3) licu budynku - naleŊy przez to rozumieć zewnęt-
rzną powierzchnię ņciany frontowej budynku, sta-
nowiącą co najmniej 80% powierzchni całkowitej 
rzutu pionowego ņciany budynku, poza którą mo-
gą być wysunięte: schody zewnętrzne, balkony, 
tarasy, wykusze, gzymsy, a takŊe windy i podjaz-
dy dla osób niepełnosprawnych; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŊy przez to 
rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu, a wy-
znaczającą minimalną odległoņć od linii rozgra-
niczającej, w jakiej moŊna sytuować lico budynku; 

5) obiektach rozrywki - naleŊy przez to rozumieć 
obiekty słuŊące działalnoņci rozrywkowej, takie 
jak: kluby, sale taneczne, kręgielnie, sale bilardo-
we, kawiarnie internetowe; 

6) obiektach wystawienniczych - naleŊy przez to ro-
zumieć obiekty słuŊące działalnoņci wystawien-
niczej, takie jak: muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymi; 

7) obiektach widowiskowych - naleŊy przez to rozu-
mieć obiekty słuŊące działalnoņci widowiskowe, 
takie jak: sale teatralne, kinowe, koncertowe, ka-
barety, planetaria wraz z obiektami towarzyszą-
cymi; 

8) obiektach upowszechniania kultury - naleŊy przez 
to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, 
wypoŊyczalnie filmów, centra informacyjne, klu-
by tematyczne wraz z obiektami towarzyszącymi; 

9) obiektach handlu detalicznego małopowierzch-
niowego - naleŊy przez to rozumieć obiekty słuŊą-
ce sprzedaŊy detalicznej (realizowane w formie 
lokalu lub zespołu lokali handlowych, o powierz-
chni kaŊdego z lokali nie przekraczającej 100 m2) 
przystosowane do przyjmowania klientów; 

10) obiektach konferencyjnych - naleŊy przez to ro-
zumieć obiekty słuŊące działalnoņci konferencyj-
nej i kongresowej wraz z obiektami towarzyszą-
cymi; 

11) obiektach hotelowych - naleŊy przez to rozumieć 
budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycz-
nego, takie jak: hotele, motele, pensjonaty; 

12) obiektach oņwiatowych - naleŊy przez to rozu-
mieć obiekty słuŊące działalnoņci oņwiatowej, ta-
kie jak: szkoły, przedszkola, Ŋłobki; 

13) obiektach naukowych i badawczych - naleŊy przez 
to rozumieć obiekty słuŊące działalnoņci nauko-
wej i badawczej, takie jak: laboratoria, obserwato-
ria, stacje meteorologiczne wraz z obiektami to-
warzyszącymi; 

14) obiektach administracyjno-biurowych - naleŊy 
przez to rozumieć obiekty, w których prowadzi się 
działalnoņć związaną z zarządzaniem, działaniem 
organizacji, doradztwem, ubezpieczeniami, obsłu-
gą nieruchomoņci, działalnoņcią wydawniczą, re-
klamą, tłumaczeniami, przygotowaniem progra-
mów telewizyjnych i radiowych, wymiarem spra-
wiedliwoņci, reprezentowaniem państw, instytu-
cjami międzynarodowymi, a takŊe podobną; 

15) obiektach finansowych - naleŊy przez to rozumieć 
obiekty, w których prowadzi się działalnoņć zwią-
zaną z działalnoņcią banków, a takŊe doradztwem 
i poņrednictwem finansowym; 

16) obiektach usług zdrowia - naleŊy przez to rozu-
mieć obiekty ņwiadczenia usług zdrowia, takie 
jak: przychodnie, poradnie, ambulatoria, gabinety 
lekarskie, stacje krwiodawstwa, gabinety parame-
dyczne, pracownie diagnostyki medycznej, prote-
tyki, ortodoncji, pracownie ortopedyczne, gabine-
ty masaŊu i fizjoterapii; 

17) obiektach gastronomii - naleŊy przez to rozumieć 
restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiar-
nie, puby, a takŊe obiekty do nich podobne; 

18) obiektach usług pielęgnacyjno-rekreacyjnych – 
naleŊy przez to rozumieć obiekty, takie jak: sale 
ćwiczeń, siłownie, a takŊe gabinety fryzjerskie, ko-
smetyczne, łaňnie, sauny i inne do nich podobne; 

19) obiektach usług drobnych - naleŊy przez to rozu-
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mieć punkty usług szewskich, krawieckich, kalet-
niczych, fotograficznych, introligatorskich, poli-
graficznych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, ņlu-
sarskich, punkty napraw artykułów uŊytku osobi-
stego i uŊytku domowego, pralnie i inne do nich 
podobne; 

20) planie - naleŊy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, którego usta-
lenia zawarte są w niniejszej uchwale; 

21) przepisach odrębnych - naleŊy przez to rozumieć 
obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonaw-
czymi, inne niŊ ustawa o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, a takŊe ostateczne de-
cyzje administracyjne; 

22) przeznaczeniu terenu dopuszczalnym - naleŊy 
przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, 
który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub 
moŊe z nim współistnieć, na warunkach okreņlo-
nych w uchwale; 

23) przeznaczeniu terenu podstawowym - naleŊy 
przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu 
obejmujący przynajmniej 51% jego powierzchni, 
który okreņla sposób zagospodarowania i uŊytko-
wania terenu; 

24) reklamie - naleŊy przez to rozumieć formę prze-
strzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamo-
wy; 

25) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć rysunek 
miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego, stanowiący integralną częņć ustaleń 
jako załącznik Nr 1 do uchwały; 

26) terenie - naleŊy przez to rozumieć wydzieloną w 
planie częņć obszaru, o okreņlonym przeznacze-
niu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

27) uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach; 

28) ustawie - naleŊy przez to rozumieć ustawę z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póň-
niejszymi zmianami); 

29) wysokoņci zabudowy - naleŊy przez to rozumieć 
wysokoņć liczoną od poziomu terenu przy najni-
Ŋej połoŊonym wejņciu do budynku (niebędącym 
jednak wyłącznie wejņciem do pomieszczeń go-
spodarczych lub technicznych) do górnej płasz-
czyzny attyki lub w przypadku jej braku – do gór-
nej płaszczyzny stropu, lub stropodachu nad naj-
wyŊszą kondygnacją uŊytkową (bez uwzględnia-
nia wyniesionych ponad tę płaszczyznę urządzeń 
technicznych), lub do najwyŊej połoŊonego punk-
tu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budyn-
ku znajdującego się bezpoņrednio nad pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 

30) zieleni izolacyjnej - naleŊy przez to rozumieć pa-
sma zieleni wysokiej, ņredniej i niskiej, których ce-
lem jest zapobieganie przenikaniu do ņrodowiska 
hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza, a 
takŊe mające na celu zmniejszenie ich natęŊenia. 

 

Rozdział 2 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
§ 7. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną te-

renów, za poņrednictwem dróg zlokalizowanych po-
za obszarem objętym planem, tj.: 
1) od południa - ul. Szpitalnej (drogi gminnej); 
2) od wschodu - ul. Baczyńskiego (drogi gminnej); 
3) od zachodu - ul. Nawrockiego (drogi powiato-

wej). 
2. Ustala się zachowanie istniejących zjazdów 

z dróg publicznych na obszar objęty planem, przy 
czym dopuszcza się moŊliwoņć przesunięcia kaŊdego 
z nich do 25,00 m w kaŊdym kierunku.  

3. Z zachowaniem ustalenia ust. 2, zakazuje 
się realizacji dodatkowych zjazdów na obszar objęty 
planem z ul. Nawrockiego.  

4. Ustala się zachowanie układu komunikacji 
wewnętrznej obszaru z moŊliwoņcią jej przebudowy, 
rozbudowy - wynikającej ze specyfiki funkcjonowa-
nia wyznaczonych terenów, z zapewnieniem odpo-
wiednich wjazdów i wyjazdów oraz dróg ewakuacyj-
nych - z moŊliwoņcią wykorzystania ich do celów 
przeciwpoŊarowych.  

5. W zakresie zapewnienia miejsc parkingo-
wych (w tym zarówno postojowych jak i garaŊo-
wych) na terenach nowych inwestycji, ustala się ich 
następujące wielkoņci:  
1) dla obiektów zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej - co najmniej 1 miejsce na kaŊde miesz-
kanie; 

2) dla restauracji, kawiarni - co najmniej 1 miejsce 
na kaŊde 10 m² powierzchni uŊytkowej obiektu; 

3) dla biur, urzędów - co najmniej 1 miejsce na kaŊ-
de 30 m² powierzchni uŊytkowej obiektu; 

4) dla obiektów usług oņwiaty - co najmniej 1 miej-
sce na 100 m² powierzchni uŊytkowej kaŊdego 
obiektu; 

5) dla obiektów handlowych - co najmniej 1 miejsce 
na kaŊde 30 m² powierzchni sprzedaŊy kaŊdego 
obiektu; 

6) dla pozostałych obiektów usługowych (w tym 
zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej) 
- co najmniej 1 miejsce na kaŊde 30 m² powierz-
chni uŊytkowej obiektu. 

§ 8. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala 
się: 
1) budowę nowych oraz wykorzystanie istniejących 

przyłączy wodociągowych i istniejącej sieci, z mo-
Ŋliwoņcią wymiany, remontu i rozbudowy z do-
pasowaniem ich parametrów hydraulicznych do 
potrzeb wynikających ze sposobu zagospodaro-
wania i wykorzystania terenu, a na ich bazie moŊ-
liwoņć rozbudowy instalacji w miarę potrzeb; 

2) zapewnienie moŊliwoņci zaopatrzenia w wodę do 
celów przeciwpoŊarowych, poprzez udostępnie-
nie hydrantów naziemnych; 

3) w wypadku zachowania i prowadzenia eksploata-
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cji istniejącego w terenie ujęcia wód podziem-
nych (oznaczonego na rysunku planu) - obowią-
zek uwzględnienia zasad funkcjonowania ujęcia i 
zagospodarowania przyległej częņci terenu, z uw-
zględnieniem przepisów odrębnych w tym zakre-
sie. 

§ 9. W zakresie kanalizacji sanitarnej, ustala 
się: 
1) budowę nowych oraz wykorzystanie istniejących 

przyłączy i istniejącej sieci, z moŊliwoņcią wymia-
ny, remontu i rozbudowy z dopasowaniem pa-
rametrów do potrzeb wynikających ze sposobu 
zagospodarowania i wykorzystania terenu, a na 
ich bazie rozbudowę instalacji w miarę potrzeb; 

2) koniecznoņć uporządkowania gospodarki ņcieko-
wej pod kątem rozdziału kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. 

§ 10. W zakresie kanalizacji deszczowej, usta-
la się:  
1) budowę nowych oraz wykorzystanie istniejących 

przyłączy i istniejącej sieci z moŊliwoņcią wymia-
ny, remontu i rozbudowy z dopasowaniem pa-
rametrów do potrzeb wynikających ze sposobu 
zagospodarowania i wykorzystania terenu, a na 
ich bazie rozbudowę instalacji w miarę potrzeb - 
na warunkach okreņlonych przez gestora sieci; 

2) obowiązek zagospodarowania wód deszczowych 
na terenie działki lub retencjonowania jej przed 
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej - zgo-
dnie z warunkami gestora sieci; 

3) koniecznoņć oczyszczania ņcieków opadowych - 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się 
odprowadzanie wód deszczowych bez oczyszcza-
nia bezpoņrednio do kanalizacji deszczowej, jedy-
nie z dachów. 

§ 11. W zakresie gospodarki odpadami, usta-
la się:  
1) obowiązek zbiórki odpadów w wyznaczonych 

miejscach na terenie nieruchomoņci, na której są 
wytwarzane; 

2) w przypadku realizacji na obszarze obiektów o 
funkcji usługowej - gromadzenie odpadów w 
sposób wynikający ze specyfiki funkcjonowania 
obiektów, z zachowaniem zasad okreņlonych w 
przepisach odrębnych; 

3) selektywną zbiórkę odpadów, z zachowaniem 
aktualnie obowiązujących na terenie gminy regu-
lacji w tym zakresie. 

§ 12. W zakresie zasilania w energię elektry-
czną, ustala się:  
1) wykorzystanie istniejących w terenie stacji trans-

formatorowych; 
2) przyłączenie na warunkach okreņlonych przez wła-

ņciwy zakład energetyczny; 
3) usunięcie ewentualnych kolizji istniejących urzą-

dzeń energetycznych z projektowanym zagospo-
darowaniem kosztem i staraniem podmiotów je 
powodujących; 

4) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala 
się:  
1) wykorzystanie istniejącej sieci z moŊliwoņcią wy-

miany, remontu i rozbudowy z dopasowaniem 
parametrów do potrzeb wynikających ze sposobu 
zagospodarowania i wykorzystania terenu, a na 
jej bazie rozbudowę instalacji w miarę potrzeb; 

2) jako podstawowe ňródło zasilania w gaz - istnie-
jące gazociągi - na warunkach okreņlonych przez 
gestora sieci; 

3) moŊliwoņć lokalizacji nowych szafek gazowych - 
w wypadku zaistnienia zapotrzebowania - pod 
warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji z zarządza-
jącym siecią gazową. 

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w energię 
cieplną, ustala się:  
1) moŊliwoņć zaopatrzenia z miejskiej sieci cieplnej 

po jej rozbudowie i przebudowie, z koniecznoņcią 
wybudowania nowych węzłów cieplnych (na wa-
runkach okreņlonych przez właņciwy Zakład Ener-
getyki Cieplnej); 

2) do czasu zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło 
zabudowy zlokalizowanej w terenie oznaczonym 
1.U - pozostawienie istniejącego układu sieci (cie-
płociągów i węzła cieplnego) w obecnej formie; 

3) jako alternatywne - indywidualne ňródła zaopa-
trzenia w ciepło wykorzystujące niskoemisyjne 
noņniki energii, takie jak: olej opałowy niskosiar-
kowy, gaz płynny, energia elektryczna, gaz ziem-
ny przewodowy, odnawialne ňródła energii oraz 
inne noņniki spalane w urządzeniach o wysokim 
poziomie czystoņci emisji. 

§ 15. W zakresie telekomunikacji, ustala się:  
1) obsługę telekomunikacyjną z istniejących i pro-

jektowanych sieci; 
2) obowiązek zabezpieczenia moŊliwoņci przygoto-

wania łącznoņci alarmowej dla ochrony w sytu-
acjach szczególnych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące  
zasad zagospodarowania terenów 

 
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu 1.U, ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudo-

wy usługowej (realizowanej poprzez utrzymanie 
istniejącej zabudowy usługowej, z moŊliwoņcią jej 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudo-
wy, zmiany sposobu uŊytkowania oraz budowy 
nowej); 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne - teren zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej (realizowanej 
poprzez zmianę sposobu uŊytkowania istniejącej 
zabudowy usługowej, z moŊliwoņcią jej rozbu-
dowy, nadbudowy, przebudowy oraz budowy 
nowej) oraz infrastruktury technicznej (realizowa-
nej poprzez utrzymanie istniejącej zabudowy z 
moŊliwoņcią jej rozbudowy, nadbudowy, przebu-
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dowy oraz budowy nowej); 
3) w ramach podstawowego przeznaczenia terenu - 

realizację obiektów m.in., takich jak: 
 a) obiekty rozrywki, wystawiennicze, widowisko-

we i upowszechniania kultury, 
 b) obiekty handlu detalicznego małopowierzch-

niowego, 
 c) obiekty konferencyjne i hotelowe, 
 d) obiekty oņwiatowe, naukowe i badawcze, 
 e) obiekty administracyjno-biurowe i finansowe, 
 f) obiekty usług zdrowia, 
 g) obiekty usług pielęgnacyjno-rekreacyjnych, 
 h) obiekty gastronomii, 
 i) wielopoziomowe budynki parkingowe; 
4) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
 a) lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy oznaczonymi na ry-
sunku planu, przy czym nie dotyczą one no-
wych: stacji transformatorowych oraz obiek-
tów wjazdu i dozoru o powierzchni zabudowy 
kaŊdego z obiektów nieprzekraczającej 20,0 
m2, a w przypadku prac prowadzonych przy 
zabudowie istniejącej obowiązują ustalenia jak 
dla zabudowy nowej, 

 b) realizację nowej zabudowy z uwzględnieniem 
naroŊnika wskazywanego do specjalnego 
opracowania (oznaczonego na rysunku planu) 
- polegającego na kształtowaniu częņci budyn-
ku w tym rejonie jako wyróŊniającego się pod 
względem formy, kolorystyki, detalu architek-
tonicznego lub uŊytych materiałów, 

 c) zakaz sytuowania wolnostojących budynków 
garaŊowych i gospodarczych (za wyjątkiem 
wielopoziomowych budynków parkingowych), 
dopuszcza się jedynie budowę obiektów dozo-
ru oraz stacji transformatorowych jako budyn-
ków jednokondygnacyjnych, o wysokoņci nie-
przekraczającej 4 m, 

 d) zakaz utrwalania istniejącego w terenie obiek-
tu oznaczonego na rysunku planu jako wska-
zywany do wyburzenia, dopuszcza się wyłącz-
nie bieŊące remonty, 

 e) nakaz pozostawienia co najmniej 35% powie-
rzchni terenu, jako powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej, 

 f) zakaz zabudowywania i utwardzania więcej niŊ 
65% powierzchni terenu, 

 g) zagospodarowanie w sposób umoŊliwiający 
bezkolizyjne funkcjonowanie obiektów pełnią-
cych róŊne funkcje (realizowanych w ramach 
podstawowego i dopuszczalnego zagospoda-
rowania terenu), poprzez zapewnienie obiek-
tom bezkolizyjnych dojazdów (ze wskazaniem 
na utrzymanie i realizację nowych ciągów ko-
munikacyjnych w sugerowanej strefie komu-
nikacji wewnętrznej oznaczonej na rysunku 
planu), 

 h) zagospodarowanie w sposób umoŊliwiający 
swobodne poruszanie się w nim osobom nie-
pełnosprawnym ruchowo, 

 i) zagospodarowanie w sposób umoŊliwiający 
dostęp słuŊbom do sieci infrastruktury techni-
cznej, celem prowadzenia napraw i prac kon-
serwacyjnych, 

 j) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyjątkiem obiektów przezna-
czanych do czasowego uŊytkowania w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych, 

 k) zagospodarowanie terenu w sposób niepo-
wodujący zakłócania warunków zamieszkania 
w sąsiedztwie oraz kolizji z formami uŊytko-
wania terenów połoŊonych w pobliŊu, 

 l) w przypadku utrzymania lub realizacji nowego 
zagospodarowania działki o numerze ewiden-
cyjnym 510/2 (nieposiadającej bezpoņrednie-
go dostępu do drogi publicznej), zapewnienie 
jej obsługi z drogi publicznej z zachowaniem 
istniejącego dojazdu, 

 m) moŊliwoņć zachowania naziemnych oraz pod-
ziemnych sieci i urządzeń infrastruktury z moŊ-
liwoņcią ich remontu i przebudowy (z uwagi 
na zły stan techniczny lub koniecznoņć zmiany 
lokalizacji sieci w wypadku kolizji z planowa-
nym zagospodarowaniem), a dla podziemnych 
- równieŊ rozbudowy, 

 n) koniecznoņć zapewnienia oņwietlenia terenu 
w sposób zapewniający jego prawidłowe fun-
kcjonowanie, 

 o) zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem 
istniejącej zieleni wysokiej, w sposób z nią 
niekolidujący; 

5) w zakresie zasad kształtowania zabudowy, reali-
zowanej w ramach podstawowego przeznaczenia 
terenu: 

 a) wysokoņć od 2 do 5 kondygnacji nadziem-
nych, nieprzekraczającą 18,00 m, 

 b) realizację garaŊy, jako wbudowanych w bryłę 
budynków lub realizowanych na dachach bu-
dynków, moŊliwoņć realizacji wielopoziomo-
wych budynków parkingowych, 

 c) realizację zewnętrznych częņci budynków, z 
zakazem uŊycia materiałów z tworzyw sztucz-
nych typu „siding”, okładzin, z tzw. „stłuczki 
szklanej” i podobnych, 

 d) stosowanie dachów o kącie nachylenia połaci 
wynoszącym do 30o, z moŊliwoņcią zachowa-
nia istniejącego kąta nachylenia połaci, w 
przypadku prac przy zabudowie istniejącej, 

 e) realizację zabudowy w formie jednorodnego 
zespołu architektonicznego o formie, kolory-
styce i zastosowanych materiałach (o ile po-
zwala na to specyfika realizowanej zabudowy), 

 f) moŊliwoņć realizacji w budynkach usługowych 
lokali mieszkalnych związanych z prowadze-
niem dozoru obiektu – w iloņci nie większej niŊ 
jeden lokal mieszkalny na kaŊde zamierzenie 
inwestycyjne; 

6) w zakresie zasad kształtowania zabudowy, reali-
zowanej w ramach dopuszczalnego przeznacze-
nia terenu: 
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 a) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej do 5 kondygnacji nadziemnych, nie 
przekraczającą 18,00 m, 

 b) realizację garaŊy jako wbudowanych w bryłę 
budynków lub realizowanych na dachach bu-
dynków, 

 c) realizację zewnętrznych częņci budynków z 
zakazem uŊycia materiałów z tworzyw sztucz-
nych typu siding, okładzin, z tzw. „stłuczki 
szklanej” i podobnych, 

 d) stosowanie dachów o kącie nachylenia połaci 
wynoszącym do 30o, z moŊliwoņcią zachowa-
nia istniejącego kąta nachylenia połaci, w 
przypadku prac przy zabudowie istniejącej, 

 e) realizację zabudowy w formie jednorodnego 
zespołu architektonicznego, poprzez ujednoli-
cenie w zespole budynków: gabarytów, po-
ziomu parterów, kształtów dachów, kolorysty-
ki elewacji, detalowania; 

7) w zakresie realizacji ogrodzeń: 
 a) realizację ogrodzeń przynajmniej w 2/3 wyso-

koņci aŊurowych, 
 b) dla nowych ogrodzeń zakaz realizacji ogro-

dzeń o wysokoņci przekraczającej 1,50 m, 
 c) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych 

elementów betonowych typu płytowego, 
 d) zakaz realizacji ogrodzeń w oznaczonej na 

rysunku planu sugerowanej strefie komunika-
cji wewnętrznej, w sposób uniemoŊliwiający 
realizację wewnętrznych ciągów komunikacji; 

8) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

 a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko oraz przedsięwzięć mogących zawsze zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko, za wyjąt-
kiem wznoszenia i utrzymania urządzeń, insta-
lacji i sieci infrastruktury technicznej - przy za-
chowaniu regulacji wynikających z przepisów 
odrębnych, 

 b) w przypadku zagospodarowania terenu zgod-
nie z jego przeznaczeniem dopuszczalnym - 
obowiązek zachowania poziomu hałasu w ņro-
dowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową - jak okreņlono w 
przepisach odrębnych, 

 c) zagospodarowanie terenu z udziałem zieleni, 
 d) w celu zapewnienia wysokiego standardu fun-

kcjonowania terenu - moŊliwoņć realizacji zie-
leni o charakterze izolacyjnym wzdłuŊ terenów 
dróg przyległych do obszaru objętego planem, 
w stopniu wynikającym z projektu zagospoda-
rowania terenu, 

 e) uciąŊliwoņci związane z oddziaływaniem na 
ņrodowisko prowadzonej działalnoņci usługo-
wej, muszą zostać ograniczone do granic nie-
ruchomoņci, do której inwestor posiada tytuł 
prawny; 

9) w zakresie zasad podziału nieruchomoņci: 

 a) moŊliwoņć dokonywania podziału na nowe 
działki inwestycyjne, przy zachowaniu nastę-
pujących warunków: 

 - parametry działek wyznaczanych pod reali-
zację zabudowy usługowej jak i mieszkanio-
wej wielorodzinnej: powierzchnia co naj-
mniej 2.400,00 m2, szerokoņć frontu co naj-
mniej 35,00 m,  

 - zapewnienie kaŊdej z działek dostępu do dro-
gi publicznej (zlokalizowanej poza obszarem 
objętym planem) - bezpoņredniego lub po-
ņredniego na mocy przepisów odrębnych,  

 b) ustalenia dotyczące parametrów działek za-
warte w lit. „a”, nie dotyczą: działek wydziela-
nych pod realizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, dróg oraz podziałów powstają-
cych w wyniku regulacji stanu prawnego oraz 
w celu poprawy warunków istniejącego zago-
spodarowania, a nie wydzielenia nowych dzia-
łek inwestycyjnych; 

10) w zakresie lokalizacji reklam: 
 a) moŊliwoņć lokalizowania reklam wyłącznie 

związanych z działalnoņcią prowadzoną na 
danej działce inwestycyjnej, 

 b) moŊliwoņć lokalizowania reklam mocowanych 
na elewacjach budynków, pod warunkiem do-
pasowania ich do formy architektonicznej bu-
dynku, jako niezasłaniających dekoracyjnych 
elementów budynku, 

 c) zakaz lokalizowania reklam wolnostojących; 
11) w zakresie obronnoņci: 

 a) uwzględnienie w podpiwniczeniach nowej za-
budowy, realizacji pomieszczeń o konstrukcji 
odpornej na zagruzowanie, z moŊliwoņcią bez-
kolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla celów 
ochrony ludnoņci w sytuacji zagroŊenia, 

 b) przygotowanie w terenie miejsc postojowych, 
w sposób umoŊliwiający wykorzystanie ich w 
sytuacjach awaryjnych i manewrowych dla 
sprzętu ratowniczego; 

12) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z us-
taleniami planu - uŊytkowanie w sposób dotych-
czasowy. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu 2.U, ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabudo-

wy usługowej (realizowanej poprzez budowę no-
wej zabudowy; dopuszcza się utrzymanie istnie-
jącej zabudowy dawnego szpitala, pod warun-
kiem jej rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, 
odbudowy, zmiany sposobu uŊytkowania); 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne - teren zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej (realizowanej 
poprzez budowę nowej zabudowy oraz poprzez 
zmianę sposobu uŊytkowania istniejącej zabudo-
wy usługowej z moŊliwoņcią jej rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy); 

3) w ramach podstawowego przeznaczenia terenu - 
realizację obiektów, takich jak: 
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 a) obiekty rozrywki, wystawiennicze, widowisko-

we i upowszechniania kultury, 
 b) obiekty handlu detalicznego małopowierzch-

niowego, 
 c) obiekty konferencyjne i hotelowe, 
 d) obiekty oņwiatowe, naukowe i badawcze, 
 e) obiekty administracyjno-biurowe i finansowe, 
 f) obiekty usług zdrowia, 
 g) obiekty usług pielęgnacyjno-rekreacyjnych, 
 h) obiekty gastronomii, 
 i) wielopoziomowe budynki parkingowe, 
 j) obiekty usług drobnych; 
4) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
 a) lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy oznaczonymi na ry-
sunku planu, przy czym nie dotyczą one stacji 
transformatorowych oraz obiektów wjazdu i 
dozoru o powierzchni zabudowy kaŊdego z 
obiektów nieprzekraczającej 20,0 m2, 

 b) lokalizację zabudowy z zachowaniem odległo-
ņci od północnej granicy terenu (granicy z 
działką o numerze ewid. 335/12), z zachowa-
niem regulacji wynikających z przepisów od-
rębnych, 

 c) zakaz sytuowania wolnostojących budynków 
garaŊowych i gospodarczych (za wyjątkiem 
wielopoziomowych budynków parkingowych), 
dopuszcza się jedynie budowę obiektów dozo-
ru oraz stacji transformatorowych, jako bu-
dynków jednokondygnacyjnych o wysokoņci 
nieprzekraczającej 4 m, 

 d) moŊliwoņć pozostawienia istniejących obiek-
tów oznaczonych na rysunku planu jako wska-
zywane do wyburzenia, jednak pod warun-
kiem poprawy ich stanu technicznego, rozbu-
dowy, nadbudowy, przebudowy lub adaptacji, 
w wyniku której zmianie ulegnie obecna for-
ma architektoniczna obiektów (przy zachowa-
niu ustaleń pkt 5 i 6), 

 e) nakaz pozostawienia co najmniej 30% po-
wierzchni terenu, jako powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej, 

 f) zakaz zabudowywania i utwardzania więcej niŊ 
70% powierzchni terenu, 

 g) zagospodarowanie w sposób umoŊliwiający 
bezkolizyjne funkcjonowanie obiektów pełnią-
cych róŊne funkcje (realizowanych w ramach 
podstawowego i dopuszczalnego zagospoda-
rowania terenu), poprzez zapewnienie obiek-
tom bezkolizyjnych dojazdów (ze wskazaniem 
na utrzymanie i realizację nowych ciągów ko-
munikacyjnych w sugerowanej strefie komu-
nikacji wewnętrznej oznaczonej na rysunku 
planu), z moŊliwoņcią realizacji zieleni izolują-
cej poszczególne częņci terenu, 

 h) zagospodarowanie w sposób umoŊliwiający 
swobodne poruszanie się w nim osobom nie-
pełnosprawnym ruchowo, 

 i) zagospodarowanie w sposób umoŊliwiający 
dostęp słuŊbom do sieci infrastruktury techni-

cznej, celem prowadzenia napraw i prac kon-
serwacyjnych, 

 j) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyjątkiem obiektów przezna-
czanych do czasowego uŊytkowania w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych, 

 k) zagospodarowanie terenu w sposób niepowo-
dujący zakłócania warunków zamieszkania w 
sąsiedztwie oraz kolizji z formami uŊytkowania 
terenów połoŊonych w pobliŊu, 

 l) moŊliwoņć zachowania naziemnych oraz pod-
ziemnych sieci i urządzeń infrastruktury, z mo-
Ŋliwoņcią ich remontu i przebudowy (z uwagi 
na zły stan techniczny lub koniecznoņć zmiany 
lokalizacji sieci w wypadku kolizji z planowa-
nym zagospodarowaniem), a dla podziem-
nych - równieŊ rozbudowy, 

 m) koniecznoņć zapewnienia oņwietlenia terenu, 
w sposób zapewniający jego prawidłowe fun-
kcjonowanie, 

 n) zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem 
istniejącej zieleni wysokiej, w sposób z nią 
niekolidujący; 

5) w zakresie zasad kształtowania zabudowy, reali-
zowanej w ramach podstawowego przeznaczenia 
terenu: 

 a) wysokoņć do 5 kondygnacji nadziemnych nie-
przekraczającą 16,00 m, 

 b) realizację garaŊy jako wbudowanych w bryłę 
budynków lub realizowanych na dachach bu-
dynków, moŊliwoņć realizacji wielopoziomo-
wych budynków parkingowych, 

 c) realizację zewnętrznych częņci budynków z za-
kazem uŊycia materiałów z tworzyw sztucz-
nych typu siding, okładzin, z tzw. „stłuczki 
szklanej” i podobnych, 

 d) stosowanie dachów o kącie nachylenia połaci 
wynoszącym do 30o, z moŊliwoņcią zachowa-
nia istniejącego kąta nachylenia połaci, w 
przypadku prac przy zabudowie istniejącej, 

 e) realizację zabudowy w formie jednorodnego 
zespołu architektonicznego o formie, kolory-
styce i zastosowanych materiałach (o ile po-
zwala na to specyfika realizowanej zabudowy), 

 f) moŊliwoņć realizacji w budynkach usługowych 
lokali mieszkalnych związanych z prowadze-
niem dozoru obiektu - w iloņci nie większej niŊ 
jeden lokal mieszkalny na kaŊde zamierzenie 
inwestycyjne; 

6) w zakresie zasad kształtowania zabudowy, reali-
zowanej w ramach dopuszczalnego przeznacze-
nia terenu: 
a) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej do 5 kondygnacji nadziemnych, nie-
przekraczającą 16,00 m, 

 b) realizację garaŊy jako wbudowanych w bryłę 
budynków - np. w formie garaŊy podziemnych 
lub realizowanych na dachach budynków, z 
moŊliwoņcią realizacji wielopoziomowych bu-
dynków parkingowych, 
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 c) kształtowanie zewnętrznych częņci budynków 

z zakazem uŊycia materiałów z tworzyw sztu-
cznych typu siding, okładzin, z tzw. „stłuczki 
szklanej” i podobnych, 

 d) stosowanie dachów o kącie nachylenia połaci 
wynoszącym do 30o, z moŊliwoņcią zachowa-
nia istniejącego kąta nachylenia połaci, w 
przypadku prac przy zabudowie istniejącej, 

 e) realizację zabudowy w formie jednorodnego 
zespołu architektonicznego, poprzez ujednoli-
cenie w szeregu budynków: gabarytów, pozio-
mu parterów, kształtów dachów, kolorystyki 
elewacji, detalowania; 

7) w zakresie realizacji ogrodzeń: 
 a) realizację ogrodzeń przynajmniej w 2/3 wyso-

koņci aŊurowych, 
 b) dla nowych ogrodzeń zakaz realizacji ogro-

dzeń o wysokoņci przekraczającej 1,50 m, 
 c) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych 

elementów betonowych typu płytowego, 
 d) zakaz realizacji ogrodzeń w oznaczonej na 

rysunku planu sugerowanej strefie komunika-
cji wewnętrznej w sposób uniemoŊliwiający 
realizację wewnętrznych ciągów komunikacji; 

8) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

 a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko oraz przedsięwzięć mogących zawsze zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko, za wyjąt-
kiem wznoszenia i utrzymania urządzeń, insta-
lacji i sieci infrastruktury technicznej - przy za-
chowaniu regulacji wynikających z przepisów 
odrębnych, 

 b) w przypadku zagospodarowania terenu zgod-
nie z jego przeznaczeniem dopuszczalnym - 
obowiązek zachowania poziomu hałasu w ņro-
dowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, - jak okreņlono w 
przepisach odrębnych, 

 c) zagospodarowanie terenu z udziałem zieleni, 
 d) w celu zapewnienia wysokiego standardu fun-

kcjonowania terenu - moŊliwoņć realizacji zie-
leni o charakterze izolacyjnym wzdłuŊ terenów 
dróg przyległych do obszaru objętego planem 
w stopniu wynikającym z projektu zagospoda-
rowania terenu, 

 e) uciąŊliwoņci związane z oddziaływaniem na 
ņrodowisko prowadzonej działalnoņci usługo-
wej muszą zostać ograniczone do granic nie-
ruchomoņci, do której inwestor posiada tytuł 
prawny; 

9) w zakresie zasad podziału nieruchomoņci: 
 a) moŊliwoņć dokonywania podziału na nowe 

działki inwestycyjne, przy zachowaniu nastę-
pujących warunków: 

 - parametry działek wyznaczanych pod reali-
zację zabudowy usługowej: powierzchnia co 
najmniej 1.000,00 m2, szerokoņć frontu co 
najmniej 25,00 m,  

 - parametry działek wyznaczanych pod reali-
zację zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej: powierzchnia co najmniej 1.400,00 m2, 
szerokoņć frontu co najmniej 35,00 m,  

 - zapewnienie kaŊdej z działek dostępu do dro-
gi publicznej (zlokalizowanej poza obszarem 
objętym planem) - bezpoņredniego lub po-
ņredniego na mocy przepisów odrębnych,  

 b) ustalenia dotyczące parametrów działek za-
warte w lit. „a”, nie dotyczą: działek wydziela-
nych pod realizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, dróg oraz podziałów powstają-
cych w wyniku regulacji stanu prawnego oraz 
w celu poprawy warunków istniejącego zago-
spodarowania, a nie wydzielenia nowych dzia-
łek inwestycyjnych; 

10) w zakresie lokalizacji reklam: 
 a) moŊliwoņć lokalizowania reklam, wyłącznie 

związanych z działalnoņcią prowadzoną na da-
nej działce inwestycyjnej, 

 b) moŊliwoņć lokalizowania reklam mocowanych 
na elewacjach budynków, pod warunkiem do-
pasowania ich do formy architektonicznej bu-
dynku, jako niezasłaniających dekoracyjnych 
elementów budynku, 

 c) zakaz lokalizowania reklam wolnostojących; 
11) w zakresie obronnoņci: 

 a) uwzględnienie w podpiwniczeniach nowej za-
budowy realizacji pomieszczeń o konstrukcji 
odpornej na zagruzowanie, z moŊliwoņcią bez-
kolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla celów 
ochrony ludnoņci w sytuacji zagroŊenia, 

 b) przygotowanie w terenie miejsc postojowych, 
w sposób umoŊliwiający wykorzystanie ich w 
sytuacjach awaryjnych i manewrowych dla 
sprzętu ratowniczego; 

12) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z us-
taleniami planu – uŊytkowanie w sposób dotych-
czasowy. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu Z, ustala się:  
1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zieleni 

publicznej; 
2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
 a) zakaz zabudowy, 
 b) nakaz pozostawienia co najmniej 80% po-

wierzchni terenu, jako powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej, 

 c) zakaz utwardzania więcej niŊ 20% powierzchni 
terenu, 

 d) zagospodarowanie terenu jako terenu o charak-
terze przestrzeni publicznej, z udziałem obiek-
tów małej architektury, 

 e) zachowanie istniejących zasad obsługi komu-
nikacyjnej, 

 f) zachowanie istniejących ciągów komunikacji 
wewnętrznej, z moŊliwoņcią ich rozbudowy, 

 g) zachowanie strefy utwardzonej zlokalizowanej 
wzdłuŊ ul. Szpitalnej umoŊliwiającej postój po-
jazdów, z moŊliwoņcią jej rozbudowy w ra-
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mach ustaleń planu, 
 h) zagospodarowanie w sposób umoŊliwiający 

swobodne poruszanie się w nim osobom nie-
pełnosprawnym ruchowo, 

 i) zagospodarowanie w sposób umoŊliwiający 
dostęp odpowiednim słuŊbom do sieci infra-
struktury technicznej, celem prowadzenia na-
praw i prac konserwacyjnych, 

j) realizację elementów układu komunikacji we-
wnętrznej, w sposób niekolidujący z istniejącą 
zielenią wysoką; 

3) w zakresie realizacji ogrodzeń: 
 a) realizację ogrodzeń w sposób umoŊliwiający 

funkcjonowanie terenu, w powiązaniu z są-
siednimi terenami zabudowy usługowej ozna-
czonymi 1.U i 2.U, 

 b) dla nowych ogrodzeń realizację ogrodzeń przy-
najmniej w 2/3 wysokoņci aŊurowych, 

 c) dla nowych ogrodzeń zakaz realizacji ogro-
dzeń o wysokoņci przekraczającej 1,00 m, 

 d) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych 
elementów betonowych typu płytowego; 

4) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

 a) zachowanie istniejącej zieleni parkowej, z ko-
niecznoņcią jej ochrony i pielęgnacji oraz z 
moŊliwoņcią jej uzupełniania, 

 b) moŊliwoņć wycinki drzew w przypadku, gdy 
wymagają tego względy bezpieczeństwa uŊyt-
kowników terenu oraz terenów przyległych, 

 c) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko oraz przedsięwzięć mogących zawsze zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko, za wyjąt-
kiem wznoszenia i utrzymania urządzeń, insta-
lacji i sieci infrastruktury technicznej - przy za-
chowaniu regulacji wynikających z przepisów

odrębnych, 
 d) teren nie naleŊy według przepisów odrębnych 

do terenów chronionych akustycznie, 
 e) w celu zapewnienia wysokiego standardu fun-

kcjonowania terenu - moŊliwoņć realizacji zie-
leni o charakterze izolacyjnym wzdłuŊ terenów 
dróg przyległych do obszaru objętego planem, 
w stopniu wynikającym z projektu zagospoda-
rowania terenu; 

5) zakaz podziałów; 
6) zakaz lokalizacji reklam; 
7) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z 

ustaleniami planu - uŊytkowanie w sposób do-
tychczasowy. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 
 
§ 19. W związku z tym, iŊ nie występuje 

wzrost wartoņci nieruchomoņci w wyniku uchwale-
nia planu - nie ustanawia się jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci ponoszonej 
przez właņciciela bądň uŊytkownika wieczystego przy 
sprzedaŊy nieruchomoņci.  

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stro-
nie internetowej Urzędu.  

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Pabianice.  

§ 22. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 

 Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach:  

Andrzej Sauter 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/84/11 
Rady Miejskiej w Pabianicach 
z dnia 27 maja 2011 r. 
 

RYSUNEK PLANU 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/84/11 
Rady Miejskiej w Pabianicach 
z dnia 27 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TEREN 
DZIAŁEK NR 510/1, 510/2 I 510/3 POŁOŉONYCH PRZY ULICY SZPITALNEJ 2 W PABIANICACH 

 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, obejmującego teren działek nr 
510/1, 510/2 i 510/3 połoŊonych przy ulicy Szpitalnej 
2 w Pabianicach podczas wyłoŊenia do publicznego 
wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na oczeki-

wanie na uwagi, Rada Miejska w Pabianicach nie 
dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717, z póňniejszymi zmianami). 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/84/11 
Rady Miejskiej w Pabianicach 
z dnia 27 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z póňniejszymi 
zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z póňniejszymi zmianami), art. 167 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) 
Rada Miejska w Pabianicach rozstrzyga, co następu-
je:  

§ 1. Ze względu na brak zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŊą do zadań własnych gminy, niniejsza uchwała 
nie rodzi skutków finansowych.  

1994

 
1995 

1995  

 
UCHWAŁA NR X/52/2011 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE 

  
 z dnia 18 maja 2011 r. 

 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji  

uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Uniejów” 
 
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2003 r. 
Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, 
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 
1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 
120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 
180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 
917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 
poz. 206, Nr 56, poz. 458, z 2008 r. Nr 235, poz. 1618, 
z 2009 r. Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857), w 
związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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, 
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w 
Uniejowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się „Lokalny program wspie-
rania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŊy z te-
renu Gminy Uniejów”, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 


