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UCHWAŁA NR L/520/10 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 25 marca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części obszaru miasta Konstantynów Łódzki 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) i 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, 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), Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim 
uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  
 
§ 1. 1. Uchwala zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części ob-
szaru miasta Konstantynowa Łódzkiego, zwaną da-
lej planem, składającą się z:  

1)  części tekstowej planu, stanowiącej treść uchwa-
ły;  

2)  części graficznej, na którą składa się rysunek 
planu w skali 1:1000 będący integralnym załącz-
nikiem Nr 1 do uchwały;  

3)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, będą-
cego integralnym załącznikiem Nr 2 do uchwały;  

4)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, będące-
go integralnym załącznikiem Nr 3 do uchwały.  

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
określone Uchwałą Nr XVII/161/04 Rady Miejskiej w 
Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 kwietnia 2004 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w części miasta Konstantynowa Łódzkiego w 
obszarze położonym po południowej stronie ulicy 
Łużyckiej od wschodnich granic nieruchomości 
położonych po nieparzystej stronie ulicy Klonowej 
do ulicy Rszewskiej, z ograniczeniem ulicą Luto-
mierską, przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, 
będącym załącznikiem Nr 1 do uchwały.  

3. Niniejszy plan, w granicach określonych 
w ust. 2, jest zmianą miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Konstantynowa 
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Łódzkiego objętego Uchwałą Nr XIX/212/00 Rady 
Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 
kwietnia 2000 roku.  

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jest podniesienie warunków życia mie-
szkańców poprzez:  
1)  określenie przeznaczenia terenów oraz ustalenie 

zasad ich zabudowy i zagospodarowania zgod-
nie z polityką zrównoważonego rozwoju;  

2)  stworzenie podstaw materialno-prawnych do 
wydawania decyzji administracyjnych;  

3)  ustalenie zasad udostępniania nowych terenów 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
usługową umożliwiających przestrzenny rozwój 
miasta Konstantynowa Łódzkiego;  

4)  poprawę ładu przestrzennego poprzez świado-
me kształtowanie przestrzeni terenów miejskich 
oraz uporządkowanie istniejącego zagospoda-
rowania przestrzennego.  

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

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części obszaru miasta Konstanty-
nowa Łódzkiego, stanowiące przepisy gminne, 
obejmujące obszar określony w § 1, ust. 2 ni-
niejszej uchwały;  

2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej;  

3)  rysunku planu - należy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne, oznaczone na rysunku planu w 
skali 1: 1000, będącym załącznikiem Nr 1 do ni-
niejszej uchwały;  

4)  obszarze planu - należy przez to rozumieć ob-
szar określony na załączniku graficznym grani-
cami opracowania planu, uszczegółowionymi w 
§ 1, ust. 2;  

5)  terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną jednostkę ustaleń planu, oznaczoną 
numerem i symbolem literowym, dla której 
ustalono przepisy szczegółowe;  

6)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć określony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które dominuje lub będzie dominować na 
danym terenie, a w przypadku terenów prze-
znaczonych pod zabudowę obejmuje nie mniej 
niż 70% powierzchni użytkowej budynków zlo-
kalizowanych na poszczególnych działkach w 
danym terenie;  

7)  przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to 
rozumieć określone rodzaje przeznaczenia, w 
zakresie ustalonym w Rozdziale 3 - „Ustalenia 
szczegółowe dla poszczególnych terenów”, któ-
re uzupełniają przeznaczenie podstawowe, a w 
przypadku terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę obejmują nie więcej niż 30% powierzchni 
użytkowej budynków zlokalizowanych na po-
szczególnych działkach w danym terenie;  

8)  nieuciążliwych usługach towarzyszących zabu-
dowie mieszkaniowej - należy przez to rozu-
mieć usługi, prowadzone w pomieszczeniach 
budynków mieszkalnych, których celem jest 
zaspokajanie potrzeb ludności, nie obejmujące 
działalności gospodarczej, która polega na wy-
twarzaniu dóbr materialnych; są to m.in. usługi 
z zakresu ochrony zdrowia - np. gabinet stoma-
tologiczny lub poradnictwa specjalistycznego – 
np. kancelaria adwokacka; uciążliwość prowa-
dzonej działalności gospodarczej nie wykracza 
poza lokal i nie są to przedsięwzięcia mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymie-
nione w obowiązujących przepisach szczegól-
nych;  

9)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć wyznaczone na działce linie, określa-
jące najmniejszą dopuszczalną odległość ze-
wnętrznego lica budynku (za wyjątkiem stacji 
transformatorowych wnętrzowych i budynków 
ochrony) od ulicy, ciągu pieszego, granicy działki 
lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z 
pominięciem: loggii, balkonów, wykuszy wysu-
niętych poza obrys budynku oraz elementów 
wejść do budynku (schodów, podestów, pochyl-
ni dla niepełnosprawnych i zadaszeń o maksy-
malnym wysunięciu poza linię 1,0 m;  

10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji naziem-
nych wszystkich budynków o charakterze trwa-
łym, położonych w granicach działki budowla-
nej, do całej powierzchni tej działki;  

11) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozu-
mieć ogrodzenie wykonane z przęseł i słupów, 
przy czym w każdym przęśle minimum 50% 
powierzchni przęsła stanowią prześwity;  

12) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziały-
wać na środowisko – należy przez to rozumieć 
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco od-
działywać na środowisko oraz przedsięwzięcia 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, określone w aktualnym rozporzą-
dzeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi z za-
kresu ochrony środowiska;  

13) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez 
to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urzą-
dzoną w sposób zapewniający naturalną wege-
tację, a także 50% powierzchni tarasów i stro-
podachów z taką nawierzchnią, nie mniejszą 
jednak niż 10 m2 oraz wodę powierzchniową na 
tym terenie.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne planu  
 
§ 4. 1. W planie określa się:  

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
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sadach zagospodarowania;  
2)  zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przy-

rody i krajobrazu kulturowego;  
3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy;  

4)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego;  

5)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy;  

6)  wymagania wynikające z potrzeby kształtowania 
przestrzeni publicznych;  

7)  zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz ad-
aptacji, rozbudowy i budowy urządzeń komuni-
kacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń 
planu;  

8)  zasady obsługi w zakresie wyposażenia w infra-
strukturę techniczną oraz adaptacji, rozbudowy i 
budowy urządzeń infrastrukturalnych w obsza-
rze obowiązywania ustaleń planu;  

9)  stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę za wzrost wartości nieruchomości 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

2. W planie nie określa się:  
1)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej, gdyż brak 
takich obiektów w granicach planu (za wyjąt-
kiem ustaleń § 8);  

2)  zasad przeprowadzania scaleń nieruchomości, 
gdyż nie ma takiej potrzeby;  

3)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, gdyż 
takie tereny i obiekty nie występują w obszarze 
opracowania.  

3. Plan na całym obszarze ustala zakaz tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, z wyjątkiem obiektów wymienio-
nych w ust. 4.  

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów 
tymczasowych na potrzeby budowy w obrębie 
działki budowlanej, na której realizowana jest inwe-
stycja docelowa, w okresie ważności pozwolenia na 
budowę.  

§ 5. Następujące oznaczenia przedstawione 
graficzne na rysunku planu, o którym mowa w § 1, 
ust. 2, są ustaleniami obowiązującymi:  
1)  granica obszaru objętego ustaleniami planu;  
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
przestrzennego;  

3)  nieprzekraczalna linia zabudowy;  
4)  granice terenów zmeliorowanych;  
5)  istniejący rów melioracyjny R-D – do zachowa-

nia;  
6)  istniejąca bruzda odprowadzająca wody po-

wierzchniowe – odcinek do zachowania;  

7)  istniejąca bruzda odprowadzająca wody po-
wierzchniowe – odcinek do przebudowy;  

8)  działki niesamodzielne, które bez połączenia z 
działką sąsiednią nie mogą stanowić samo-
dzielnej nieruchomości;  

9)  obszar przestrzeni publicznej;  
10) przeznaczenie terenów.  

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

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 
1MN do 9MN;  

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1MNu i 2MNu;  

3)  tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
pomieszczeń mieszkalnych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami od 1Um do 4Um;  

4)  teren usługowy - mini targowiska, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1Ukp;  

5)  teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1ZI;  

6)  tereny urządzeń infrastruktury technicznej – 
stacje transformatorowe wnętrzowe, oznaczony 
na rysunku planu symbolami 1E i 2E;  

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

8)  tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami od 1KDL do 4KDL;  

9)  tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami od 1KDD do 4KDD.  

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na ry-
sunku planu, określają przeznaczenie podstawowe 
poszczególnych terenów.  

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 
rysunku planu, określają numery kolejnych terenów 
przeznaczonych pod różne funkcje.  

§ 7. 1. W granicach opracowania plan wy-
znacza tereny podlegające ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów określając na rysunku planu 
granice terenów zmeliorowanych i rowu meliora-
cyjnego wraz z ustaleniami dla tych terenów.  

2. Dla terenów położonych w granicach za-
sięgu istniejących urządzeń melioracyjnych plan 
ustala:  
1)  każda zmiana dotychczasowego sposobu użyt-

kowania terenów zmeliorowanych na inne cele 
powoduje, że poniesione ze Skarbu Państwa na-
kłady na wykonanie tych urządzeń nie będą przy-
nosiły zakładanych efektów. Zmiana przeznacze-
nia zmeliorowanych użytków rolnych może na-
stąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych, przy bra-
ku alternatywnych rozwiązań;  

2)  na terenach, na których występują urządzenia 
melioracyjne, należy w projekcie budowlanym 
przewidzieć sposoby rozwiązania ewentualnych 
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kolizji z istniejącym drenażem zapewniające jego 
dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach 
przyległych;  

3)  projekt planowanej inwestycji winien być uzgo-
dniony z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Łodzi – Terenowy Inspek-
torat w Łodzi, ul. Gdańska 112. Po zmianie spo-
sobu użytkowania gruntów rolnych zmelioro-
wanych należy wystąpić do powołanej wcześniej 
instytucji o wykreślenie z ewidencji urządzeń 
melioracji szczegółowych powierzchni zajętych 
na cele pozarolnicze.  

3. Plan ustala obowiązek zachowania istnie-
jącego rowu melioracyjnego R-D, pokazanego w 
sposób graficzny na rysunku planu. Ze względu na 
zwiększony odbiór wód: drenarskich i powierzch-
niowych z terenu nowego zagospodarowania usta-
la się możliwość remontu umocnień dna i skarp 
oraz pogłębienie.  

4. Plan ustala obowiązek zachowania frag-
menty istniejącej bruzdy odprowadzającej wody 
powierzchniowe na odcinku pokazanym w sposób 
graficzny na rysunku planu oraz przebudowę dal-
szego odcinka tej bruzdy w linie rozgraniczające 
projektowanej drogi gminnej 3KDL.  

5. W związku z budową nowego układu ulic 
plan ustala obowiązek budowy „odcinających” 
rurociągów drenarskich wraz z uzbrojeniem w stu-
dzienki kontrolne i wyloty oraz zabezpieczenia ist-
niejących zbieraczy, które znajdą się pod jezdniami 
ulic, rurami PEHD o odpowiednich średnicach.  

§ 8. W granicach całego opracowania plan 
ustala, w zakresie ochrony potencjalnie występują-
cych na obszarze zabytków archeologicznych, 
obowiązek przeprowadzenia nadzoru archeologicz-
nego przy wszystkich inwestycjach liniowych wy-
magających wykonania wykopów dłuższych niż 
50,0 m i szerszych niż 50,0 cm, uzgodnionego z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszyst-
kie nowoodkryte stanowiska archeologiczne należy 
oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.  

§ 9. Plan ustala następujące zasady kształ-
towania przestrzeni publicznej wyznaczonej dla 
centrum usługowego (granice obszaru przestrzeni 
publicznej oznaczono graficznie na rysunku planu):  
1)  w obszarach powszechnie dostępnych - obowią-

zek wprowadzania posadzki utwardzonej w kolo-
rze neutralnym (np. szary, beżowy, itp. z możli-
wością wykorzystania akcentów barwnych – np.: 
czerwony, brązowy itp.);  

2)  obowiązek lokalizacji elementów małej architek-
tury i zwartego systemu oświetleniowego w 
przestrzeniach dróg publicznych i placu oraz in-
nych terenach powszechnie dostępnych;  

3)  obowiązek realizacji jednorodnego systemu 
informacyjnego (szyldy, oznaczenia, tablice in-
formacyjne), oświetleniowego, (lampy, latarnie 
itp.), a także spójnego i jednorodnego systemu 
elementów małej architektury i wyposażenia 

przestrzeni (kosze na śmieci, ławki, poidełka, 
słupy ogłoszeniowe itp.) – dostosowanego do 
charakteru przestrzeni;  

4)  zakaz stosowania reklam wielkoformatowych 
wzdłuż ulic;  

5)  obowiązek zastosowania jednorodnego ogro-
dzenia frontowego: o jednakowej wysokości dla 
wszystkich nieruchomości oraz wykonanego a 
takich samych materiałów.  

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe  
dla poszczególnych terenów  

 
§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1MN do 9MN, plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu:  
 a)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna,  
 b)  przeznaczenie uzupełniające – nieuciążliwe 

usługi towarzyszące zabudowie mieszkanio-
wej,  

 c)  plan dopuszcza w terenach lokalizację urzą-
dzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym 
stacji transformatorowych i przepompowni 
ścieków;  

2)  szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:  

 a)  zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wyją-
tek stanowią inwestycje celu publicznego,  

 b)  zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych w 
odległości mniejszej niż 6,0 m od osi istnieją-
cych napowietrznych linii średniego napięcia 
15 kV, (w przypadku likwidacji lub przebudo-
wy linii na kablową ustalenie to przestaje 
obowiązywać),  

 c)  zakaz lokalizacji masztów telefonii cyfrowej, a 
także wysokich obiektów wieżowych o cał-
kowitej wysokości powyżej 15,0 m (mierzonej 
od gruntu rodzimego do najwyżej położo-
nych elementów konstrukcyjnych),  

 d)  przy lokalizacji zabudowy w granicach tere-
nów zmeliorowanych należy spełnić warunki 
określone w § 7, co ma bezpośredni wpływ 
na ustanowiony w planie zakaz lokalizacji bu-
dynków mieszkalnych przy granicy działki,  

 e)  zakaz budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków;  

3)  zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:  

 a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na działce bu-
dowlanej w wielkości co najmniej 70% po-
wierzchni działki budowlanej,  

 b)  zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
o uciążliwości wykraczającej poza granice 
działki,  

 c)  selekcja i gromadzenie odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
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madzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie 
z systemem oczyszczania przyjętym w go-
spodarce komunalnej gminy,  

 d)  nakaz ogrzewania budynków ze źródeł bez-
piecznych ekologicznie - odpowiadających 
przepisom z zakresu ochrony środowiska i 
przepisów energetycznych,  

 e)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności usługowej i wytwór-
czej mogącej powodować emisję do powietrza 
zanieczyszczeń o charakterze odorowym,  

 f)  zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczy-
szczonych ścieków komunalnych do gruntu 
lub do rowów melioracyjnych oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych zbiorników z tymi 
ściekami,  

 g)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkości oddziaływania na środowisko po-
przez emisję substancji i energii, w szczegól-
ności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,  

 h)  przyjmuje się klasyfikację terenów w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową; dopuszczalne po-
ziomy hałasu w terenach muszą być zgodne z 
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony 
środowiska;  

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

 a)  lokalizacja budynków mieszkalnych na dział-
ce w formie zabudowy wolnostojącej,  

 b)  plan dopuszcza lokalizowanie pomieszczeń 
usługowych tylko w bryle budynku mieszkal-
nego, przy czym powierzchnia lokalu usłu-
gowego nie może być większa niż 30% po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,  

 c)  lokalizacja pomieszczeń gospodarczych i ga-
raży w bryle budynku mieszkalnego, dopusz-
cza się lokalizację budynków gospodarczych i 
garaży sytuowanych w granicy działki,  

 d)  maksymalna wysokość budynku mieszkalne-
go - dwie kondygnacje naziemne, całkowita 
wysokość budynku, mierzona od gruntu ro-
dzimego przy najniżej położonym wejściu do 
budynku do kalenicy, maksimum 10,0 m, 
drugą kondygnację powinno stanowić pod-
dasze użytkowe,  

 e)  maksymalna wysokość budynku gospodar-
czego lub garażu - jedna kondygnacja na-
ziemna, o maksymalnej wysokości budynku, 
mierzonej od gruntu rodzimego przy najniżej 
położonym wjeździe do garażu lub wejściu 
do budynku, do kalenicy, maksimum 5,0 m,  

 f)  ograniczenie powierzchni zabudowy do 25% 

powierzchni działki,  
 g)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy do 0,5,  
 h)  nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w 

obrębie działki budowlanej w liczbie co naj-
mniej 2 miejsca postojowe na lokal mieszkal-
ny i dodatkowo minimum 2 miejsca postojo-
we na 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
usługowego;  

5)  parametry nowych działek budowlanych:  
 a)  na terenie 1MN:  
  - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 

1600 m2,  
  - minimalna szerokość frontu 22,0 m,  
  - nowe granice podziału na działki muszą być 

równoległe do linii rozgraniczającej drogi 
oznaczonej symbolem 4KDD,  

  - obsługa komunikacyjna nowo wydzielonej 
działki jest możliwa tylko bezpośrednio z wy-
znaczonych w planie dróg publicznych,  

 b)  na terenie 2MN:  
  - minimalna powierzchnia działki budowlanej - 

1900 m2,  
  - minimalna szerokość frontu 22,0 m,  
  - nowe granice podziału na działki muszą być 

równoległe do linii rozgraniczającej drogi 
oznaczonej symbolem 4KDD,  

  - obsługa komunikacyjna nowo wydzielonej 
działki jest możliwa tylko bezpośrednio z wy-
znaczonych w planie dróg publicznych,  

 c)  na terenie 3MN i 4MN:  
  - minimalna powierzchnia działki budowlanej 

– 1300 m2,  
  - minimalna szerokość frontu 22,0 m, ustale-

nie nie dotyczy wydzielenia drogi wewnętrz-
nej, 

  - nowe granice podziału na działki muszą być 
równoległe do linii rozgraniczającej drogi 
oznaczonej symbolem 1KDD,  

  - obsługa komunikacyjna nowo wydzielonej 
działki jest możliwa bezpośrednio z wyzna-
czonych w planie dróg publicznych lub z 
drogi wewnętrznej,  

 d)  na terenie 5MN, 8MN i 9MN:  
  - minimalna powierzchnia działki budowlanej 

– 1500 m2,  
  - minimalna szerokość frontu 22,0 m,  
  - nowe granice podziału na działki muszą być 

prostopadłe lub równoległe do istniejącej 
granicy działki,  

  - obsługa komunikacyjna nowo wydzielonej 
działki jest możliwa tylko bezpośrednio z wy-
znaczonych w planie dróg publicznych,  

 e)  na terenie 6MN i 7MN:  
  - minimalna powierzchnia działki budowlanej 

– 1300 m2,  
  - minimalna szerokość frontu 22,0 m, ustale-

nie nie dotyczy wydzielenia drogi wewnętrz-
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nej, 
  - nowe granice podziału na działki muszą być 

prostopadłe do linii rozgraniczającej drogi 
oznaczonej symbolem 1KDL,  

  - obsługa komunikacyjna nowo wydzielonej 
działki jest możliwa tylko bezpośrednio z 
wyznaczonych w planie dróg publicznych a 
dla terenu 7MN dodatkowo z drogi we-
wnętrznej,  

 f)  powyższe ustalenia nie dotyczą wydzielenia 
działek pod stacje transformatorowe, takie 
wydzielenie należy wykonać w oparciu o 
przepisy odrębne;  

6)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  

 a)  nakaz lokalizacji zabudowy z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczo-
nych na rysunku planu,  

 b)  plan ustala w budynkach mieszkalnych sto-
sowanie dachów o symetrycznym spadku 
odpowiadających sobie połaci, kąt nachylenia 
połaci dachowych od 25o do 45o,  

 c)  plan ustala w budynkach gospodarczych i 
garażach stosowanie dachów o kącie nachy-
lenia połaci dachowych od 15o do 45o,  

 d)  nakaz wykonania dachów we wszystkich bu-
dynkach lokalizowanych na tym samym tere-
nie lub na tej samej działce, z takiego samego 
materiału i o takiej samej kolorystyce,  

 e)  plan dopuszcza stosowanie kolorystyki po-
krycia dachowego budynków tylko w odcie-
niu: naturalnej cegły, brązu, nieagresywnej 
czerwieni oraz grafitu,  

 f)  zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding, boazerie elewacyjne, itp.) i 
blach jako materiału wykończeniowego ele-
wacji budynku oraz papy jako pokrycia da-
chowego,  

 g)  nakaz wykończenia elewacji wszystkich bu-
dynków lokalizowanych na tej samej działce, 
takimi samymi materiałami wykończenio-
wymi, o takiej samej kolorystyce; kolorystyka 
budynków dostosowana do koloru pokrycia 
dachowego, obowiązek zastosowania odcieni 
pastelowych (np. kolor kremowy, jasny żółty, 
biały, itp.), zaleca się wykorzystanie materia-
łów naturalnych (np. kamień, drewno, cegła) 
jako elementów kształtowania lub akcento-
wania elewacji,  

 h)  plan ustala następujące zasady budowy 
ogrodzeń frontowych:  

  - nakaz wykonania ogrodzenia z przęsłami 
ażurowymi (metalowymi lub drewnianymi),  

  - maksymalna wysokość ogrodzenia - 1,6 m,  
  - zakaz budowy ogrodzeń z przęsłami z pre-

fabrykatów betonowych, a także wykony-
wania muru pełnego lub innego rodzaju 
ogrodzenia nieprzejrzystego z wyjątkiem 

nieprzejrzystego żywopłotu,  
  - obowiązek lokalizacji ogrodzenia w linii 

rozgraniczającej drogi, przy której działka 
jest zlokalizowana;  

7)  zasady obsługi komunikacyjnej – obsługa ko-
munikacyjna terenu bezpośrednio z wyznaczo-
nych w planie dróg publicznych przylegających 
do danego terenu;  

8)  działki oznaczone graficznie na rysunku planu 
(kolor szary) nie mogą być zabudowane jako od-
rębna samodzielna nieruchomość. Na ww. dział-
kach plan dopuszcza realizację zabudowy zgod-
nej z przeznaczeniem określonym w niniejszym 
planie pod warunkiem połączenia tej działki w 
jedną nieruchomość z działką sąsiednią.  

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MNu i 2MNu, plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu:  
 a)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa mie-

szkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej,  

 b)  plan dopuszcza w terenach lokalizację urzą-
dzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym 
stacji transformatorowych i przepompowni 
ścieków;  

2)  zachowanie istniejącej zabudowy polegające na 
możliwości rozbudowy i przebudowy istnieją-
cych budynków oraz realizację nowej zabudowy 
na zasadach określonych w niniejszym paragra-
fie; przy rozbudowie lub przebudowie istnieją-
cych, na dzień wejścia w życie planu miejsco-
wego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od 
zasad i warunków określony w pkt 5 i 7 (w przy-
padku gdy forma budynku znacząco odbiega od 
wytycznych zawartych w pkt 5 i 7) wynikające z 
obowiązku zachowaniem jednorodnej całości 
architektonicznej bryły budynków przebudowy-
wanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się 
stosownie: innej maksymalnej wysokość budyn-
ku przy zachowaniu ilości kondygnacji, innego 
kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci da-
chowych, dopuszcza się również stosowanie da-
chów płaski, itp.);  

3)  szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:  

 a)  zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wyją-
tek stanowią inwestycje celu publicznego,  

 b)  zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych w 
odległości mniejszej niż 6,0 m od osi istnieją-
cych napowietrznych linii średniego napięcia 
15 kV (w przypadku likwidacji lub przebudo-
wy linii na kablową ustalenie to przestaje 
obowiązywać),  

 c)  zakaz lokalizacji masztów telefonii cyfrowej, a 
także wysokich obiektów wieżowych o cał-
kowitej wysokości powyżej 15,0 m (mierzonej 
od gruntu rodzimego do najwyżej położo-
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nych elementów konstrukcyjnych),  
 d)  przy lokalizacji zabudowy w granicach tere-

nów zmeliorowanych należy spełnić warunki 
określone w § 7,  

 e)  zakaz budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w granicach terenów zmeliorowa-
nych,  

 f)  lokalizacja w sąsiedztwie istniejącej sieci wo-
dociągowej o średnicy 150 mm innych obiek-
tów budowlanych wymaga zachowania od-
ległości nie mniej niż 3 m na każdą stronę od 
zewnętrznych ścian wodociągu;  

4)  zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:  

 a)  nakaz utrzymanie minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na działce bu-
dowlanej w wielkości co najmniej 40% po-
wierzchni działki budowlanej,  

 b)  zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
o uciążliwości wykraczającej poza granice 
działki,  

 c)  selekcja i gromadzenie odpadów na pose-
sjach w urządzeniach przystosowanych do 
ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie 
zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym 
w gospodarce komunalnej gminy,  

 d)  nakaz ogrzewania budynków ze źródeł bez-
piecznych ekologicznie - odpowiadających 
przepisom z zakresu ochrony środowiska i 
przepisów energetycznych,  

 e)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności usługowej i wytwór-
czej mogącej powodować emisję do powietrza 
zanieczyszczeń o charakterze odorowym,  

 f)  zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i 
oczyszczonych ścieków komunalnych do grun-
tu lub do rowów melioracyjnych oraz tworze-
nia i utrzymywania otwartych zbiorników z 
tymi ściekami,  

 g)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkości oddziaływania na środowisko po-
przez emisję substancji i energii, w szczegól-
ności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,  

 h)  przyjmuje się klasyfikację terenów w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowo-usługowe; dopuszczalne po-
ziomy hałasu w terenach muszą być zgodne z 
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony śro-
dowiska;  

5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

 a)  lokalizacja budynków mieszkalnych na dział-
ce w zabudowie wolnostojącej lub przy gra-
nicy działki,  

 b)  plan dopuszcza lokalizowanie pomieszczeń 
usługowych w bryle budynku mieszkalnego, 
przy czym powierzchnia lokalu usługowego 
nie może być większa niż 50% powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego lub wolno-
stojące, lokalizowane w tylnej części działki,  

 c)  lokalizacja pomieszczeń gospodarczych i ga-
raży w bryle budynku mieszkalnego, dopusz-
cza się lokalizację budynków gospodarczych i 
garaży sytuowanych w granicy działki,  

 d)  maksymalna wysokość budynku mieszkalne-
go lub usługowego - dwie kondygnacje na-
ziemne, całkowita wysokość budynku, mie-
rzona od gruntu rodzimego przy najniżej po-
łożonym wejściu do budynku do kalenicy, 
maksimum 10,0 m, drugą kondygnację po-
winno stanowić poddasze użytkowe,  

 e)  maksymalna wysokość budynku gospodar-
czego lub garażu - jedna kondygnacja na-
ziemna, o maksymalnej wysokości budynku, 
mierzonej od gruntu rodzimego przy najniżej 
położonym wjeździe do garażu lub wejściu 
do budynku, do kalenicy, maksimum 5,0 m,  

 f)  plan ustala ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 50% powierzchni działki,  

 g)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy do 0,8,  

 h)  nakaz zapewnienie miejsc parkingowych w 
obrębie działki budowlanej w liczbie co naj-
mniej 2 miejsca postojowe na lokal mieszkal-
ny i dodatkowo minimum 2 miejsca posto-
jowe na 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
usługowego;  

6)  parametry nowych działek budowlanych:  
 a)  minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

1200 m2,  
 b)  minimalna szerokość frontu 20,0 m,  
 c)  powyższe ustalenia nie dotyczą wydzielenia 

działek pod stacje transformatorowe, takie 
wydzielenie należy wykonać w oparciu o prze-
pisy odrębne;  

7)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  

 a)  nakaz lokalizacji zabudowy z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczo-
nych na rysunku planu; plan dopuszcza, dla 
budynków istniejących, które są położone 
między nieprzekraczalną linią zabudowy i li-
nią rozgraniczającą drogi, możliwość remon-
tu i nadbudowy oraz wymiany dachu, rozbu-
dowę takiego budynku należy wykonać z za-
chowaniem wyznaczonej, nieprzekraczalnej 
linii zabudowy,  

 b)  plan ustala w budynkach mieszkalnych i usłu-
gowych stosowanie dachów o symetrycznym 
spadku odpowiadających sobie połaci, kąt 
nachylenia połaci dachowych od 25o do 45o,  

 c)  plan ustala w budynkach gospodarczych i 
garażach stosowanie dachów o kącie nachy-
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lenia połaci dachowych od 15o do 45o,  
 d)  nakaz wykonania dachów we wszystkich bu-

dynkach lokalizowanych na tym samym tere-
nie lub na tej samej działce, z takiego samego 
materiału i o takiej samej kolorystyce,  

 e)  plan dopuszcza stosowanie kolorystyki po-
krycia dachowego budynków tylko w odcie-
niu: naturalnej cegły, brązu, nieagresywnej 
czerwieni oraz grafitu,  

 f)  zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding, boazerie elewacyjne, itp.) i 
blach jako materiału wykończeniowego ele-
wacji budynku oraz papy jako pokrycia da-
chowego,  

 g)  nakaz wykończenia elewacji wszystkich bu-
dynków lokalizowanych na tej samej działce, 
takimi samymi materiałami wykończeniowy-
mi, o takiej samej kolorystyce; kolorystyka bu-
dynków dostosowana do koloru pokrycia da-
chowego, obowiązek zastosowania odcieni 
pastelowych (np. kolor kremowy, jasny żółty, 
biały, itp.), zaleca się wykorzystanie materia-
łów naturalnych (np. kamień, drewno, cegła) 
jako elementów kształtowania lub akcento-
wania elewacji,  

 h)  plan ustala następujące zasady budowy ogro-
dzeń frontowych:  

  - nakaz wykonania ogrodzenia z przęsłami 
ażurowymi (metalowymi lub drewnianymi),  

  - maksymalna wysokość ogrodzenia - 1,6 m,  
  - zakaz budowy ogrodzeń z przęsłami z pre-

fabrykatów betonowych, a także wykonywa-
nia muru pełnego lub innego rodzaju ogro-
dzenia nieprzejrzystego z wyjątkiem nieprzej-
rzystego żywopłotu,  

  - obowiązek lokalizacji ogrodzenia w linii 
rozgraniczającej drogi, przy której działka 
jest zlokalizowana;  

8)  zasady obsługi komunikacyjnej – obsługa komu-
nikacyjna terenów istniejącymi zjazdami/wjazda-
mi z ul. Lutomierskiej lub projektowanymi wjaz-
dami/zjazdami z innych dróg publicznych.  

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1Um, 2Um, 3Um i 4Um, plan usta-
la: 
1)  przeznaczenie terenu:  
 a)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa usłu-

gowa,  
 b)  plan dopuszcza realizację pomieszczeń miesz-

kalnych na drugiej kondygnacji budynku usłu-
gowego,  

 c)  plan dopuszcza w terenach lokalizację urzą-
dzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym 
stacji transformatorowych i przepompowni 
ścieków;  

2)  szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:  

 a)  zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wyjątek 

stanowią inwestycje celu publicznego,  
 b)  zakaz lokalizacji masztów telefonii cyfrowej, a 

także wysokich obiektów wieżowych o całko-
witej wysokości powyżej 15,0 m (mierzonej od 
gruntu rodzimego do najwyżej położonych 
elementów konstrukcyjnych),  

 c)  przy lokalizacji zabudowy w granicach tere-
nów zmeliorowanych należy spełnić warunki 
określone w § 7,  

 d)  zakaz budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków;  

3)  zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:  

 a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na działce bu-
dowlanej w wielkości co najmniej 50% po-
wierzchni działki budowlanej,  

 b)  zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
o uciążliwości wykraczającej poza granice 
działki,  

 c)  selekcja i gromadzenie odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjętym w gospo-
darce komunalnej gminy,  

 d)  nakaz ogrzewania budynków ze źródeł bezpie-
cznych ekologicznie - odpowiadających prze-
pisom z zakresu ochrony środowiska i przepi-
sów energetycznych,  

 e)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności usługowej i wytwór-
czej mogącej powodować emisję do powietrza 
zanieczyszczeń o charakterze odorowym,  

 f)  zakaz wprowadzania nieoczyszczonych i oczy-
szczonych ścieków komunalnych do gruntu 
lub do rowów melioracyjnych oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych zbiorników z tymi 
ściekami,  

 g)  zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkości oddziaływania na środowisko po-
przez emisję substancji i energii, w szczegól-
ności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,  

 h)  przyjmuje się klasyfikację terenów w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowo-usługowe; dopuszczalne po-
ziomy hałasu w terenach muszą być zgodne z 
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony śro-
dowiska;  

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

 a)  lokalizacja budynków na działce w zabudowie 
wolnostojącej lub przy granicy działki,  

 b)  plan dopuszcza lokalizowanie pomieszczeń 
mieszkalnych tylko w bryle budynku usługo-
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wego, przy czym powierzchnia lokalu miesz-
kalnego nie może być większa niż 50% po-
wierzchni użytkowej budynku usługowego,  

 c)  lokalizacja pomieszczeń gospodarczych i 
garaży w bryle budynku usługowego,  

 d)  maksymalna wysokość budynku - dwie kon-
dygnacje naziemne, całkowita wysokość bu-
dynku, mierzona od gruntu rodzimego przy 
najniżej położonym wejściu do budynku do 
kalenicy, maksimum 10,0 m,  

 e)  plan ustala ograniczenie powierzchni zabu-
dowy do 40% powierzchni działki,  

 f)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy do 0,8,  

 g)  nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w 
obrębie działki budowlanej w liczbie co naj-
mniej 2 miejsca postojowe na lokal miesz-
kalny i dodatkowo minimum 2 miejsca po-
stojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej 
lokalu usługowego;  

5)  parametry nowych działek budowlanych:  
 a)  minimalna powierzchnia działki budowlanej 

– 1500 m2,  
 b)  minimalna szerokość frontu na 20,0 m,  
 c)  powyższe ustalenia nie dotyczą wydzielenia 

działek pod stacje transformatorowe, takie 
wydzielenie należy wykonać w oparciu o 
przepisy odrębne;  

6)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  

 a)  nakaz lokalizacji zabudowy z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczo-
nych na rysunku planu,  

 b)  plan ustala w budynkach mieszkalnych sto-
sowanie dachów o symetrycznym spadku od-
powiadających sobie połaci, kąt nachylenia 
połaci dachowych od 20o do 45o,  

 c)  plan dopuszcza stosowanie kolorystyki po-
krycia dachowego budynków tylko w odcie-
niu: naturalnej cegły, brązu, nieagresywnej 
czerwieni oraz grafitu,  

 d)  zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding, boazerie elewacyjne, itp.) i 
blach jako materiału wykończeniowego ele-
wacji budynku oraz papy jako pokrycia da-
chowego,  

 e)  plan ustala następujące zasady budowy ogro-
dzeń frontowych:  

  - nakaz wykonanie ogrodzenia z przęsłami 
ażurowymi (metalowymi lub drewnianymi),  

  - wysokość ogrodzenia - 1,4 m,  
  - zakaz budowy ogrodzeń z przęsłami z pre-

fabrykatów betonowych, a także wykonywa-
nia muru pełnego lub innego rodzaju ogro-
dzenia nieprzejrzystego z wyjątkiem nieprzej-
rzystego żywopłotu,  

  - obowiązek lokalizacji ogrodzenia w linii roz-
graniczającej drogi, przy której działka jest 
zlokalizowana;  

7)  zasady obsługi komunikacyjnej – obsługa komu-
nikacyjna terenu bezpośrednio z wyznaczonych w 
planie dróg publicznych przylegających do dane-
go terenu;  

8)  działki oznaczone graficznie na rysunku planu 
(kolor szary) nie mogą być zabudowane jako od-
rębna samodzielna nieruchomość. Na ww. dział-
kach plan dopuszcza realizację zabudowy zgodnej 
z przeznaczeniem określonym w niniejszym pla-
nie pod warunkiem połączenia tej działki w jedną 
nieruchomość z działką sąsiednią.  

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1Ukp, plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu:  
 a)  przeznaczenie podstawowe – teren usługowy 

przeznaczony pod mini targowisko,  
 b)  obowiązuje zakaz budowy budynków,  
 c)  dopuszczalne zagospodarowanie terenu:  
  - zieleń urządzona,  
  - mała architektura,  
  - utwardzony teren przystosowany do tym-

czasowego handlu,  
 d)  plan dopuszcza w terenach lokalizację urzą-

dzeń i sieci infrastruktury technicznej;  
2)  szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:  
 a)  zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, wyjątek 
stanowią inwestycje celu publicznego,  

 b)  zakaz lokalizacji wysokościowych masztów 
telefonii komórkowej oraz przekaźników tele-
komunikacyjnych,  

 c)  przy lokalizacji zabudowy w granicach tere-
nów zmeliorowanych należy spełnić warunki 
określone w § 7;  

3)  zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:  

 a)  nakaz utrzymanie minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na działce bu-
dowlanej w wielkości co najmniej 20% po-
wierzchni działki budowlanej,  

 b)  zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczy-
szczonych ścieków komunalnych do gruntu 
lub do rowów melioracyjnych oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych zbiorników z tymi 
ściekami;  

4)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego:  

 a)  nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej na mi-
nimum 20% powierzchni terenu,  

 b)  plan dopuszcza ogrodzenie terenu przy speł-
nieniu następujących warunków:  

  - wykonanie ogrodzenia z przęsłami ażuro-
wymi (metalowymi lub drewnianymi) lub w 
formie żywopłotu,  

  - maksymalna wysokość ogrodzenia - 1,2 m, 
przy czym ogrodzenie musi mieć jednakową 
wysokość na całej swojej długości,  

  - zakaz budowy ogrodzeń z przęsłami z pre-
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fabrykatów betonowych, a także wykonywa-
nia muru pełnego lub innego rodzaju ogro-
dzenia nieprzejrzystego z wyjątkiem nieprzej-
rzystego żywopłotu;  

5)  zasady obsługi komunikacyjnej – obsługa komu-
nikacyjna terenu bezpośrednio z wyznaczonych 
w planie dróg publicznych przylegających do da-
nego terenu.  

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1ZI, plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenu:  
 a)  przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 

izolacyjnej,  
 b)  dopuszczalne zagospodarowanie terenu:  
  - zieleń urządzona, wysoka i niska,  
  - ciągi piesze i rowerowe,  
  - miejsca postojowe dla samochodów w mak-

symalnej ilości 5 miejsc,  
 c)  plan dopuszcza w terenach lokalizację urzą-

dzeń i sieci infrastruktury technicznej w tym 
stacji transformatorowych i przepompowni 
ścieków;  

2)  szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:  

 a)  zakaz lokalizacji wysokościowych masztów 
telefonii komórkowej oraz przekaźników tele-
komunikacyjnych;  

3)  zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:  

 a)  nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na działce w 
wielkości co najmniej 70% powierzchni terenu.  

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1E i 2E, plan ustala:  
1)  przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

urządzeń infrastruktury technicznej – stacje trans-
formatorowe wnętrzowe;  

2)  budowa obiektów i urządzeń z prawem do prze-
budowy, rozbudowy i wymiany urządzeń, zgod-
nie z przepisami odrębnymi;  

3)  obowiązek lokalizacji budynków stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV przy linii rozgraniczającej 
ulicy z bezpośrednim dostępem do drogi publicz-
nej;  

4)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% 
powierzchni działki budowlanej;  

5)  maksymalna powierzchnia zabudowy 60% po-
wierzchni działki budowlanej.  

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe w zakresie  
obsługi komunikacyjnej  

 
§ 16. 1. Plan ustala następujące zasady roz-

budowy i budowy systemów komunikacyjnych w 
obszarze obowiązywania ustaleń planu:  
1)  system dróg/ulic ogólnodostępnych, obsługują-

cych komunikacyjnie obszar planu, w skład któ-
rych wchodzą drogi podzielone ze względów 

funkcjonalnych i technicznych na klasy:  
 a)  „KDZ” - zbiorcza,  
 b)  „KDL” - lokalna,  
 c)  „KDD” - dojazdowa;  
2)  dla terenów przestrzeni dróg, o których mowa 

w pkt 1, plan ustala:  
 a)  dla istniejącej drogi/ulicy gminnej – ul. Łużyc-

kiej, oznaczonej na rysunku planu symbolami 
1KDZ – zbiorcza, szerokość w liniach rozgra-
niczających 20,0 m, przekrój 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy, plan wyznacza frag-
ment drogi projektowanej i drogę istniejącą; 
na odcinku istniejącym plan wyznacza tylko 
południową linę rozgraniczającą drogi, obo-
wiązek zachowania w drodze istniejącego 
rowu melioracyjnego,  

 b)  dla projektowanej drogi/ulicy – oznaczonej na 
rysunku planu symbolami 1KDL – lokalna, 
szerokość w liniach rozgraniczających w gra-
nicach działki nr ewidencyjny 96 (ok. 23,0 m), 
przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwupasowy,  

 c)  dla projektowanej drogi/ulicy – oznaczonej na 
rysunku planu symbolami 2KDL – lokalna, 
szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m, 
przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwupasowy,  

 d)  dla projektowanej drogi/ulicy – oznaczonej na 
rysunku planu symbolami 3KDL – lokalna, 
szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m, 
przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwupasowy, 
obowiązek na odcinku kolidującym z projek-
towanym przebiegiem drogi przełożenia, w 
linie rozgraniczające drogi istniejącego rowu 
melioracyjnego,  

 e)  dla projektowanej drogi/ulicy – oznaczonej na 
rysunku planu symbolami 4KDL – lokalna, 
szerokość  liniach rozgraniczających 15,0 m, 
przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwupasowy,  

 f)  dla projektowanych dróg/ulic – oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1KDD i 2KDD – 
dojazdowe, szerokość w liniach rozgranicza-
jących 12,0 m, przekrój 1/2 – jednojezdniowy, 
dwupasowy,  

 g)  dla projektowanej drogi/ulicy – oznaczonej na 
rysunku planu symbolami 3KDD – dojazdo-
wa, szerokość w liniach rozgraniczających: na 
odcinku prostopadłym do ul. Lutomierskiej - 
12,0 m, na odcinku równoległym do ul. Lu-
tomierskiej - 10,0 m, przekrój 1/2 – jednojez-
dniowy, dwupasowy,  

 h)  dla projektowanej drogi/ulicy– oznaczonej na 
rysunku planu symbolami 4KDD – dojazdo-
wa, szerokość w liniach rozgraniczających 
10,0 m, przekrój 1/2 – jednojezdniowy, dwu-
pasowy, droga zakończona placem do zawra-
cania.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
plan ustala lokalizację urządzeń sieciowych infra-
struktury technicznej, elementów małej architektu-
ry i zieleni, jako przeznaczenie uzupełniające.  
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3. Na terenach w obrębie linii rozgraniczają-
cych drogi, plan zakazuje lokalizacji nowych budyn-
ków i urządzeń nie związanych z gospodarką dro-
gową lub potrzebami ruchu drogowego; plan do-
puszcza lokalizację zieleni, urządzeń komunikacyj-
nych związanych z obsługą ruchu, a w szczególno-
ści: przystanków komunikacji zbiorowej, pasów 
postojowych, parkingów, urządzeń związanych z 
utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urządzeń in-
frastruktury technicznej pod warunkiem nienaru-
szania wymagań określonych w odrębnych przepi-
sach dotyczących dróg publicznych, a także uzyska-
nia zgody zarządcy dróg.  

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe w zakresie uzbrojenia  
 
§ 17. W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan 

ustala:  
1)  jako podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę - 

miejską sieć wodociągową;  
2)  plan ustala konieczność wyposażenia (projekto-

wanej i rozbudowywanej) sieci wodociągowej w 
hydranty p. poż. zgodnie z przepisami szczegól-
nymi;  

3)  w celu zapewnienia dostępu do wody na całym 
obszarze sieć wodociągową należy projektować 
zgodnie z warunkami określonymi w przepisach 
szczegółowych;  

4)  czasowo możliwość zaopatrzenia w wodę z ujęć 
indywidualnych;  

5)  w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę w 
warunkach kryzysowych, budowę odcinków sie-
ci domykających pierścienie (obwody) sieci zasi-
lających.  

§ 18. W zakresie odprowadzenia ścieków, 
plan ustala:  
1)  docelowo odprowadzanie ścieków komunalnych 

do sieci kanalizacji komunalnej i unieszkodliwia-
nie ich na GOŚ w Łodzi;  

2)  obowiązek podłączenia wszystkich nieruchomo-
ści do sieci kanalizacyjnej po jej oddaniu do użyt-
kowania, z jednoczesną likwidacją szczelnych 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
płynne;  

3)  do czasu wyposażenia obszaru w sieć kanalizacji 
zbiorczej, plan dopuszcza odprowadzanie ście-
ków do atestowanych szczelnych zbiorników 
bezodpływowych z obowiązkiem okresowego 
wywozu zgromadzonych nieczystości przez kon-
cesjonowanych przez gminę przewoźników do 
punktu zlewnego;  

4)  zakaz wprowadzania nieoczyszczonych i oczysz-
czonych ścieków komunalnych do rowów melio-
racyjnych lub do gruntu oraz utrzymywania 
otwartych kanałów z tymi ściekami.  

§ 19. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych, plan ustala:  
1)  odprowadzenie wód opadowych z terenów za-

budowy mieszkaniowej (przez infiltrację powie-
rzchniową i podziemną do gruntu w granicy 
własnych działek);  

2)  odprowadzanie wód deszczowych z powierzch-
ni jezdni ulic, chodników i terenów utwardzo-
nych poprzez rowy infiltracyjno-retencyjne oraz 
studnie chłonne; odprowadzenie wód opado-
wych do istniejących rowów melioracyjnych jest 
możliwe na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych;  

3)  obowiązek instalowania separatorów substancji 
ropopochodnych na odpływach wód opado-
wych ze szczelnie utwardzonych placów i parkin-
gów, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym 
zakresie;  

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

§ 20. W zakresie zaopatrzenie w ciepło do 
celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej, plan 
ustala korzystanie z lokalnych kotłowni i indywi-
dualnych źródeł ciepła z obowiązkiem stosowania 
kotłów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa 
ekologicznego z zastosowaniem paliw grzewczych 
zapewniających wysoki stopień czystości emisji 
spalin (tj. np. gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, 
energia elektryczna i inne źródła energii ekolo-
gicznie czystej).  

§ 21. Plan ustala w zakresie zaopatrzenia w 
gaz:  
1)  zaopatrzenie w gaz do celów gospodarczych i 

grzewczych z istniejącej sieci gazowej średnie-
go ciśnienia;  

2)  rozbudowa sieci gazowej na warunkach okre-
ślonych przez właściwy zakład gazowniczy;  

3)  zasady budowy gazociągów w ulicach muszą 
być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem 
określającym warunki techniczne, jakim winny 
odpowiadać sieci gazowe;  

4)  dostawy gazu ziemnego do nowych odbiorców 
będą możliwe o ile zostaną spełnione kryteria 
ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte 
odpowiednie porozumienia z odbiorcami;  

5)  na terenach zabudowy jednorodzinnej, lokaliza-
cję szafek gazowych otwieranych na zewnątrz 
od strony ulicy, w granicy ogrodzeń. Linia ogro-
dzenia winna przebiegać minimum 1,0 m od ga-
zociągu w rzucie poziomym. Na terenach pozo-
stałych lokalizacja szafek w miejscach uzgod-
nionych z zarządcą sieci.  

§ 22. Plan ustala w zakresie zaopatrzenie w 
energię elektryczną:  
1)  zasilanie odbiorców w energię elektryczną z 

istniejącej i projektowanej sieci napowietrzno-
kablowej średniego i niskiego napięcia, bezpo-
średni dosył energii elektrycznej do poszczegól-
nych odbiorców poprzez przyłącza elektroener-
getyczne niskiego napięcia;  
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2)  rozbudowę sieci oraz budowę urządzeń elektro-

energetycznych prowadzoną w uzgodnieniu z 
właściwym Zakładem Energetycznym;  

3)  budowę liniowych odcinków sieci średniego i 
niskiego napięcia w liniach rozgraniczających 
ulic;  

4)  możliwość lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV na terenach przeznaczonych pod za-
budowę, przy linii rozgraniczającej ulicy z bez-
pośrednim dostępem do drogi publicznej;  

5)  możliwość lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV słupowych w liniach rozgraniczają-
cych ulic.  

§ 23. 1. Plan ustala w zakresie obsługi tele-
komunikacyjnej:  
1)  obsługę telekomunikacyjną z istniejącej i projek-

towanej sieci w liniach rozgraniczających ulic;  
2)  obowiązek zabezpieczenia możliwości przygoto-

wania łączności alarmowej dla ochrony miesz-
kańców w sytuacjach szczególnych;  

3)  bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych 
realizowaną za pośrednictwem indywidualnych 
przyłączy na warunkach określonych przez do-
wolnego operatora telekomunikacyjnego.  

2. Plan dopuszcza przebieg istniejących kabli 
telekomunikacyjnych doziemnych i linii telefonicz-
nych napowietrznych, poza liniami rozgraniczający-
mi ulic.  

3. Plan ustala zakaz lokalizacji wysokościo-
wych wież telefonii komórkowej w obrębie całego 
terenu opracowania.  

§ 24. W zakresie usuwania nieczystości sta-
łych plan ustala selekcję i gromadzenie odpadów i 
nieczystości stałych w wyznaczonych na działkach 
lub zespołach działek urządzeniach przystosowa-
nych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwa-
nie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym 
przez gminę.  

 
Rozdział 6 

Ustalenia przejściowe i końcowe  
 
§ 25. 1. Wysokość stawki procentowej, po-

wstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu słu-
żącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem war-
tości nieruchomości plan ustala:  
1)  20% dla terenów oznaczonych symbolami od 

1MN do 9MN;  
2)  30% dla terenów oznaczonych symbolami od 

1Um do 4Um.  
2. Dla pozostałych terenów wyznaczonych w 

planie nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości.  
§ 26. Wykonanie niniejszej Uchwały powie-

rza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.  
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej: 

Robert Dańda 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr L/520/10 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 25 marca 2010 r. 

 
RYSUNEK PLANU  
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr L/520/10 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 25 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 
717, z 2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 roku Nr 45, poz. 319, z 2007 roku Nr 225, poz. 
1635, Nr 127, poz. 880, z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada 
Miejska w Konstantynowie Łódzkim stwierdza, że 
w ustawowym terminie po wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miej-
scowości Konstantynów Łódzki w obszarze położo-
nym po południowej stronie ulicy Łużyckiej od 
wschodnich granic nieruchomości położonych po 
nieparzystej stronie ulicy Klonowej do ulicy Rszew-
skiej, z ograniczeniem ulicą Lutomierską, wpłynęły 
3 uwagi do planu, z czego jedna została przez Bur-
mistrza Konstantynowa Łódzkiego rozpatrzona po-
zytywnie, natomiast 2 uwagi negatywnie. 
Uwagi rozpatrzone negatywnie: 

1. Uwaga TATAMI POLAND Mieczysław Paj-
szczyk, ul. Łódzka 57, 95-050 Konstantynów Łódzki. 
Treść uwagi: - Prośba o zmniejszenie minimalnej 
powierzchni działki budowlanej, określonej w pla-
nie dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MNu; 3MN i 4MN z 1300 m2 na 800 
m2, gdyż taka powierzchnia jest optymalna dla 
zabudowy dla przyszłych nabywców tych nieru-
chomości.  
Rozpatrzenie uwagi: 
Po uwzględnieniu uwarunkowań formalnych i prze-
strzennych powyższą uwagę do rozwiązań planu 
odrzuca się, ponieważ uwzględnienie jej byłoby 
niezgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Konstantynowa Łódzkiego” przyjętym przez 
Radę Miejską Uchwałą Nr XLIX/512/10 dnia 25 lute-
go 2010 roku.  
Teren opracowania planu miejscowego, w stu-
dium, położony jest w strefie podmiejskiej zachod-
niej (D1), na obszarach z funkcją wiodącą zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna – MN. Dla terenu MN 
studium m.in. ustala:„powierzchnia nowo wydzie-
lonej działki nie może być mniejsza niż 1000 m2, 
przy czym preferowane są działki o wielkości 1500-
2500 m2”.  

2. Uwaga Pani Wiesławy Kowalczyk, ul. Lu-
tomierska 82/86, 95-050 Konstantynów Łódzki.  
Treść uwagi: - Pani W. Kowalczyk jest właścicielką 
działki nr ewidencyjny 61, wnosi prośbę o likwida-
cję, zlokalizowanej na jej działce, tzw. „łopatki do 
zawracania”, którą zakończona jest wyznaczona w 
planie miejscowym droga dojazdowa oznaczona 
symbolem 4KDD. Jednocześnie wnosi o przesunię-
cie tej łopatki na działkę sąsiada, w sposób umożli-
wiający dojazd do jej działek. Ponadto P. W. Kowal-
czyk nadmienia, że z jej działki wydzielono jeszcze 
dodatkowo dwie drogi, które zabierają dużą część 
działki.  
Rozpatrzenie uwagi: 
Po uwzględnieniu uwarunkowań formalnych i prze-
strzennych powyższą uwagę do rozwiązań planu 
odrzuca się, ponieważ wszystkie drogi wyznaczone 
w planie umożliwiają wydzielenie nowych działek 
budowlanych oraz prawidłową obsługę komunika-
cyjną tych działek, dotyczy to również działki nr 61. 
Działka nr 61 położona jest wzdłuż zachodniej gra-
nicy planu, gmina przystępuje do opracowania 
planu miejscowego dla terenów sąsiednich, grani-
czących z tą działką i niewykluczone, że droga 4KDD 
będzie miała kontynuację w tym planie. Należy 
ponadto zaznaczyć, że wyznaczenie placu do za-
wracania na działce sąsiedniej, umożliwiającego 
dojazd do działki nr 61 spowoduje konieczność wy-
konania czterech wjazdów na posesje bezpośrednio 
z tego placu, a co za tym idzie może spowodować 
ewentualny postój w przestrzeni drogi samocho-
dów z czterech posesji jednocześnie (np. w przy-
padku parkowania samochodów gości właścicieli 
działek). Taka sytuacja w znaczący sposób będzie 
blokowała ruch komunikacyjny na drodze i możli-
wość zawracania dla innych pojazdów np. w sytu-
acjach awaryjnych.  
W oparciu o art. 36 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 ro-
ku, (D. U. Nr 80, poz. 171 wraz ze zmianami) właści-
cielowi działki, w przypadku przeznaczenia w planie 
miejscowym jego terenu pod inwestycję celu pu-
blicznego, w tym drogę, służy odszkodowanie. 

Rada Miejska stwierdza, że rozpatruje nega-
tywnie powyższe uwagi złożone do planu, przyjmu-
jąc uzasadnienie Burmistrza Konstantynowa Łódz-
kiego.  
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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr L/520/10 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 25 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z 
2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 
roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
roku Nr 45, poz. 319, z 2007 roku Nr 225, poz. 1635, 
Nr 127, poz. 880, z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w 
Konstantynowie Łódzkim stwierdza, że po upra-
womocnieniu się zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Konstantynowa Łódzkiego w obszarze poło-
żonym po południowej stronie ulicy Łużyckiej od 
wschodnich granic nieruchomości położonych po 
nieparzystej stronie ulicy Klonowej do ulicy Rszew-
skiej, z ograniczeniem ulicą Lutomierską, przewidu-
je się realizację następujących inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy i określa się sposób ich realizacji oraz 
zasady finansowania:  
1)  budowa sieci wodociągowej w drogach - inwe-

stycja realizowana sposobem gospodarczym ze 

środków własnych gminy;  
2)  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - 

inwestycja realizowana ze środków własnych 
gminy, oraz dotacji z funduszy ochrony środo-
wiska i funduszy unijnych. Realizacja jednost-
kami wykonawczymi wyłonionymi w formie 
przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych;  

3)  budowa sieci gazowej - inwestycja realizowana 
przez właściwą Spółkę Gazownictwa z jej środ-
ków finansowych z udziałem środków własnych 
gminy w zakresie opłaty przyłączeniowe;,  

4)  budowa oświetlenia ulic w drogach - inwestycja 
realizowana ze środków własnych gminy. Reali-
zacja jednostkami wykonawczymi wyłonionymi 
w formie przetargu, zgodnie z ustawą o zamó-
wieniach publicznych;  

5)  budowa dróg/ulic - inwestycja realizowana ze 
środków własnych gminy oraz dotacji z fundu-
szy unijnych. Realizacja jednostkami wykonaw-
czymi wyłonionymi w formie przetargu, zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych.  
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UCHWAŁA NR L/522/10 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 25 marca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części obszaru miasta Konstantynów Łódzki 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) i 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, 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), Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uch-
wala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  
 
§ 1. 1. Uchwala zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części ob-
szaru miasta Konstantynowa Łódzkiego, zwaną da-
lej planem, składającą się z:  
1)  części tekstowej planu, stanowiącej treść uchwa-

ły;  
2)  części graficznej, na którą składa się rysunek 

planu w skali 1:1000 będący integralnym załącz-
nikiem Nr 1 do uchwały;  

3)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwz-
ględnionych uwag do projektu planu, będącego 
integralnym załącznikiem Nr 2 do uchwały;  


