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UCHWAŁA NR XLVI/557/10 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, ul. Metalową, ul. Wschodnią i rzeką Ochnią 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40 ust. 1 
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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) 
oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. 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 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124) oraz w związku z 
Uchwałą Nr XXXI/317/09 Rady Miasta Kutno z dnia 
3 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie 
pomiędzy ul. Sklęczkowską, ul. Metalową, ul. 
Wschodnią i rzeką Ochnią, Rada Miasta Kutno 
uchwala, co następuje: 

 
Część I 

Przepisy ogólne 
 

Rozdział 1 
Zakres spraw regulowanych uchwałą 

i objaśnienie użytych w uchwale określeń 
 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego zwany dalej planem 
obejmujący obszar okreņlony w załączniku graficz-
nym do uchwały Nr XXXI/317/09 Rady Miasta Kut-
no z dnia 3 lutego 2009 roku wraz z rysunkiem 
planu w skali 1:1000 stanowiącym Załącznik Nr 1 
do niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 

3. Granice obszaru objętego planem stano-
wią: 
1)  od północy: południowa granica działki o nu-

merze ewidencyjnym 298 (ulica Sklęczkowska), 
wschodnie granice działek 315, 316/1 i 316/2; 

2)  od zachodu: wschodnia granica działki o nume-

rze ewidencyjnym 741 (rzeka Ochnia); 
3)  od południa: południowe granice działek o nu-

merach ewidencyjnych 645 (ulica Wodna) i 
318/7, południowa granica działki 319/2; 

4)  od wschodu: wschodnie granice działek o nu-
merach ewidencyjnych 319/2, 319/6, 319/5, 
318/9, 318/14, 318/16, 318/13, 317/7, 317/5, 317/3 
i 305/18 (ulica Metalowa). 

4. Integralną częņcią planu są: 
1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 - wraz z 

wyrysem ze Zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kutna - stanowiący Załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu wniesionych w okresie wyło-
żenia do publicznego wglądu – stanowiące Za-
łącznik Nr 2 do uchwały; 

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania – stanowiące 
Załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest podniesienie poziomu warunków 
życia mieszkańców oraz stworzenie możliwoņci 
rozwoju gminy poprzez: 
1)  tworzenie warunków dla prowadzenia i lokali-

zacji działalnoņci i inwestycji umożliwiających 
wielofunkcyjny rozwój gminy; 

2)  ochronę obszarów cennych przyrodniczo, w tym 
doliny rzeki Ochni stanowiącej istotny element 
systemu przyrodniczego miasta; 

3)  poprawę ładu przestrzennego i okreņlenie za-
sad zagospodarowania obszaru; 

4)  ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej i komunikacji; 

5)  minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających 
z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)  działce inwestycyjnej – należy przez to rozu-

mieć działkę lub zespół działek zainwestowa-
nych lub przeznaczonych do zainwestowania 
objętych jednym (również realizowanym eta-
powo) zamierzeniem inwestycyjnym; 

2)  linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię oddzielającą tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię 
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wyznaczającą minimalną odległoņć od linii roz-
graniczającej, w jakiej można sytuować budynki 
na działce inwestycyjnej z dopuszczeniem wy-
sunięcia przed tę linię do 1,2 m: schodów ze-
wnętrznych, wind dla osób niepełnosprawnych, 
podjazdów dla wózków itp. (nie dotyczy obiek-
tów małej architektury jak ławki, kwietniki itp.); 

4)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia i 
rysunek planu, będące przedmiotem niniejszej 
uchwały, okreņlone w art. 1 niniejszej uchwa-
ły; 

5)  przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nami zawarte w prawomocnych decyzjach ad-
ministracyjnych; 

6)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu lub działki inwesty-
cyjnej zajętą przez obiekty budowlane, liczoną 
w obrysach zewnętrznych ich przyziemi w sta-
nie wykończonym; 

7)  rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej 
w skali 1:1000 stanowiący Załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

8)  terenie – należy przez to rozumieć częņć obsza-
ru objętego planem wydzieloną na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, której niniej-
szą uchwałą nadano okreņlone przeznaczenie 
lub dla której sformułowano odrębne zasady 
zagospodarowania; 

9)  terenie ogólnodostępnym – należy przez to 
rozumieć wydzielony w planie teren (lub jego 
częņć), który – bez względu na podmiot nim 
władający - ze względu na pełnioną funkcję jest 
dostępny dla wszystkich na zasadach okreņlo-
nych w ustaleniach szczegółowych; 

10)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miasta Kutno, o ile z treņci prze-
pisu nie wynika inaczej; 

11)  urządzeniu reklamowym - należy przez to ro-
zumieć grafikę umieszczaną na materialnym 
podłożu na konstrukcji noņnej lub formę prze-
strzenną niosącą przekaz informacyjno-rekla-
mowy (zawierającą informację o towarach, usłu-
gach lub pożądanych zachowaniach); 

12)  wysokoņci budynku – należy przez to rozumieć 
wysokoņć liczoną od poziomu terenu przy wej-
ņciu głównym do budynku do najwyżej położo-
nego punktu dachu budynku; 

13)  zieleni zorganizowanej – należy przez to rozu-
mieć zlokalizowaną w danym terenie zieleń 
kształtowaną w sposób umożliwiający funkcjo-
nowanie terenu zgodne z jego przeznaczeniem 
ustalonym niniejszym planem. 

§ 4. 1. W planie ustala się: 
1)  przeznaczenie terenów oraz przebieg linii roz-

graniczających tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3)  zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów; 

5)  zasady i warunki podziału i łączenia nierucho-
moņci; 

6)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w 
tym zakaz zabudowy; 

7)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i użytkowania terenów; 

9)  stawki procentowe stanowiące podstawę do 
okreņlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W planie nie ustala się: 
1)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
2)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

obszarów przestrzeni publicznych w rozumie-
niu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

3)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów; 

4)  obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej, a także obszarów wyma-
gających przekształceń lub rekultywacji; 

5)  terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 
ze względu na ich niewystępowanie na obsza-
rze objętym planem. 

§ 5. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 (Za-
łącznik Nr 1 do uchwały) obowiązuje w zakresie: 
1)  granic obszaru objętego planem; 
2)  przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgrani-

czającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub o 
różnych zasadach zagospodarowania; 

3)  przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
4)  przebiegu dróg i ich klas. 

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu 
mają charakter informacyjny. 

3. Podstawowe formy przeznaczenia i za-
gospodarowania wyznaczonych terenów oznaczo-
no na rysunku planu według następującej zasady: 
1)  początkowe cyfry arabskie okreņlają numery 

wyznaczonych na rysunku planu terenów, dla 
których sformułowano odrębne ustalenia; 

2)  oznaczenia literowe – wielkie litery – okreņlają 
podstawowe formy przeznaczenia i zasady za-
gospodarowania terenów okreņlone w art. 7 
uchwały. 

§ 6. 1. Treņć uchwały zawarta jest w nastę-
pujących rozdziałach: 
1)  Rozdział 1 - Zakres spraw regulowanych uchwałą 

i objaņnienie użytych w uchwale okreņleń; 
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2)  Rozdział II - Ustalenia ogólne dotyczące prze-

znaczenia obszaru objętego planem oraz spo-
sobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia i urządzenia, użytkowania terenów; 

3)  Rozdział III - Ustalenia szczegółowe dotyczące 
przeznaczenia i zasad zagospodarowania tere-
nów, kształtowania zabudowy oraz warunków 
podziału nieruchomoņci; 

4)  Rozdział IV - Ustalenia ogólne dotyczące zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na 
obszarze objętym planem; 

5)  Rozdział V - Ustalenia ogólne dotyczące zasad 
ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego; 

6)  Rozdział VI - Ustalenia dotyczące zasad moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów komu-
nikacji; 

7)  Rozdział VII - Ustalenia dotyczące zasad mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej; 

8)  Rozdział VIII - Ustalenia dotyczące zasad lokali-
zacji urządzeń obrony cywilnej; 

9)  Rozdział IX - Ustalenia dotyczące stawek pro-

centowych stanowiących podstawę do okreņle-
nia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym; 

10)  Rozdział X - Ustalenia końcowe. 
2. Definiując ustalenia planu dla poszcze-

gólnych terenów, sporządzając wypisy i wyrysy z 
planu oraz badając zgodnoņć planowanych na 
obszarze gminy inwestycji z ustaleniami planu, 
należy brać pod uwagę zapisy zawarte we wszyst-
kich rozdziałach wymienionych w ust. 1, w tym 
dotyczące poszczególnych terenów oraz stref i 
obszarów a także obiektów. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia 
obszaru objętego planem oraz sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania i urządzenia, 

użytkowania terenów 
 

§ 7. Ustala się następujące symbole okre-
ņlające w planie podstawowe formy przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów: 

 
Lp. Oznaczenia Przeznaczenie terenu 
1) P Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i baz transportowych wraz 

z funkcją administracyjno-biurową; 
2) PK Teren bocznicy kolejowej; 
3) ZN Tereny zieleni naturalnej; 
4) ZL Tereny lasów i zadrzewień; 
5) ZK Tereny zieleni z udziałem urządzeń kolei; 
6) KD Tereny dróg publicznych w tym: 
a) KDZ - tereny dróg klasy zbiorczej; 
b) KDD - tereny dróg klasy dojazdowej; 
c) KDP - tereny ciągów pieszo-jezdnych; 
7) W Tereny infrastruktury technicznej - wodociągów 
8) C Tereny infrastruktury technicznej - ciepłownictwa. 

 
§ 8. O ile ustalenia szczegółowe zawarte w 

Rozdziale 3 uchwały nie stanowią inaczej – ustala 
się możliwoņć zagospodarowania i użytkowania 
wyznaczonych w planie terenów w sposób tym-
czasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnie 
z docelowym przeznaczeniem ustalonym niniej-
szym planem. 

 
Część II 

Zasady zagospodarowania terenów 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 

i zasad zagospodarowania terenów, 
kształtowania zabudowy 

oraz warunków podziału nieruchomości 
 

§ 9. Dla terenu oznaczonego 1.P ustala się: 
1)  jako przeznaczenie – teren obiektów produkcyj-

nych, składów, magazynów i baz transporto-

wych wraz z funkcją administracyjno-biurową; 
2)  możliwoņć realizacji przedsięwzięć zaliczonych 

według przepisów odrębnych do grupy przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco i 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-
działywać na ņrodowisko; 

3)  w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
 a)  przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

jak oznaczono na rysunku planu, przy czym 
nie obowiązują one w odniesieniu do obiek-
tów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i in-
frastruktury technicznej o powierzchni łącz-
nej nie przekraczającej 20,0 m2, wysokoņci 
do kalenicy dachu nie przekraczającej 3,5 m 
(z dopuszczeniem lokalizacji wiat wjazdo-
wych o wysokoņci przeņwitu wynoszącej do 
4,5 m) i dachach o kącie nachylenia połaci 
wynoszącym do 20°, 

 b)  zachowanie co najmniej 10% powierzchni 
działki inwestycyjnej jako powierzchni tere-
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nu biologicznie czynnej, 
 c)  udział powierzchni zabudowy wraz z po-

wierzchnią utwardzoną nie większy niż 90% 
powierzchni działki inwestycyjnej, 

 d)  zachowanie i ochrona istniejących w terenie 
ujęć wód podziemnych z zachowaniem stref 
ochrony bezpoņredniej ujęć obejmujących 
teren o promieniu do 10,0 m od każdego z 
nich z zachowaniem ustaleń Rozdziału 5 
uchwały, 

 e)  zachowanie zbiorników przeciwpożarowych, 
 f)  możliwoņć zachowania istniejącej bocznicy 

kolejowej służącej obsłudze terenu, 
 g)  uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu 

obiektów małej architektury oraz zieleni to-
warzyszącej, z zachowaniem zieleni istnieją-
cej, 

 h)  w zakresie realizacji ogrodzeń: 
  -  zakaz realizacji ogrodzeń w odległoņci mniej-

szej niż 5,0 m od granic rowu melioracyjne-
go, przy czym powyższa zasada obowiązu-
je również po ewentualnej zmianie prze-
biegu rowu (na mocy ustaleń zawartych w 
Rozdziale 7 niniejszej uchwały), 

  -  uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-
dziale 4 uchwały; 

4)  w zakresie zasad kształtowania nowej zabudo-
wy: 

 a)  wysokoņć nowej zabudowy nie przekracza-
jącą 16,0 m a dla masztów, silosów i innych 
obiektów wynikających z technologii pro-
dukcji - nie przekraczającą 25,0 m, 

 b)  realizację zabudowy o dachach płaskich, 
jedno – lub wielopołaciowych o kącie nachy-
lenia połaci nie przekraczającym 25°; 

5)  w zakresie zasad odbudowy, przebudowy i roz-
budowy zabudowy istniejącej: 

 a)  wysokoņć zabudowy nie przekraczającą 16,0 
m a dla istniejącego budynku produkcyjne-
go – zachowanie wysokoņci istniejącej (36,0 
m) z możliwoņcią jej zmiany o plus/minus - 
10%, 

 b)  zachowanie istniejącej geometrii dachów; 
6)  w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia 

nieruchomoņci - zakaz dokonywania nowych 
podziałów na działki inwestycyjne, przy czym 
zakaz ten nie dotyczy działek wydzielanych pod 
realizację urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz podziałów powstających w wyniku regula-
cji stanu prawnego w celu poprawy warunków 
istniejącego zagospodarowania (a nie wydzie-
lenia nowych działek inwestycyjnych); 

7)  zagospodarowanie terenu w formie jednego 
zamierzenia inwestycyjnego obejmującego dział-
ki nie posiadające bezpoņredniego dostępu do 
drogi publicznej (dotyczy działek o numerach 
ewidencyjnych: 313/4, 313/5, 313/6) z zapewnie-
niem im obsługi komunikacyjnej; 

8)  w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej: 

 a)  obsługę terenu z drogi 1.KDZ, 
 b)  zakaz tworzenia zjazdów z drogi krajowej (ul. 

Sklęczkowskiej) przyległej do obszaru obję-
tego planem, 

 c)  obsługa związana z przemysłową funkcją 
terenu możliwa również za poņrednictwem 
istniejącej w terenie bocznicy kolejowej, 

 d)  zagospodarowanie terenów w sposób umoż-
liwiający dojazd do ujęć wody; 

9)  w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - 
uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 
uchwały; 

10)  w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawar-
tych w Rozdziale 4 uchwały; 

11)  w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie usta-
leń zawartych w Rozdziale 5 uchwały. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych 2.P, 3.P, 6.P 
ustala się: 
1)  jako przeznaczenie – tereny obiektów produk-

cyjnych, składów, magazynów i baz transporto-
wych wraz z funkcją administracyjno-biurową; 

2)  możliwoņć realizacji przedsięwzięć zaliczonych 
wg przepisów odrębnych do grupy przedsię-
wzięć mogących potencjalnie znacząco i mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko; 

3)  w zakresie zasad zagospodarowania terenów: 
 a)  przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

jak oznaczono na rysunku planu, przy czym 
nie obowiązują one w odniesieniu do obiek-
tów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i in-
frastruktury technicznej o powierzchni łącznej 
nie przekraczającej 20,0 m2, wysokoņci do ka-
lenicy dachu nie przekraczającej 3,5 m (z do-
puszczeniem lokalizacji wiat wjazdowych o 
wysokoņci przeņwitu wynoszącej do 4,5 m) i 
dachach o kącie nachylenia połaci wynoszą-
cym do 20°, 

 b)  zachowanie co najmniej 10% powierzchni 
działki inwestycyjnej jako powierzchni tere-
nu biologicznie czynnej, 

 c)  udział powierzchni zabudowy wraz z po-
wierzchnią utwardzoną nie większy niż 90% 
powierzchni działki inwestycyjnej, 

 d)  uwzględnienie w zagospodarowaniu tere-
nów obiektów małej architektury oraz zieleni 
towarzyszącej z zachowaniem zieleni istnie-
jącej, 

 e)  w zakresie realizacji ogrodzeń: 
  -  zakaz realizacji ogrodzeń w odległoņci mniej-

szej niż 5,0 m od granic rowów melioracyj-
nych, przy czym powyższa zasada obowią-
zuje również po ewentualnej zmianie prze-
biegu rowu (na mocy ustaleń zawartych w 
Rozdziale 7 niniejszej uchwały), 

  -  uwzględnienie ustaleń zawartych w Roz-
dziale 4 uchwały; 
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4)  w zakresie zasad kształtowania zabudowy: 
 a)  wysokoņć zabudowy nie przekraczającą 16,0 

m a dla masztów, silosów i innych obiektów 
wynikających z technologii produkcji nie 
przekraczającą 25,0 m, 

 b)  realizację zabudowy o dachach płaskich, 
jedno – lub wielopołaciowych o kącie nachy-
lenia połaci nie przekraczającym 25°; 

5)  w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia 
nieruchomoņci – możliwoņć dokonywania no-
wych podziałów przy zachowaniu parametrów: 

 a)  szerokoņci frontu działki wynoszącej co naj-
mniej 80,0 m, 

 b)  powierzchni działki wynoszącej co najmniej 
3000,0 m2, 

przy czym powyższe parametry nie dotyczą dzia-
łek wydzielanych pod realizację urządzeń infra-
struktury technicznej oraz podziałów powstają-
cych w wyniku regulacji stanu prawnego w celu 
poprawy warunków istniejącego zagospoda-
rowania (a nie wydzielenia nowych działek in-
westycyjnych); 

6)  zagospodarowanie terenu w formie jednego za-
mierzenia inwestycyjnego obejmującego działki 
nie posiadające bezpoņredniego dostępu do 
drogi publicznej (dotyczy działek o numerach 
ewidencyjnych: 317/30, 317/43, 317/6, 317/41, 
317/42, 317/44, 317/19 w terenie 3.P oraz 318/10 
i 318/12 w terenie 6.P) z zapewnieniem im ob-
sługi komunikacyjnej; 

7)  do czasu realizacji drogi w terenie 2.KDZ zgod-
nie z ustaleniami niniejszego planu – zagospo-
darowanie terenu 6.P w sposób tymczasowy tj. 
z zachowaniem istniejących ciągów komunika-
cyjnych służących obsłudze terenu oraz tere-
nów przyległych; 

8)  w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej: 
 a)  obsługa terenu 2.P z dróg 1.KDZ i 1.KDD, 
 b)  obsługa terenu 3.P z dróg 1.KDZ i 1.KDD, 
 c)  obsługa terenu 6.P z dróg 2.KDZ (po jej re-

alizacji), 2.KDD oraz z drogi poza obszarem 
objętym planem (ul. Metalowej) a do czasu 
realizacji drogi 2.KDZ - również z istnieją-
cych w terenie ciągów komunikacyjnych; 

9)  w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - 
uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 
uchwały; 

10)  w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawar-
tych w Rozdziale 4 uchwały; 

11)  w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie usta-
leń zawartych w Rozdziale 5 uchwały. 

§ 11. Dla terenów oznaczonych 4.P, 5.P usta-
la się: 
1)  jako przeznaczenie – tereny obiektów produk-

cyjnych, składów, magazynów i baz transpor-
towych wraz z funkcją administracyjno-biuro-
wą; 

2)  możliwoņć realizacji przedsięwzięć zaliczonych 
wg przepisów odrębnych do grupy przedsię-
wzięć mogących potencjalnie znacząco i mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko; 

3)  w zakresie zasad zagospodarowania terenów: 
 a)  przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

jak oznaczono na rysunku planu, przy czym 
nie obowiązują one w odniesieniu do obiek-
tów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i in-
frastruktury technicznej o powierzchni łącznej 
nie przekraczającej 20,0 m2, wysokoņci do ka-
lenicy dachu nie przekraczającej 3,5 m (z do-
puszczeniem lokalizacji wiat wjazdowych o 
wysokoņci przeņwitu wynoszącej do 4,5 m) i 
dachach o kącie nachylenia połaci wynoszą-
cym do 20°, 

 b)  zachowanie co najmniej 10% powierzchni 
działki inwestycyjnej jako powierzchni tere-
nu biologicznie czynnej, 

 c)  udział powierzchni zabudowy wraz z po-
wierzchnią utwardzoną nie większy niż 90% 
powierzchni działki inwestycyjnej, 

 d)  uwzględnienie w zagospodarowaniu tere-
nów obiektów małej architektury oraz zieleni 
towarzyszącej, z zachowaniem zieleni istnie-
jącej, 

 e)  w zakresie realizacji ogrodzeń – uwzględnie-
nie ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwały; 

4)  w zakresie zasad kształtowania nowej zabudo-
wy: 

 a)  wysokoņć nowej zabudowy nie przekracza-
jącą 16,0 m a dla masztów, silosów i innych 
obiektów wynikających z technologii pro-
dukcji - nie przekraczającą 25,0 m, 

 b)  realizację zabudowy o dachach płaskich, 
jedno – lub wielopołaciowych o kącie nachy-
lenia połaci nie przekraczającym 25°; 

5)  w zakresie zasad odbudowy przebudowy, roz-
budowy zabudowy istniejącej: 

 a)  wysokoņć zabudowy nie przekraczającą 16,0 
m, 

 b)  zachowanie istniejącej geometrii dachów; 
6)  w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia 

nieruchomoņci - zakaz dokonywania nowych 
podziałów na działki inwestycyjne, przy czym 
zakaz ten nie dotyczy działek wydzielanych pod 
realizację urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz podziałów powstających w wyniku regula-
cji stanu prawnego w celu poprawy warunków 
istniejącego zagospodarowania (a nie wydzie-
lenia nowych działek inwestycyjnych); 

7)  zagospodarowanie terenów 5.P w formie jed-
nego zamierzenia inwestycyjnego obejmujące-
go działki nie posiadające bezpoņredniego do-
stępu do drogi publicznej (dotyczy działek: o 
numerze ewidencyjnych: 317/46 w terenie 5.P 
oraz 317/22 w terenie 4.P) z zapewnieniem im 
obsługi komunikacyjnej; 
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8)  w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej: 
 a)  obsługa terenu 4.P z drogi 1.KDZ, 
 b)  obsługa terenu 5.P z drogi 1.KDZ; 
9)  w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - 

uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 
uchwały; 

10)  w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawar-
tych w Rozdziale 4 uchwały; 

11)  w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie usta-
leń zawartych w Rozdziale 5 uchwały. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego PK ustala się: 
1)  jako przeznaczenie – teren bocznicy kolejowej; 
2)  w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
 a)  zakaz zabudowy, 
 b)  zachowanie, z dopuszczeniem przebudowy i 

remontu, istniejących w terenie urządzeń ko-
lejowych służących obsłudze przyległych te-
renów, 

 c)  zachowanie co najmniej 10% powierzchni te-
renu jako powierzchni terenu biologicznie 
czynnej; 

3)  w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawar-
tych w Rozdziale 4 uchwały. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych ZN ustala 
się: 
1)  jako przeznaczenie – tereny zieleni naturalnej 

(pełniącej funkcje ekologiczne); 
2)  w zakresie zasad zagospodarowania terenów: 
 a)  zachowanie i ochrona istniejących komplek-

sów zieleni naturalnej – łąk, grup krzewów i 
zadrzewień, 

 b)  możliwoņć zagospodarowania terenów w 
sposób umożliwiający ich funkcjonowanie 
jako terenów o charakterze rekreacyjnym po-
przez realizację ņcieżek spacerowych, dróg 
rowerowych, lekkich urządzeń sportowych 
itp., 

 c)  zagospodarowanie terenów w sposób umoż-
liwiający dostęp do terenu rzeki Ochni (zloka-
lizowanego przy granicy obszaru objętego 
planem) w celu prowadzenia prac przy na-
brzeżu rzecznym, 

 d)  zachowanie co najmniej 95% powierzchni 
terenów jako powierzchni terenu biologicz-
nie czynnej, 

 e)  zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych nie 
związanych z funkcją terenu, 

 f)  zakaz urządzania parkingów, 
 g)  na granicy z terenami ogólnodostępnymi (w 

tym z terenem rzeki przylegającym do obsza-
ru objętego planem) zakaz realizacji ogro-
dzeń, 

 h)  możliwoņć przeznaczenia częņci gruntów na 
poszerzenie ciągów pieszo-jezdnych ozna-
czonych 1.KDP, 

 i)  nakaz poszanowania zasad ochrony ņrodo-

wiska, przyrody i krajobrazu naturalnego z 
uwzględnieniem ustaleń Rozdziału 5 uchwa-
ły; 

3)  dla częņci terenów znajdujących się w grani-
cach zasięgu projektowanego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Ochni i Głogowianki – w 
zakresie zasad ochrony ņrodowiska - uwzględ-
nienie ustaleń zawartych w Rozdziale 5 uchwa-
ły; 

4)  w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawar-
tych w Rozdziale 4 uchwały; 

5)  w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie usta-
leń zawartych w Rozdziale 5 uchwały. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego ZK ustala się: 
1)  jako przeznaczenie – teren zieleni z udziałem 

urządzeń kolei (w formie zieleni zorganizowanej); 
2)  w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
 a)  zachowanie i ochrona istniejącej zieleni, 
 b)  zachowanie - z dopuszczeniem przebudowy i 

remontu - istniejących w terenie urządzeń 
kolejowych stanowiących częņć bocznicy ko-
lejowej zlokalizowanej w sąsiednim terenie 
oznaczonym PK a służących obsłudze przy-
ległych terenów, 

 c)  zagospodarowanie terenu w sposób umoż-
liwiający dostęp do terenu rzeki Ochni zloka-
lizowanego przy granicy obszaru objętego 
planem – w celu prowadzenia prac przy na-
brzeżu rzecznym, 

 d)  zachowanie co najmniej 85% powierzchni 
terenu jako powierzchni terenu biologicznie 
czynnej, 

 e)  zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych, 
 f)  zakaz urządzania parkingów, 
 g)  zakaz realizacji ogrodzeń, 
 h)  nakaz poszanowania zasad ochrony ņrodo-

wiska, przyrody i krajobrazu naturalnego z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w Roz-
dziale 5 uchwały; 

3)  dla częņci terenu znajdującej się w granicach 
zasięgu projektowanego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Ochni i Głogowianki - uwzględnie-
nie ustaleń zawartych w Rozdziale 5 uchwały; 

4)  w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - uwzględnienie ustaleń zawar-
tych w Rozdziale 4 uchwały; 

5)  w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego - uwzględnienie usta-
leń zawartych w Rozdziale 5 uchwały. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych ZL ustala 
się: 
1)  jako przeznaczenie – tereny lasów i zadrzewień; 
2)  w zakresie zasad zagospodarowania terenów: 
 a)  zachowanie i ochronę istniejących lasów i 

zadrzewień, 
 b)  ochronę lasów, a w szczególnoņci ich obrze-

ży, przed dewastacją, z zakazem realizacji 
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wszelkich przedsięwzięć mogących naruszyć 
stan drzewostanów, 

 c)  obsadzenie obrzeży lasów krzewami owoco-
dajnymi, 

 d)  zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych, 
 e)  możliwoņć zagospodarowania terenów jako 

przestrzeni rekreacyjnej związanej z funkcjo-
nowaniem przyległych terenów oznaczo-
nych 1.P, 2.P i 3.P a także przestrzeni rekre-
acyjno wypoczynkowej ogólnodostępnej - 
poprzez realizację ņcieżek spacerowych, ła-
wek, oņwietlenia itp., 

 f)  możliwoņć realizacji ogrodzeń, jednak jedy-
nie w liniach rozgraniczających terenów na 
granicy z terenami oznaczonymi W oraz 1.P, 
2.P i 3.P w formie ogrodzeń z siatki. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego W ustala się: 
1)  jako przeznaczenie - teren infrastruktury tech-

nicznej – wodociągów; 
2)  w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
 a)  zachowanie istniejącej oraz możliwoņć reali-

zacji nowej zabudowy związanej z funkcjo-
nowaniem ujęć wód podziemnych – zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

 b)  przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 
jak oznaczono na rysunku planu, 

 c)  realizację zabudowy z uwzględnieniem od-
ległoņci od granicy lasu wynikającej z prze-
pisów odrębnych, 

 d)  zachowanie co najmniej 10% powierzchni 
działki inwestycyjnej jako powierzchni tere-
nu biologicznie czynnej, 

 e)  udział powierzchni zabudowy wraz z po-
wierzchnią utwardzoną nie większy niż 90% 
powierzchni działki inwestycyjnej, 

 f)  uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu 
istniejących grup zieleni wysokiej, 

 g)  w zakresie realizacji ogrodzeń - uwzględnie-
nie ustaleń zawartych w Rozdziale 4 uchwa-
ły; 

3)  w zakresie zasad kształtowania zabudowy no-
wej oraz odbudowy, rozbudowy i przebudowy 
zabudowy istniejącej: 

 a)  wysokoņć zabudowy nie przekraczającą 10,0 
m, 

 b)  realizację zabudowy o dachach płaskich, 
jedno – lub wielopołaciowych o kącie nachy-
lenia nie przekraczającym 25°; 

4)  w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia 
nieruchomoņci - zakaz dokonywania nowych 
podziałów na działki inwestycyjne, przy czym 
zakaz ten nie dotyczy działek wydzielanych pod 
realizację urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz podziałów powstających w wyniku regula-
cji stanu prawnego w celu poprawy warunków 
istniejącego zagospodarowania (a nie wydzie-
lenia nowych działek inwestycyjnych); 

5)  obsługę komunikacyjną terenu z drogi 1.KDZ z 

możliwoņcią zapewnienia dostępu komunika-
cyjnego za poņrednictwem terenu 1.P; 

6)  w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - 
uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 
uchwały. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego C ustala się: 
1)  jako przeznaczenie - teren infrastruktury tech-

nicznej – ciepłownictwa; 
2)  w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
 a)  zachowanie istniejącej oraz możliwoņć reali-

zacji nowej zabudowy związanej z funkcjo-
nowaniem ciepłowni miejskiej – zgodnie z 
przepisami odrębnymi, 

 b)  przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 
jak oznaczono na rysunku planu, 

 c)  zachowanie co najmniej 10% powierzchni 
działki inwestycyjnej jako powierzchni tere-
nu biologicznie czynnej, 

 d)  udział powierzchni zabudowy wraz z po-
wierzchnią utwardzoną nie większy niż 90% 
powierzchni działki inwestycyjnej, 

 e)  sposób zagospodarowania nieruchomoņci w 
sposób nie ograniczający zgodnego z pra-
wem dysponowania nieruchomoņciami są-
siadującymi, 

 f)  w zakresie realizacji ogrodzeń – uwzględnie-
nie ustaleń Rozdziału 4 uchwały; 

3)  w zakresie zasad kształtowania zabudowy no-
wej oraz odbudowy, rozbudowy i przebudowy 
zabudowy istniejącej: 

 a)  wysokoņć zabudowy nie przekraczającą 16,0 
m a dla kominów masztów i innych obiek-
tów wynikających z technologii produkcji nie 
przekraczającą 30,0 m przy czym dla istnie-
jącego budynku biurowego – zachowanie 
wysokoņci istniejącej (20,0 m) z możliwoņcią 
jej zmiany o plus/minus 10%, 

 b)  realizację zabudowy o dachach płaskich, 
jedno– lub wielopołaciowych o kącie nachy-
lenia nie przekraczającym 25°; 

4)  w zakresie zasad i warunków podziału i łączenia 
nieruchomoņci - zakaz dokonywania nowych 
podziałów na działki inwestycyjne, przy czym 
zakaz ten nie dotyczy działek wydzielanych pod 
realizację urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz podziałów powstających w wyniku regula-
cji stanu prawnego w celu poprawy warunków 
istniejącego zagospodarowania (a nie wydzie-
lenia nowych działek inwestycyjnych); 

5)  obsługę komunikacyjną terenu z drogi zlokali-
zowanej poza obszarem objętym planem (ul. 
Metalowej); 

6)  dodatkową obsługę komunikacyjną związaną ze 
specyfiką funkcjonowania terenu za poņrednic-
twem bocznicy kolejowej w terenach oznaczo-
nych PK i ZK; 

7)  w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych - 
uwzględnienie ustaleń zawartych w Rozdziale 6 
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uchwały. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego 
na obszarze objętym planem 

 
§ 18. O ile ustalenia szczegółowe nie sta-

nowią inaczej, w zakresie zasad zagospodarowa-
nia terenów na całym obszarze objętym planem 
ustala się: 
1)  zagospodarowanie poszczególnych nierucho-

moņci pod warunkiem zapewnienia im dostępu 
do drogi publicznej – na mocy przepisów od-
rębnych; 

2)  tereny oznaczone 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ, 1.KDD, 
2.KDD, 1.KDP, 2.KDP, ZN i ZK jako tereny ogól-
nodostępne; 

3)  w zakresie realizacji ogrodzeń: 
 a)  na granicy z terenami ogólnodostępnymi - 

zakaz stosowania ogrodzeń z elementów pre-
fabrykowanych zarówno betonowych jak i z 
tworzyw sztucznych a także innych w sposób 
rażący nieskomponowanych z otoczeniem, 

 b)  zakaz używania kolorów agresywnych; 
4)  w zakresie lokalizacji urządzeń reklamowych: 
 a)  realizację urządzeń reklamowych na terenie 

prowadzenia inwestycji, której reklama do-
tyczy, 

 b)  realizację szyldów i urządzeń reklamowych 
jako wolnostojących na terenach oznaczo-
nych 1.P, 2.P, 3.P, 4.P, 5.P i 6.P jako wkom-
ponowanych i zharmonizowanych z otocze-
niem i zabudową; 

5)  w zakresie zagospodarowania terenów zielenią: 
 a)  utrzymanie częņci powierzchni działki inwe-

stycyjnej jako powierzchni terenu biologicz-
nie czynnej o udziale w całkowitej powierzchni 
tej działki okreņlonym niniejszym planem, 

 b)  utrzymanie istniejących drzew i grup zieleni 
wyróżniających się, stanowiących dominan-
ty lub tło dla architektury; 

6)  zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wy-
jątkiem obiektów realizowanych na czas pro-
wadzenia prac budowlanych; 

7)  obowiązek zaspokojenia wszystkich potrzeb 
parkingowych wynikających ze specyfiki funk-
cjonowania obiektów zlokalizowanych na danej 
działce inwestycyjnej w obrębie tejże działki, z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w Rozdziale 
6 uchwały; 

8)  sposób zagospodarowania nieruchomoņci nie 
ograniczający zgodnego z prawem dyspono-
wania nieruchomoņciami sąsiadującymi. 

§ 19. W zakresie zasad kształtowania zabu-
dowy na całym obszarze objętym planem ustala się: 
1)  stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji bu-

dynków z zakazem używania kolorów agresyw-
nych, przy czym dopuszcza się realizację częņci 

elewacji w kolorystyce zgodnej z identyfikacją 
wizualną danego podmiotu gospodarczego; 

2)  dostosowanie nowych budynków i budowli do 
zabudowy istniejącej w zakresie skali i brył, 
przy założeniu harmonijnego współistnienia 
elementów kompozycji zabudowy istniejącej i 
nowoprojektowanej; 

3)  stosowanie stonowanej kolorystyki dachów z 
zakazem realizacji dachów w kolorach: zielo-
nym, niebieskim, białym oraz ich pochodnych 
przy czym zakaz ten nie dotyczy realizacji da-
chów płaskich. 

§ 20. Z uwagi na położenie obszaru objęte-
go planem w pobliżu terenów kompleksu wojsko-
wego - mając na celu prawidłowe funkcjonowanie 
jednostki wojskowej - ustala się koniecznoņć reali-
zacji w porozumieniu z dowódcą 2 Bazy Materia-
łowo-Technicznej Kutno przedsięwzięć budowla-
nych na obszarze wraz z uzyskaniem opinii w za-
kresie wpływu projektowanych inwestycji na funk-
cjonowanie jednostki. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
§ 21. W zakresie ochrony ņrodowiska na ca-

łym obszarze objętym planem ustala się: 
1)  tereny zagospodarowane zgodnie z ustaleniami 

niniejszego planu nie zaliczają się według prze-
pisów odrębnych do grupy terenów, dla któ-
rych należy ustalić normy dopuszczalnego ha-
łasu; 

2)  w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych 
na obszarze wyposażonym w elementy syste-
mu melioracyjnego – obowiązek prowadzenia 
prac w porozumieniu z właņciwym zarządcą go-
spodarki wodnej; 

3)  utrzymanie naturalnych formacji roņlinnych 
wzdłuż rowów i cieków; 

4)  podejmowanie wszelkich działań związanych z 
przebudową rowów jedynie na podstawie spe-
cjalistycznych opracowań w uzgodnieniu z ich 
zarządcą; 

5)  dla terenów znajdujących się w obszarze bez-
poņredniego zagrożenia powodzią oznaczonych 
na rysunku planu na mocy przepisów odręb-
nych ustala się zakaz wykonywania robót oraz 
czynnoņci, które mogą utrudnić ochronę przed 
powodzią, a w szczególnoņci zakazy: 

 a)  wykonywania urządzeń wodnych oraz wzno-
szenia innych obiektów budowlanych, 

 b)  sadzenia drzew i krzewów, z wyjątkiem plan-
tacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód 
oraz roņlinnoņci stanowiącej element zabu-
dowy biologicznej dolin rzecznych lub służą-
cej do wzmacniania brzegów, obwałowań 
lub odsypisk, 

 c)  zmiany ukształtowania terenu, składowania 
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materiałów oraz wykonywania innych robót, 
z wyjątkiem robót związanych z regulacją 
lub utrzymaniem wód. 

§ 22. 1. W celu zapewnienia ochrony ob-
szaru wzdłuż rzeki Ochni (dotyczy obszaru wska-
zywanego do objęcia Obszarem Chronionego Kra-
jobrazu Ochni – Głogowianki stanowiącego istotny 
element systemu przyrodniczego miasta i ozna-
czonego na rysunku planu) ustala się 
1)  utrzymanie i ochronę istniejącej zieleni w tym 

terenów zalesień i zadrzewień; 
2)  zachowanie cieków, mokradeł, torfowisk oraz 

polan; 
3)  realizację działań mających na celu przeciw-

działanie procesom zarastania łąk i pastwisk; 
4)  zachowanie ņródpolnych obszarów wodno-

błotnych, oczek wodnych wraz z pasami roņlin-
noņci stanowiącej ich obudowę biologiczną; 

5)  zakaz realizacji przedsięwzięć, wynikiem których 
mogą być: niszczenie nor, legowisk i miejsc roz-
rodu, schronisk zwierząt; 

6)  zakaz realizacji przedsięwzięć zaliczonych wg 
przepisów odrębnych do grupy przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko; 

7)  zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień ņród-
polnych i nadwodnych o ile działania takie nie 
wynikają z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej 
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
lub wodnego, budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

8)  zakaz realizacji przedsięwzięć mających na celu 
wydobywanie skał i skamieniałoņci do celów 
gospodarczych; 

9)  zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym lub utrzymaniem, budową, odbudo-
wą, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

10)  zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych 
służących celom innym niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka. 

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 nie 
dotyczą: 
1)  wykonywania zadań na rzecz obronnoņci kraju i 

bezpieczeństwa państwa; 
2)  prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań zwią-

zanych z bezpieczeństwem powszechnym; 
3)  realizacji inwestycji celu publicznego. 

§ 23. Dla terenów objętych strefami ochro-
ny bezpoņredniej ujęć wody oznaczonych na ry-

sunku planu ustala się następujące zasady zago-
spodarowania: 
1)  obowiązek odprowadzenie wód opadowych w 

sposób uniemożliwiający przedostawanie się 
ich do urządzeń służących do poboru wody; 

2)  zagospodarowanie terenów zielenią; 
3)  odprowadzanie poza granicę terenów ochrony 

bezpoņredniej ņcieków z urządzeń sanitarnych 
przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych 
przy obsłudze urządzeń służących do poboru 
wody; 

4)  ograniczenie do minimum przebywanie osób 
niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń słu-
żących do poboru wody; 

5)  zakaz lokalizacji inwestycji z grupy mogących 
potencjalnie znacząco oraz mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko; 

6)  prowadzenie gospodarki odpadami jako opartej 
o system kontenerowy i segregację odpadów 
oraz odbiór ņcieków z terenów nie skanalizo-
wanych. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

 
§ 24. 1. Ustala się, że obsługa komunikacyj-

na terenów w granicach obszaru objętego planem 
następuje z przyległych ulic zbiorczych i dojazdo-
wych. 

2. Wprowadza się zasadę, że dla poszcze-
gólnych terenów oraz wchodzących w ich skład 
działek (zarówno istniejących jak i nowopowsta-
łych - utworzonych w wyniku podziałów) obsługa 
komunikacyjna powinna być realizowana poprzez 
zjazdy z ulic dojazdowych a w drugiej kolejnoņci z 
ulic zbiorczych. 

3. W celu ochrony przeciwpożarowej tere-
nów konieczne jest zapewnienie dojazdu do po-
szczególnych obiektów oraz zlokalizowanych przy 
nich zbiorników przeciwpożarowych poprzez utwo-
rzenie wewnętrznych dojazdów o parametrach 
umożliwiających przejazd i zawrócenie pojazdami 
specjalistycznymi – zgodnie z wymogami przepi-
sów odrębnych. 

4. Dla terenu oznaczonego 1.P obowiązuje 
zakaz tworzenia zjazdów z przyległej do obszaru 
objętego planem drogi krajowej nr 2 (ul. Sklęcz-
kowskiej). 

§ 25. Dla terenów dróg publicznych ozna-
czonych na rysunku planu ustala się następujące 
warunki funkcjonalno-techniczne: 

 
Lp. oznaczenie 

terenu drogi 
(zgodnie z 
rysunkiem 

planu) 

nazwa ulicy klasa 
drogi 

kategoria 
drogi 

szerokoņć drogi 
w liniach 

rozgraniczających 

postulowana 
minimalna 
szerokoņć 

jezdni 

uwagi 

1) 1.KDZ Metalowa Z gminna od 30,0 do 40,0 m 7,0 m w ņladzie drogi 
istniejącej 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 224 – 14833 – Poz. 1817 
 

2) 2.KDZ projektowana Z gminna 30,0 m 7,0 m przebieg według 
projektu 

drogowego 
3) 3.KDZ projektowana Z gminna 30,0 m 

(w granicach 
obszaru objęte-
go planem pas 
o szerokoņci do 

17,0 m) 

7,0 m przebieg według 
projektu 

drogowego 
fragment drogi 

w granicach 
obszaru objęte-

go planem 
4) 1.KDD projektowana D gminna od 10,0 do 12,0 m 6,0 m droga zakończo-

na placem 
do zawracania 

5) 2.KDD projektowana D gminna 16,0 m 
(w granicach 

obszaru objęte-
go planem pas 
o szerokoņci od 

8,0 m) 

6,0 m w ņladzie drogi 
istniejącej 

fragment drogi 
w granicach 

obszaru objęte-
go planem 

 
§ 26. Dla terenów przeznaczonych pod ko-

munikację wymienionych w art. 25 ustala się na-
stępujące warunki zagospodarowania: 
1)  nawierzchnię utwardzoną dostosowaną do ru-

chu pojazdów o masie powyżej 3,5 T; 
2)  jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu; 
3)  lokalizację chodników dla pieszych przynajm-

niej jako jednostronnych; 
4)  możliwoņć realizacji ņcieżek rowerowych; 
5)  realizację systemu oņwietlenia terenów dróg 

umożliwiającego ich prawidłowe funkcjonowa-
nie; 

6)  zakaz instalowania urządzeń reklamowych; 
7)  możliwoņć lokalizacji sieci i urządzeń infrastruk-

tury technicznej w liniach rozgraniczających 
dróg, przy uwzględnieniu wymagań okreņlo-
nych w przepisach odrębnych. 

§ 27. 1. Dla terenu ciągu pieszo-jezdnego 
oznaczonego 1.KDP ustala się następujące warun-
ki zagospodarowania: 
1)  przebieg ciągu w nawiązaniu do istniejących 

dróg polnych; 
2)  szerokoņć ciągu jak oznaczono na rysunku pla-

nu, z możliwoņcią jego poszerzenia o fragmen-
ty terenów ZN do szerokoņci łącznej nie prze-
kraczającej 6,0 m; 

3)  nawierzchnię częņciowo lub całkowicie utwar-
dzoną umożliwiającą ruch pojazdów służb ra-
tunkowych, obsługi urządzeń infrastruktury oraz 
związanych z prowadzeniem prac mających na 
celu ochronę przyrody obszaru a także zapew-
niającą dodatkową możliwoņć dojazdu do przy-
ległych terenów zainwestowanych; 

4)  realizację oņwietlenia umożliwiającego prawi-
dłowe funkcjonowanie ciągu; 

5)  możliwoņć realizacji miejsc odpoczynku w for-
mie obiektów małej architektury takich jak ław-
ki itp.; 

6)  zakaz instalowania urządzeń reklamowych. 
2. Dla terenu ciągu pieszo-jezdnego ozna-

czonego 2.KDP ustala się następujące warunki za-
gospodarowania: 
1)  przebieg ciągu w nawiązaniu do drogi istnieją-

cej; 
2)  nawierzchnię częņciowo lub całkowicie utwar-

dzoną umożliwiającą ruch pojazdów służb ratun-
kowych, obsługi urządzeń infrastruktury, związa-
nych z prowadzeniem prac mających na celu 
ochronę przyrody obszaru, a także zapewniającą 
dodatkową możliwoņć dojazdu do przyległych 
terenów zainwestowanych; 

3)  realizację oņwietlenia umożliwiającego prawi-
dłowe funkcjonowanie ciągu; 

4)  możliwoņć realizacji miejsc odpoczynku w for-
mie obiektów małej architektury takich jak ław-
ki itp.; 

5)  zakaz instalowania urządzeń reklamowych; 
6)  do czasu realizacji drogi w terenach 2.KDZ i 

3.KDZ - zgodnie z ustaleniami niniejszego planu 
– zagospodarowanie terenu w sposób tymcza-
sowy tj. jako drogi ogólnodostępnej umożliwia-
jącej obsługę komunikacyjną terenów przyle-
głych o przebiegu zgodnym z pokazanym na 
rysunku planu. 

§ 28. W zakresie wyznaczania miejsc par-
kingowych dla danej działki inwestycyjnej ustala 
się następujące wielkoņci minimalne: 
1)  dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów – częņci produkcyjnej: 10 stano-
wisk na każde 100 osób zatrudnionych w obiek-
cie oraz stanowiska dla samochodów ciężaro-
wych w iloņci wynikającej ze specyfiki funkcjo-
nowania obiektu; 

2)  dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów – częņci administracyjno-biurowej: 
5 miejsc na każde 100 m2 powierzchni użytko-
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wej; 
3)  dla terenów baz transportowych: stanowiska w 

iloņci wynikającej ze specyfiki funkcjonowania 
obiektu; 

4)  dla terenów infrastruktury technicznej: 1 miej-
sce na 1 zatrudnionego. 

§ 29. W zakresie zapewnienia możliwoņci 
funkcjonowania komunikacji publicznej – zago-
spodarowanie terenów oznaczonych 1.KDZ, 2.KDZ 
i 3.KDZ w sposób umożliwiający realizację przy-
stanków autobusowych. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

 
§ 30. W zakresie zasad rozbudowy i budo-

wy systemów uzbrojenia terenów ustala się: 
1)  prowadzenie budowy sieci uzbrojenia wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych w liniach rozgranicza-
jących dróg po uzgodnieniu z dostawcami me-
diów i zarządcą drogi; 

2)  lokalizowanie urządzeń infrastruktury na wy-
dzielonych działkach o powierzchni wynikającej 
z technologii; 

3)  realizację sieci i urządzeń wyprzedzająco w sto-
sunku do realizacji zabudowy kubaturowej; 

4)  przyjęte w planie przebiegi linii i sieci uzbroje-
nia w liniach rozgraniczających dróg jako po-
krywające potrzeby lokalizacyjne właņciwych 
sieci i urządzeń poszczególnych gestorów do-
starczających media do terenów w granicach 
obszaru objętego planem; 

5)  w przypadku wystąpienia kolizji planowanego 
zagospodarowania z istniejącymi urządzeniami 
nadziemnego lub podziemnego uzbrojenia – 
możliwoņć przebudowy tych urządzeń w uzgod-
nieniu z ich gestorami bez koniecznoņci zmiany 
niniejszego planu. 

§ 31. W zakresie zaopatrzenia w wodę usta-
la się: 
1)  zaopatrzenie do celów bytowo-gospodarczych, 

technologicznych a także przeciwpożarowych z 
wodociągu miejskiego, którego stacja wodo-
ciągowa „Sklęczki” położona jest przy ul. Meta-
lowej i w tejże ulicy zlokalizowana jest magi-
strala o ņrednicy 500 mm; 

2)  dostawę wody po wykonaniu sieci w ulicach 
projektowanych, wykonaniu bądź rozbudowie 
wewnętrznych sieci zakładowych, przyłączy do 
budynków bądź hydrantów przeciwpożarowych 
nadziemnych; 

3)  realizację elementów wodociągu stanowiącego 
źródło wody do celów przeciwpożarowych dla 
zakładów przemysłowych jako zapewniających 
wydajnoņć wynoszącą co najmniej 40,0 dm/m3; 

4)  zaopatrzenie obszaru w wodę do celów prze-
ciwpożarowych z hydrantów zewnętrznych nad-
ziemnych; 

5)  realizację sieci wodociągowych przeciwpoża-
rowych jako sieci obwodowych o wydajnoņci 
co najmniej 10 dm3/s z możliwoņcią budowy roz-
gałęzień w celu zasilania hydrantów zewnętrz-
nych; 

6)  jako obowiązujące – ustalenia planu obrony 
cywilnej jako dokumentu okreņlającego wymo-
gi szczególne w sytuacjach kryzysowych. 

§ 32. W zakresie odprowadzania ņcieków 
sanitarnych ustala się: 
1)  rozwiązanie gospodarki ņciekowej w oparciu o 

system miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez 
główny kolektor o ņrednicy 1500,0 mm przebie-
gający wzdłuż rzeki Ochni po wykonaniu sieci w 
ulicach projektowanych oraz wykonaniu bądź 
rozbudowie wewnętrznych sieci zakładowych; 

2)  podczyszczanie na terenach własnych posesji 
zakładów tych ņcieków o charakterze przemy-
słowym, których stężenia zanieczyszczeń prze-
kraczają wartoņci dopuszczalne dla wprowa-
dzenia do sieci komunalnej. 

§ 33. W zakresie odprowadzania wód opa-
dowych i melioracji ustala się: 
1)  jako odbiorniki wód opadowych: 
 a)  rzekę Ochnię, 
 b)  rzekę Malinkę wymagającą regulacji i ewen-

tualnego ujęcia w kanał kryty na odcinku 
przebiegającym przez tereny zabudowy; 

2)  odwodnienie terenów przemysłowych oraz po-
wierzchni utwardzonych poprzez: 

 a)  realizację kanalizacji deszczowej w ul. Meta-
lowej, 

 b)  realizację nowych lub rozbudowę istnieją-
cych wewnętrznych sieci zakładowych, 

 c)  zachowanie i konserwację rowów meliora-
cyjnych występujących w południowo-wscho-
dniej częņci obszaru objętego planem jako 
przejmujących wody wprowadzane doń z 
ciągów kanalizacji deszczowej i przez osadni-
ki wód deszczowych i kierujących je do rzeki 
Ochni, 

 d)  odprowadzanie wody poprzez system ro-
wów odwadniających; 

3)  podczyszczanie lub neutralizowanie wód opa-
dowych z terenów przemysłowych zanieczysz-
czonych produktami ropopochodnymi bądź in-
nymi chemicznymi na terenach zakładów je wy-
twarzających; 

4)  możliwoņć przebudowy urządzeń melioracji na 
terenie działki inwestycyjnej pod warunkiem 
zapewnienia prawidłowego odpływu wód oraz 
właņciwego funkcjonowania ewentualnych urzą-
dzeń melioracji na terenach sąsiednich, przy ko-
niecznoņci zgłoszenia przedsięwzięcia Zarzą-
dowi Melioracji i Urządzeń Wodnych; 

5)  w przypadku stwierdzenia na działce inwesty-
cyjnej urządzeń melioracji wodnych szczegóło-
wych nie występujących w ewidencji urządzeń 
wodnych oraz gruntów zmeliorowanych, inwe-
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stor zobowiązany jest we własnym zakresie do 
zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania 
oraz zgłoszenia faktu istnienia urządzeń do wła-
ņciwego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych; 

6)  możliwoņć przebudowy urządzeń melioracji w 
sposób umożliwiający funkcjonowanie sieci na 
terenach sąsiednich oraz wystąpienie do wła-
ņciwego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych o wykreņlenie z ewidencji urządzeń melio-
racji szczegółowych; 

7)  w celu umożliwienia prawidłowego utrzymania 
i konserwacji rowów – pozostawienie wolnego 
pasa gruntu zapewniającego dostęp do nich, z 
zakazem realizacji tam zabudowy podziemnej i 
nadziemnej oraz poprzecznego grodzenia ro-
wów. 

§ 34. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się: 
1)  zaopatrzenie w energię elektryczną z krajowego 

systemu elektroenergetycznego poprzez istnie-
jące i projektowane linie energetyczne 15 kV 
wyprowadzone ze stacji 110/15 kV „Sklęczki”; 

2)  zasilanie terenów w granicach obszaru objęte-
go planem z projektowanych i istniejących linii 
ņredniego i niskiego napięcia, kablowych lub 
napowietrznych z przewodami izolowanymi, 
zlokalizowanych w miarę możliwoņci w pasach 
drogowych ulic, realizację przyłączy do budyn-
ków jako napowietrznych z przewodami izolo-
wanymi lub jako kablowych w zależnoņci od 
wniosków klientów i możliwoņci technicznych 
ich realizacji; 

3)  dostawę mocy do aktualnych i przyszłych od-
biorców z istniejących lub projektowanych sta-
cji transformatorowych, których iloņć i lokaliza-
cja wynikać będą ze zgłoszenia zapotrzebowa-
nia na moc przyłączeniową przez istniejące i 
projektowane obiekty; 

4)  lokalizację stacji transformatorowych przy 
uwzględnieniu najdogodniejszego do nich do-
jazdu z projektowanych i istniejących dróg do-
jazdowych, z możliwoņcią uregulowania stanu 
prawnego gruntu pod urządzeniami technicz-
nymi poprzez notarialne ustanowienie służeb-
noņci gruntowej czy też służebnoņci przesyłu 
lub w inny sposób prawnie dozwolony, stacje 
elektroenergetyczne, w zależnoņci od architek-
tury obiektów oraz możliwoņci terenowych na-
leży przewidzieć w wykonaniu napowietrznym 
lub wnętrzowy, przy czym w przypadku stacji 
wnętrzowych należy przewidzieć możliwoņć wy-
dzielenia pod ich lokalizację odpowiednich tere-
nów; 

5)  realizację oņwietlenia ulicznego z odrębnych 
linii prowadzonych w liniach rozgraniczających 
dróg; 

6)  dla linii napowietrznych 110 kV, 15 kV, i 0,4 kV 
strefy ochronne od skrajnego przewodu robo-

czego linii 110 kV w każdą stronę po co naj-
mniej 10 m, 15 kV po co najmniej 5,0 m i linii 
0,4 kV po co najmniej 1,0 m przy czym w obsza-
rach objętych powyższymi strefami obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania: 

 a)  zakaz realizacji zabudowy związanej ze sta-
łym pobytem ludzi i innej zabudowy o cha-
rakterze chronionym, 

 b)  możliwoņć lokalizacji innych obiektów bu-
dowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci; 

7)  możliwoņć przebudowy istniejącej sieci elek-
troenergetycznej związanej z wystąpieniem po-
tencjalnej kolizji planowanej zabudowy i komu-
nikacji z tą siecią wyłącznie pod warunkiem re-
alizacji tej przebudowy przez właņciciela sieci, 
na wniosek i koszt podmiotu, występującego o 
tę zmianę i po zawarciu stosownej umowy o 
przebudowę; 

8)  alternatywnie – możliwoņć wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii – zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

9)  brak koniecznoņci zmiany niniejszego planu w 
wypadku ewentualnej zmiany konfiguracji linii, 
usunięcia kolizji, wykonania połączeń manew-
rowych, zmiany lokalizacji bądź wykonania do-
datkowych stacji transformatorowych pod wa-
runkiem zachowania odpowiednich odległoņci 
wolnych od zabudowy, odpowiedniej powierzch-
ni działki i zapewnienia bezpoņredniego do niej 
dostępu do drogi przy zachowaniu przepisów 
odrębnych. 

§ 35. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala 
się: 
1)  zaopatrzenie w gaz przewodowy poprzez roz-

budowę systemu gazociągów ņredniego ci-
ņnienia od istniejącego gazociągu Ø 160 – 180 
mm w ul. Metalowej; 

2)  realizację gazyfikacji jako zależną od zaintere-
sowania odbiorców, wielkoņci zapotrzebowania 
na gaz i uzgodnień z zarządcą sieci; 

3)  realizację ogrodzeń z zachowaniem odległoņci 
od gazociągu w rzucie poziomym wynoszącej 
co najmniej 1,0 m. 

§ 36. W zakresie zaopatrzenia w ciepło usta-
la się: 
1)  realizację magistrali ciepłowniczej wzdłuż ul. 

Metalowej od ciepłowni miejskiej nr 2 „Sklęcz-
ki” w kierunku centrum miasta; 

2)  uciepłowienie poprzez wykorzystanie miejskie-
go systemu sieci cieplnych bądź przez zakła-
dowe systemy grzewcze oparte o lokalne źródła 
ciepła wykorzystujące ekologiczne noņniki ener-
gii i produkujące czynniki grzejne dostosowane 
do wymogów technologii poszczególnych za-
kładów. 

§ 37. W zakresie łącznoņci ustala się: 
1)  zaopatrzenie w łącza telefoniczne po wykona-

niu i rozbudowie sieci różnych operatorów oraz 
zabezpieczenie awaryjnej łącznoņci telefonicz-
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nej poprzez urządzenia stacjonarne i bezprze-
wodowe; 

2)  budowę sieci w liniach rozgraniczających dróg; 
3)  możliwoņć realizacji w terenach oznaczonych 

od 1 do 6.P masztów telefonii komórkowej. 
§ 38. W zakresie gospodarki odpadami usta-

la się: 
1)  rozwiązanie gospodarki odpadami komunal-

nymi w oparciu o ich selektywną zbiórkę do po-
jemników zlokalizowanych na terenie posesji i 
wywóz na zorganizowane składowisko wg obo-
wiązujących regulacji gminnych; 

2)  poddawanie odzyskowi lub unieszkodliwianie 
odpadów technologicznych w miejscach po-
wstawania; 

3)  transportowanie częņci nie nadających się do 
wykorzystania lub przetworzenia do miejsc skła-
dowania specjalnie dla nich wyznaczonych. 

 
Rozdział 8 

Ustalenia dotyczące zasad lokalizacji 
urządzeń obrony cywilnej 

 
§ 39. W związku z koniecznoņcią zapewnie-

nia warunków ochrony ludnoņci w sytuacji zagro-
żenia ustala się: 
1)  koniecznoņć uwzględnienia wymogów obrony 

cywilnej zgodnych z przepisami odrębnymi przy 
projektowaniu i realizacji nowej zabudowy, w 
tym uwzględnienia w podpiwniczeniach nowej 
zabudowy pomieszczeń o konstrukcji odpornej 
na zagruzowanie, z możliwoņcią bezkolizyjnej i 
szybkiej ich adaptacji dla celów ochrony; 

2)  możliwoņć stworzenia rezerwy terenów pod 
obiekty ochronne; 

3)  możliwoņć lokalizacji urządzeń sygnalizacji alar-
mowej obrony cywilnej. 

 

Część III 
Ustalenia końcowe 

 
Rozdział 9 

Ustalenia dotyczące stawek procentowych 
stanowiących podstawę do określenia opłaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

 
§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: 1.P, 2.P, 3.P, 4.P, 5.P i 6.P 
ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w 
wyniku uchwalenia planu wynoszącą 30%, przy 
czym nie dotyczy to znajdujących się w tych tere-
nach działek posiadających według państwowej 
ewidencji gruntów opis użytku rozpoczynający się 
od litery „B”. 

2. Dla pozostałych terenów (w tym prze-
znaczonych pod realizację celów publicznych) po-
wyższej stawki nie ustala się. 

 
Rozdział 10 

Ustalenia końcowe 
 

§ 41. Do spraw z zakresu zagospodarowa-
nia przestrzennego wszczętych przed dniem wej-
ņcia w życie niniejszego planu, a nie zakończonych 
decyzja ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Kutno: 
Włodzimierz Klimecki 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLVI/557/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLVI/557/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO 
W KUTNIE POMIĘDZY UL. SKLĘCZKOWSKĄ, UL. METALOWĄ, UL. WSCHODNIĄ I RZEKĄ OCHNIĄ 

 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu miejscowego planu podczas wyłożenia 
do publicznego wglądu, Rada Miasta Kutno nie 
dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 
2003 r. poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLVI/557/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W KUTNIE 

POMIĘDZY UL. SKLĘCZKOWSKĄ, UL. METALOWĄ, UL. WSCHODNIĄ I RZEKĄ OCHNIĄ INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
W oparciu o Prognozę skutków finanso-

wych uchwalenia planu miejscowego ustala się: 
1)  zakres inwestycji: 
1.1. Koszty budowy dróg - 363 000 zł 
1.2. Budowa kanalizacji deszczowej - 1 920 m x 
1300 zł/m = 2 496 000 zł 
1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej - 2500 m x 580 

zł/m = 1 450 000 zł 
1.4. Budowa sieci wodociągowej - 770 m x 250 
zł/m = 195 500 zł; 
2)  źródła finansowania: 
 -  budżet gminy wraz z możliwoņcią wyko-

rzystania ņrodków pomocowych i funduszy 
strukturalnych. 

1817  

 
1818 

1818  

 
UCHWAŁA NR XXXVI/209/2010 RADY GMINY RADOMSKO 

  
 z dnia 25 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radomsko i jej jednostkom podległym 

 
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), art. 59 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasa-

dy, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należ-
noņci pieniężnych, odraczania terminów płatnoņci, 
rozkładania na raty należnoņci pieniężnych mają-
cych charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Radomsko i jej jednostkom podległym w 
przypadkach, w których ulga stanowić będzie po-
moc publiczną oraz wskazanie organu uprawnio-
nego do udzielania tych ulg. 

2. Uchwały nie stosuje się do należnoņci 
cywilnoprawnych powstałych w związku z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami. 

§ 2. 1. Umorzenie należnoņci pieniężnych w 
całoņci lub w częņci może nastąpić z urzędu lub na 
wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych 


