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Gminy Bolesławiec. 

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium za 
wyniki w nauce lub inne osiągniĉcia wychowawca 
klasy składa do Wójta Gminy Bolesławiec w ter-
minie jednego tygodnia od posiedzenia Rady Pe-
dagogicznej zatwierdzającej semestralne lub koń-
coworoczne wyniki nauczania. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium za 
wyniki w nauce wychowawca klasy dołącza infor-
macjĉ, która pozwoli Komisji Stypendialnej wyło-
nić stypendystów w przypadku wiĉkszej niż okre-
ņlone w § 2.1. liczby kandydatów. Informacja po-
winna zawierać dane o których mowa odpowied-
nio w § 3.2 i § 4.2. 

3. Wnioski wraz z dodatkowymi informa-
cjami potwierdzonymi przez Dyrektora Szkoły wy-
chowawcy składają w sekretariacie Urzĉdu Gminy 
w Bolesławcu. 

§ 8. 1. Komisja Stypendialna weryfikuje 
wnioski w ciągu 1 tygodnia od dnia, w którym upły-
nął termin ich składania. 

2. Po zakończeniu procedury kwalifikacyj-
nej Komisja Stypendialna sporządza protokół, 
który winien zawierać: 
1)  datĉ i miejsce posiedzenia Komisji; 
2)  skład imienny Komisji wraz z podaniem funkcji 

jej członków; 
3)  liczbĉ złożonych wniosków; 

4)  liczbĉ pozytywnie zweryfikowanych wniosków; 
5)  liczbĉ wniosków odrzuconych; 
6)  imienny wykaz uczniów, którym przyznano sty-

pendium z podaniem jego kwoty; 
7)  podpisy Komisji Stypendialnej. 

3. Protokół sporządza siĉ oddzielnie dla 
każdego rocznika. 

4. Protokół przekazywany jest niezwłocznie 
przez Przewodniczącego Komisji Stypendialnej 
Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

5. Protokół jest podstawą do wypłaty sty-
pendium. 

§ 9. 1. Stypendium wypłacane jest jednora-
zowo do końca nastĉpnego miesiąca po posiedze-
niu Komisji w formie gotówkowej w Kasie Urzĉdu. 

2. O terminie wypłaty stypendium Urząd po-
informuje zainteresowanych w formie pisemnej. 

3. Do odbioru stypendium upoważnieni są 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który je otrzy-
muje. 

4. Od decyzji o przyznaniu stypendium nie 
przysługuje odwołanie. 

§ 10. 1. Uczeń traci prawo do przyznania 
stypendium, jeżeli: 
1)  pali papierosy; 
2)  spożywa alkohol lub inne ņrodki odurzające; 
3)  otrzymał naganĉ wychowawcy lub dyrektora 

szkoły. 
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UCHWAŁA NR XLIII/278/10 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

  
 z dnia 28 maja 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla Miasta i Gminy Działoszyn dla obszaru położonego w północnej czĉņci miasta Działoszyn 
w rejonie ulic: Ożegowskiej, Jodłowej i Wiązowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 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, Nr 
40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr 
XXI/123/08 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 

maja 2008 r. oraz po stwierdzeniu zgodnoņci ustaleń 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn, 
Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co nastĉpu-
je: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla Miasta i Gminy 
Działoszyn dla obszaru położonego w północnej 
czĉņci Miasta Działoszyn w rejonie ulic: Ożegow-
skiej, Jodłowej i Wiązowej, którego szczegółowe 
granice wyznaczone są na rysunku planu w skali 
1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały stano-
wią: 
1)  rysunek planu w skali 1:1000 – zał. Nr 1; 
2)  rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu rozpatrywa-
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nia uwag zgłoszonych do projektu planu – zał. 
Nr 2; 

3)  rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu realizacji i 
zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej – zał. Nr 3. 

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

uchwałĉ Rady Miejskiej w Działoszynie, o ile z 
treņci przepisu nie wynika inaczej; 

2)  planie - należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, bĉdą-
cy przedmiotem niniejszej uchwały; 

3)  rysunku planu - należy przez to rozumieć opra-
cowanie graficzne sporządzone na mapie w 
skali 1:1000, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały; 

4)  obszarze - należy przez to rozumieć obszar ob-
jĉty planem w granicach przedstawionych na 
rysunku planu, o ile z treņci przepisu nie wynika 
inaczej; 

5)  linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu liniĉ ciągłą, wy-
dzielającą teren o danym przeznaczeniu i zasa-
dach zagospodarowania; 

6)  terenie - należy przez to rozumieć teren o okre-
ņlonym rodzaju przeznaczenia i sposobie zago-
spodarowania, oznaczony symbolami literowy-
mi oraz numerami wyróżniającymi dany teren 
spoņród innych, o ile z treņci przepisu nie wyni-
ka inaczej; 

7)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć liniĉ, w której może być umiesz-
czona ņciana budynku, bez jej przekraczania w 
kierunku linii rozgraniczającej drogi lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów zago-
spodarowania terenu i która nie dotyczy takich 
elementów architektonicznych jak: schody, wy-
kusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spusto-
wa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego; 

8)  powierzchni zabudowy - należy przez to rozu-
mieć powierzchniĉ działki budowlanej zajĉtą 
przez rzuty poziome przyziemia wszystkich bu-
dynków w ich obrysie zewnĉtrznym; 

9)  wskaźniku intensywnoņci zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków położonych na dział-
ce budowlanej do całej powierzchni tej działki 
budowlanej; 

10)  wysokoņci zabudowy – należy przez to rozu-
mieć różnicĉ rzĉdnej kalenicy lub najwyższego 
punktu na pokryciu kubatury (bez masztów od-
gromnikowych, anten i kominów) i rzĉdnej naj-
niżej położonego punktu na naturalnej war-
stwicy terenu znajdującego siĉ w obrysie ze-
wnĉtrznym budynku; 

11)  przepisach odrĉbnych i szczególnych - należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi. 
§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1)  tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, skła-
dów i magazynów, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami 1PU, 2PU, 3PU; 

2)  teren drogi publicznej – ulicy lokalnej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem 4KDL; 

3)  teren drogi publicznej – ulicy dojazdowej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem 5KDD. 

§ 5. 1. Integralną czĉņcią ustaleń planu sta-
nowiących treņć uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1)  granica obszaru objĉtego planem miejscowym; 
2)  linia rozgraniczająca; 
3)  przeznaczenie terenów; 
4)  nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5)  obszar, w którym obowiązuje urządzenie zieleni 

izolacyjnej; 
6)  granice strefy ochronnej istniejących linii elek-

troenergetycznych 15 kV. 
3. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu są oznaczeniami informacyjnymi: 
1)  linie rozgraniczające ustalone uchwałą Nr 

XXI/139/2004 Rady Miejskiej w Działoszynie z 
dnia 24 listopada 2004 r.; 

2)  klasy dróg publicznych ustalonych uchwałą Nr 
XXI/139/2004 Rady Miejskiej w Działoszynie z 
dnia 24 listopada 2004 r.; 

3)  granica Miasta Działoszyn; 
4)  proponowany szlak samochodowy „Dworów i 

Pałaców” (w projekcie aktualizacji Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego). 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 

§ 6. W granicach obszaru ustala siĉ: 
1)  zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego: 
 a)  obowiązek zabezpieczenia przyległych tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i zagrodowej przed uciążliwoņcią wynika-
jącą z lokalizacji terenu zabudowy produk-
cyjno-usługowej, składów i magazynów 
zgodnie z przepisami odrĉbnymi, 

 b)  tereny wyznaczone w planie nie podlegają 
ochronie akustycznej; 

2)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

 a)  w przypadku prowadzenia prac ziemnych 
należy postĉpować zgodnie z przepisami o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

3)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 

 a)  ze wzglĉdu na specyfikĉ obszaru nie nakłada 
siĉ wymagań wynikających z potrzeb kształ-
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towania przestrzeni publicznych; 
4)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrĉbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem siĉ mas ziemnych: 

 a)  na obszarze objĉtym planem nie wystĉpuje 
sieć drenarska, wobec czego plan nie nakła-
da wymagań w tym zakresie, 

 b)  na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo po-
wodzi, wobec czego plan nie nakłada wy-
magań w tym zakresie, 

 c)  obszar objĉty planem nie leży na terenach 
górniczych, wobec czego plan nie nakłada 
wymagań w tym zakresie, 

 d)  na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują 
zjawiska związane z osuwaniem mas ziem-
nych, wobec czego plan nie nakłada wyma-
gań w tym zakresie; 

5)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

 a)  układ dróg publicznych, ustalonych uchwałą 
Nr XXI/139/2004 Rady Miejskiej w Działoszy-
nie z dnia 24 listopada 2004 r., rozbudowuje 
siĉ poprzez wprowadzenie ulicy lokalnej i 
ulicy dojazdowej, 

 b)  dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci infrastruktury 
technicznej wszystkich mediów, 

 c)  dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci infrastruktury 
technicznej w terenach przyległych do tere-
nów ulic zawartych pomiĉdzy linią rozgrani-
czającą a linią zabudowy, 

 d)  realizacja sieci wodociągowej, sieci kanali-
zacyjnej i stacji transformatorowych winna 
nastĉpować wyprzedzająco bądź równolegle 
z zabudową kubaturową, 

 e)  zasilanie w energiĉ elektryczną: 
  -  zaopatrzenie w energiĉ elektryczną poprzez 

istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV 
oraz rozbudowĉ sieci elektroenergetycznej 
i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie 
z warunkami zasilania i przydziałem mocy 
uzyskanymi od gestora sieci, 

  -  sieć elektroenergetyczną należy budować 
na warunkach umów przyłączeniowych 
zawieranych przez właņciwy zakład energe-
tyczny z podmiotami ubiegającymi siĉ o 
przyłączenie do sieci, 

  -  dla istniejących napowietrznych linii elek-
troenergetycznych 15 kV (do czasu ich li-
kwidacji lub skablowania) obowiązuje stre-
fa ochronna o szerokoņci 15 m (po 7,5 m 
na stronĉ od osi przewodów), 

  -  po skablowaniu granice strefy ochronnej 
linii elektroenergetycznych 15 kV nie obo-
wiązują, lecz obowiązują przepisy odrĉbne 
dotyczące kabla elektroenergetycznego, 

  -  plan dopuszcza lokalizowanie obiektów in-

frastruktury technicznej, takich jak stacje 
transformatorowe, na podstawie opraco-
wań technicznych, w terenach oznaczonych 
symbolami 1PU, 2PU, 3PU, przy czym, dla 
projektowanych stacji transformatorowych 
należy wydzielić działki gruntu o wymiarach 
minimum 6,0 m x 5,0 m z bezpoņrednim 
dostĉpem do drogi publicznej, 

 f)  zaopatrzenie w wodĉ: 
  -  zaopatrzenie w wodĉ z miejskiej sieci wo-

dociągowej, zasilanej z ujĉcia na ulicy Ogro-
dowej, poprzez rozbudowĉ sieci wodocią-
gowej stosownie do potrzeb, w uzgodnieniu 
i na warunkach okreņlonych przez gestora 
sieci, 

  -  możliwoņć zaopatrzenia w wodĉ do celów 
przemysłowych z indywidualnych ujĉć wo-
dy, 

  -  zewnĉtrzna ochrona p.poż. obiektów bu-
dowlanych poprzez hydranty p.poż., mon-
towane na sieci wodociągowej zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie odrĉbnymi 
przepisami, 

  -  zaopatrzenie w wodĉ na cele p.poż. i tech-
nologiczne w iloņciach przekraczających 
wydajnoņć komunalnej sieci wodociągowej 
zapewnić należy poprzez budowĉ zbiorni-
ków p.poż. lub indywidualnych ujĉć wody, 

 g)  zaopatrzenie w energiĉ cieplną: 
  -  z kotłowni wyposażonych w niskoemisyjne 

źródła ciepła posiadające certyfikaty bez-
pieczeństwa ekologicznego lub wykorzy-
stujących bezemisyjne technologie grzew-
cze, 

  -  z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii, 

 h)  odprowadzenie ņcieków sanitarnych: 
  -  do miejskiej kanalizacji sanitarnej, 
  -  w przypadku wytwarzania ņcieków przemy-

słowych, obowiązek podczyszczania tych 
ņcieków zgodnie z przepisami odrĉbnymi, 
okreņlającymi warunki wprowadzania ņcie-
ków do urządzeń kanalizacyjnych i precy-
zującymi sposoby realizacji obowiązków 
dostawców ņcieków przemysłowych, 

 i)  odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych: 

  -  docelowo do miejskiej kanalizacji deszczo-
wej, 

  -  do czasu realizacji miejskiej kanalizacji desz-
czowej, odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych może odbywać siĉ powierzch-
niowo lub do lokalnych systemów kanali-
zacji deszczowej, przy czym, należy przyjąć 
rozwiązania pozwalające na zagospodaro-
wanie wód we własnym zakresie, wyklu-
czające zalewanie sąsiednich nieruchomo-
ņci, 

  -  wody opadowe i roztopowe ujĉte w otwar-
te lub zamkniĉte systemy kanalizacyjne, 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 197 – 12960 – Poz. 1600 
 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczo-
nych o trwałej nawierzchni powinny być 
oczyszczone przed wprowadzeniem do 
wód lub do ziemi, zgodnie z przepisami 
odrĉbnymi dotyczącymi jakoņci ņcieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi, 

 j)  usuwanie nieczystoņci stałych: 
  -  obowiązek gromadzenia odpadów stałych 

w szczelnych pojemnikach w granicach 
działki budowlanej, 

  -  obowiązek zapewnienia odbioru odpadów 
przez specjalistyczne służby; 

6)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: 

 a)  nie ustala siĉ innego sposobu tymczasowe-
go zagospodarowania terenów, niż dotych-
czasowy, w szczególnoņci, zakazuje siĉ nad-
budowy i rozbudowy istniejących budynków 
znajdujących siĉ poza obszarem wyznaczo-
nym nieprzekraczalną linią zabudowy; 

7)  szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-
łu nieruchomoņci: 

 a)  nie ustala siĉ koniecznoņci przeprowadzenia 
scalania nieruchomoņci i ich ponownego 
podziału na działki gruntu, 

 b)  działka budowlana może siĉ składać z wielu 
działek gruntu, 

 c)  zakaz podziału działek gruntu, z wyjątkiem 
podziałów na potrzeby komunikacji, 

 d)  minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
  -  nie ma zastosowania, 
 e)  minimalna szerokoņć frontu działki budow-

lanej: 
  -  nie ma zastosowania, 
 f)  kąt położenia granic działki budowlanej w 

stosunku do pasa drogowego: 
  -  nie ma zastosowania; 
8)  stawki procentowe, na podstawie których usta-

la siĉ opłatĉ, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą: 

 a)  30% dla terenów 1PU, 2PU, 3PU, 
 b)  0% dla terenów 4KDL, 5KDD. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 
dotyczące poszczególnych terenów 

 
§ 7. 1. Wyznacza siĉ tereny zabudowy pro-

dukcyjno-usługowej, składów i magazynów, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 1PU, 2PU, 3 
PU. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 
ustala siĉ: 
1)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a)  ustala siĉ lokalizacjĉ funkcji usługowej i pro-

dukcyjnej wraz z niezbĉdnym zapleczem so-
cjalnym, administracyjnym i gospodarczym, 

 b)  możliwoņć sytuowania budynków bezpo-

ņrednio przy granicy z sąsiednimi działkami 
budowlanymi, 

 c)  możliwoņć sytuowania budynków w odle-
głoņci 1,5 m od granicy z sąsiednimi dział-
kami budowlanymi, 

 d)  obsługa komunikacyjna terenu 1PU: 
  -  z dróg publicznych graniczących z terenem 

1PU ustalonych uchwałą Nr XXI/139/2004 
Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 li-
stopada 2004 r., 

  -  z drogi publicznej - ulicy lokalnej 4KDL, 
  -  z drogi publicznej - ulicy dojazdowej 5KDD, 
 e)  obsługa komunikacyjna terenu 2PU: 
  -  z drogi zbiorczej graniczącej z terenem 2PU 

ustalonej uchwałą Nr XXI/139/2004 Rady 
Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 listopa-
da 2004 r., 

  -  z drogi publicznej - ulicy lokalnej 4KDL, 
  -  z drogi publicznej - ulicy dojazdowej 5KDD, 
  -  zakaz budowy zjazdów z drogi lokalnej 

ustalonej uchwałą Nr XXI/139/2004 Rady 
Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 listopa-
da 2004 r., położonej na południe od tere-
nu 2PU, 

 f)  obsługa komunikacyjna terenu 3PU: 
  -  z dróg publicznych graniczących z terenem 

3PU ustalonych uchwałą Nr XXI/139/2004 
Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 li-
stopada 2004 r., 

  -  z drogi publicznej - ulicy lokalnej 4KDL, 
 g)  rozwiązania potrzeb parkingowych wynika-

jących ze sposobu użytkowania działki bu-
dowlanej, z uwzglĉdnieniem nastĉpujących 
wskaźników: 

  -  dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na każde rozpoczĉte 20 m2 powierzchni 
użytkowej, 

  -  dla zakładów produkcyjno-usługowych - 30 
miejsc na 100 zatrudnionych, 

  -  dla obiektów administracyjnych - 7 stano-
wisk na każde 100 m2 powierzchni użytko-
wej; 

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

 a)  przed wydaniem pozwolenia na budowĉ na-
leży zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lot-
niczego Sił Zbrojnych RP wszystkie obiekty o 
wysokoņci 50,00 m npt i wiĉkszej, w celu 
ustalenia sposobu oznakowania przeszkodo-
wego tych obiektów, 

 b)  wyznacza siĉ obszar (zgodnie z rysunkiem 
planu), w którym obowiązuje urządzenie zie-
leni izolacyjnej, 

 c)  zakaz lokalizacji budynków oraz nasadzeń 
zielenią wysoką w strefie ochronnej linii elek-
troenergetycznej 15 kV, 

  -  po skablowaniu linii zakaz nie obowiązuje, 
obowiązują zaņ przepisy dotyczące zago-
spodarowania wzdłuż kabla elektroenerge-
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tycznego, 
 d)  maksymalna wysokoņć ogrodzenia od stro-

ny dróg publicznych – 200 cm; 
3)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

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

 a)  maksymalna wielkoņć powierzchni zabudo-
wy w stosunku do powierzchni działki bu-
dowlanej: 

  -  60%, 
 b)  maksymalna wartoņć wskaźnika intensyw-

noņci zabudowy: 
  -  0,9, 
 c)  minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 
  -  15%, 
 d)  wysokoņć zabudowy: 
  -  do 20 m, 
 e)  dopuszcza siĉ podpiwniczenie budynków, 
 f)  rodzaj dachu: 
  -  płaski, 
  -  dwuspadowy, kąt nachylenia połaci do 35°, 
  -  wielospadowy, kąt nachylenia połaci do 

35°. 
§ 8. 1. Wyznacza siĉ teren drogi publicznej - 

ulicy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 4KDL. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 
ustala siĉ: 
1)  szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

 a)  obowiązek lokalizacji drogi dojazdowej o sze-
rokoņci w liniach rozgraniczających 15 m, 

 b)  możliwoņć lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej na warunkach okreņlonych w przepi-
sach odrĉbnych i uzgodnionych z zarządcą 
drogi. 

§ 9. 1. Wyznacza siĉ teren drogi publicznej - 
ulicy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5KDD. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 
ustala siĉ: 
1)  szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 

 a)  obowiązek lokalizacji drogi dojazdowej o 
szerokoņci w liniach rozgraniczających 12 m 
zakończonej placem manewrowym wg ry-
sunku planu, 

 b)  zakaz budowy skrzyżowania z drogą zbiorczą 
(graniczącą z drogą 5KDD) ustaloną uchwałą 
Nr XXI/139/2004 Rady Miejskiej w Działoszy-
nie z dnia 24 listopada 2004 r., 

 c)  możliwoņć lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach okreņlonych w przepi-
sach odrĉbnych i uzgodnionych z zarządcą 
drogi. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 
 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza siĉ Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. 

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

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Działoszynie: 
Stanisław Ranoszek 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLIII/278/10 
Rady Miejskiej w Działoszynie 
z dnia 28 maja 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLIII/278/10 
Rady Miejskiej w Działoszynie 
z dnia 28 maja 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU 
ROZPATRYWANIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU 

 
Projekt miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla Miasta i Gminy Działo-
szyn dla obszaru położonego w północnej czĉņci 
Miasta Działoszyn w rejonie ulic: Ożegowskiej, 
Jodłowej i Wiązowej był wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 1 lutego 2010 r. do 22 lutego 
2010 r. Uwagi do projektu planu można było skła-

dać w dniach od 1 lutego 2010 r. do 8 marca 2010 r. 
Uwag nie wniesiono. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Działoszynie: 

Stanisław Ranoszek 

 
 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLIII/278/10 
Rady Miejskiej w Działoszynie 
z dnia 28 maja 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 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) zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gmi-
ny. W szczególnoņci zadania własne gminy obej-
mują sprawy: - ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomoņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej; - gminnych dróg, ulic, 
mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowe-
go; - wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania ņcieków komunalnych, 
utrzymania czystoņci i porządku oraz urządzeń sani-
tarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energiĉ elektryczną i 
cieplną oraz gaz, itp. W związku z uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Miasta i Gminy Działoszyn dla obszaru 
położonego w północnej czĉņci Miasta Działoszyn 
w rejonie ulic: Ożegowskiej, Jodłowej i Wiązowej 
zostaną zagospodarowane i zabudowane nowe 
tereny miasta. W konsekwencji wywołane zostaną 
do realizacji zadania inwestycyjne. Zadania własne 
miasta związane z realizacją ustaleń planu bĉdą 
wprowadzone do wieloletniego programu inwesty-
cyjnego, w którym zostaną okreņlone i podane do 
publicznej wiadomoņci terminy realizacji tych inwe-
stycji. Finansowanie inwestycji odbywać siĉ bĉdzie 
w oparciu o budżet miasta i z wykorzystaniem 
ņrodków zewnĉtrznych, funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Działoszynie: 

Stanisław Ranoszek 
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