
 

 

UCHWAŁA NR XIII/58/15 

RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY 

z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- gmina Kocierzew Południowy, fragmenty wsi: Boczki, Gągolin Zachodni, Jeziorko,  

Kocierzew, Lenartów, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Różyce, Wejsce i Wicie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1515) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434) 

i w nawiązaniu do uchwały nr XXVIII/143/13 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy 

Kocierzew Południowy uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Kocierzew Po-

łudniowy, fragmenty wsi: Boczki, Gągolin Zachodni, Jeziorko, Kocierzew, Lenartów, Łaguszew, Osiek, 

Ostrowiec, Różyce, Wejsce i Wicie nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kocierzew Południowy. 

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - gmina Kocierzew Południowy, 

fragmenty wsi: Boczki, Gągolin Zachodni, Jeziorko, Kocierzew, Lenartów, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Ró-

życe, Wejsce i Wicie. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego niniejszym planem miejscowym został określony na ry-

sunkach planu. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) legenda rysunków i objaśnienia oznaczeń dotyczących przeznaczenia terenów, stanowiące załącznik numer 1; 

3) rysunki planu o numerach: od 1 do 23, stanowiące załączniki od numeru 2 do numeru 24, których treść 

obowiązującą stanowią: 

a) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są 

granicą obszaru objętego planem miejscowym, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

c) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-

sadach zagospodarowania, 

d) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem literowym dotyczącym przeznaczenia terenu, 
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e) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

f) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy, 

g) zwymiarowanie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-

rowania lub linii zabudowy, w metrach, 

h) granice obszarów występowania stanowisk archeologicznych, 

i) granice obszarów ochrony stanowisk archeologicznych; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik numer 25; 

5) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik numer 26. 

§ 3. Planem miejscowym ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wysokości 10 procent. 

§ 4. 1. Ilekroć w planie miejscowy jest mowa o: 

1) badaniach archeologicznych w formie nadzorów – należy przez to rozumieć obserwację robót ziemnych lub 

dokonywanie zmiany charakteru dotychczasowej działalności, sporządzanie dokumentacji rysunkowej, opi-

sowej i fotograficznej, a w przypadku stwierdzenia stanowiska niezwłocznego poinformowania Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków; 

2) dopuszczeniu określonej zabudowy i zagospodarowania terenu – należy przez to rozumieć uprawnienia do 

utrzymania istniejących i wykonywania zaprojektowanych obiektów budowlanych lub form zagospodaro-

wania, które wykraczają poza zakres działań ustalonych jako przeznaczenie terenu, a które zostały wskaza-

ne w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu; 

3) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która bezpośrednio przylega do drogi 

lub dojazdu, zapewniających tej działce dostęp do drogi publicznej; 

4) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) usta-

lony niniejszym planem dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni całkowitej budyn-

ków na działce budowlanej przez powierzchnię tej działki; 

5) linii podziału wewnętrznego terenu – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię przery-

waną, określającą zasadę podziału na działki budowlane; 

6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar 

planu na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu, w której może być 

umieszczona ściana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej przyległej ulicy (dro-

gi) lub wskazanych na rysunku planu innej linii rozgraniczającej, także innych elementów zagospodarowa-

nia terenu, i która nie dotyczy takich elementów architektonicznych jak: balkon, schody, podjazd dla nie-

pełnosprawnych, wykusz, zadaszenie wejścia, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 

innych detali wystroju architektonicznego, jeśli przekroczenie to nie jest większe niż 1,3 m; 

8) obszarze planu - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach niniejszego 

planu; 

9) obszarze urbanistycznym - należy przez to rozumieć fragment obszaru gminy, którego granice pokrywają 

się z granicami obrębu ewidencyjnego; 

10) polu widoczności - należy przez to rozumieć powierzchnię w obrębie skrzyżowania dróg, ulic (poza jezd-

niami), wolną od przeszkód takich, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, parkujące pojazdy, itp., 

wyższych niż 0,75 m; 

11) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć ustalony planem zespół działań możliwych do realizacji 

w terenie i które zostały opisane w tekście planu i oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi; 

12) stanie istniejącym zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan 

granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszego planu; 
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13) terenie - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi nieruchomości lub ich części, dla 

których zostały określone niniejszym planem przeznaczenie i zasady zagospodarowania, a które zostały 

oznaczone w tekście oraz na rysunku planu symbolem cyfrowym (numerem); 

14) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyrażony 

w procentach) ustalony niniejszym planem dla działki budowlanej a uzyskany z podzielenia powierzchni 

gruntu rodzimego wraz z wodą powierzchniową na tej działce, a także 50% sumy powierzchni tarasów 

i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 

podłożu zapewniającym im naturalną wegetację, przez powierzchnię działki budowlanej; 

15) utrzymaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych – należy przez to rozumieć dopuszczalność wyko-

nywania na istniejących obiektach budowlanych remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i ich od-

budowy, lub wykonywania na istniejących obiektach przyrodniczych zabiegów pielęgnacyjnych i odtwo-

rzeniowych; 

16) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyrażony liczbą niemianowa-

ną) określający wielkość powierzchni zabudowy na działce budowlanej, a uzyskany z podzielenia po-

wierzchni zabudowanej pod wszystkimi budynkami znajdującymi się na działce budowlanej przez po-

wierzchnię tej działki; 

17) wysokości budynków określonej w metrach – należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu te-

renu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej bu-

dynku do najwyżej położonego punktu przekrycia; 

18) zachowaniu budynków – należy przez to rozumieć dopuszczalność wykonywania na istniejących budyn-

kach przebudowy i remontów, w tym termomodernizacji, także dobudowy wiatrołapów, urządzeń dla nie-

pełnosprawnych oraz szybów dźwigowych, przy jednoczesnym zakazie odbudowy oraz rozbudowy i nad-

budowy w celu zwiększenia powierzchni podstawowej budynku; 

19) zasadach zagospodarowania – należy przez to rozumieć określone planem wymagania stawiane przy rea-

lizacji przeznaczenia terenu. 

2. Ilekroć w ustaleniach planu miejscowego odnoszących się do przeznaczenia terenu jest mowa o: 

1) drogach publicznych, oznaczonych symbolem „KD” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do 

utrzymania istniejących oraz budowy zaprojektowanych dróg (lub ulic) służących komunikacji publicznej, 

w tym klasy: zbiorcze – o symbolu „KD-Z”, lokalne - o symbolu „KD-L”, dojazdowe – o symbolu „KD-D”; 

2) drogach wewnętrznych, oznaczonych symbolem „KDW” - należy przez to rozumieć działania ograniczone 

do utrzymania istniejących oraz budowy zaprojektowanych dróg nie będących drogami publicznymi, służą-

cych bezpośredniej obsłudze komunikacyjnej przyległych terenów zabudowy lub jako dojazd w terenach 

rolniczych i lasach; 

3) lasach, oznaczonych symbolem „ZL” - należy przez to rozumieć działania służące gospodarowaniu leśne-

mu na gruntach leśnych, obejmujących: lasy, porolne grunty do zalesienia z liniami podziału wewnętrznego 

lasu i urządzeniami melioracji wodnej oraz drogi leśne, parkingi leśne i zabudowę leśną; 

4) rolnictwie, oznaczonym symbolem „R” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do gospodarowa-

nia rolniczego na niektórych gruntach rolnych, w tym: na gruntach ornych i pod sadami, na trwałych użyt-

kach zielonych, w ogrodach i pod osłonami, łącznie z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, obiekta-

mi melioracji wodnych i przeciwpowodziowymi oraz gruntami pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śród-

polnymi, także gruntami pod wodami, stanowiącymi oczka wodne lub zbiorniki wodne o powierzchni do 

1 ha i służące wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 

5) wodach płynących, oznaczonych symbolem „WSp” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do 

utrzymania cieków naturalnych i ich źródeł, kanałów, a także polegające na wykonywaniu nowych kana-

łów; 

6) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem „MN” - należy przez to rozumieć działa-

nia ograniczone do utrzymania istniejących oraz wykonywania zaprojektowanych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych 

i gospodarczych, garażami, a także dojściami, dojazdami, urządzeniami budowlanymi oraz zielenią; 
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7) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonej symbolem „MNu” - należy przez to ro-

zumieć działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz wykonywania zaprojektowanych (z niezbęd-

nymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, biurowych 

i socjalnych, garażami, a także dojściami, dojazdami, urządzeniami budowlanymi oraz zielenią): 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) obiektów budowlanych służących działalności w zakresie administracji, kultury, obsługi finansowej, 

usług poczty, handlu (z wyłączeniem obiektów o powierzchni sprzedaży większej niż 200 m2 i obiektów 

stanowiących otwarte place składowo-handlowe), gastronomii oraz usług nieprodukcyjnych związanych 

z konsumpcją indywidualną - realizowanych jako zabudowa uzupełniająca w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

8) zabudowie obsługi komunikacji samochodowej, oznaczonej symbolem – „KS”, należy przez to rozumieć 

działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz wykonywania zaprojektowanych obiektów budow-

lanych służących działalności w zakresie: baz transportu samochodowego, diagnostyki i naprawy środków 

transportu, dystrybucji paliw, mycia pojazdów, obsługi podróżnych i parkowania, z niezbędnymi do ich 

funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, biurowych i socjalnych, ga-

rażami, a także dojściami, dojazdami, urządzeniami budowlanymi oraz zielenią; 

9) zabudowie produkcyjnej rolniczej, oznaczonej symbolem „RP” - należy przez to rozumieć działania ogra-

niczone do utrzymania istniejącej oraz wykonywania zaprojektowanej zabudowy produkcyjnej w gospodar-

stwie rolnym, w skład której wchodzą: budynki i budowle służące prowadzeniu produkcji rolniczej, prze-

chowywaniu środków produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie 

produktów rolniczych i przeznaczonych na potrzeby własne gospodarstwa rolnego, z niezbędną do funk-

cjonowania tych obiektów infrastrukturą techniczną, także dojściami, dojazdami, urządzeniami budowla-

nymi oraz zielenią; 

10) zabudowie produkcyjnej, składach i magazynach, oznaczonej symbolem „P” - należy przez to rozumieć 

działania ograniczone do utrzymania istniejących oraz wykonywania zaprojektowanych obiektów budow-

lanych służących działalności: produkcyjnej nierolniczej (z wyłączeniem farm wiatrowych), w zakresie 

usług produkcyjnych, magazynowo-składowej, warsztatów remontowych, baz transportu samochodowego, 

stacji obsługi sprzętu budowlanego, sprzętu rolniczego i środków transportu (w tym stacji demontażu po-

jazdów wycofanych z eksploatacji), z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach 

technicznych, gospodarczych, biurowych i socjalnych, garażami, a także dojściami, dojazdami, urządze-

niami budowlanymi oraz zielenią; 

11) zabudowie rolniczej, oznaczonej symbolem „RM” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do 

utrzymania istniejącej oraz wykonywania zaprojektowanej zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w gospo-

darstwie rolnym, w skład której wchodzą: budynki mieszkalne, budynki i budowle służące przechowywa-

niu środków produkcji, prowadzeniu produkcji rolniczej, przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowa-

nych w gospodarstwie produktów rolniczych i przeznaczonych na potrzeby własne gospodarstwa rolnego, 

z niezbędną do funkcjonowania tych obiektów infrastrukturą techniczną, także dojściami, dojazdami oraz 

zielenią; 

12) zabudowie rolniczej z usługową, oznaczonej symbolem „RMu” - należy przez to rozumieć działania ogra-

niczone do utrzymania istniejących oraz wykonywania zaprojektowanych (z niezbędnymi do ich funkcjo-

nowania budynkami o pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, biurowych i socjalnych, garażami, 

a także dojściami, dojazdami, urządzeniami budowlanymi oraz zielenią): 

a) obiektów zabudowy produkcyjnej w gospodarstwie rolnym, w skład której wchodzą: budynki i budowle 

służące prowadzeniu produkcji rolniczej, przechowywaniu środków i sprzętu do tej produkcji, przetwa-

rzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produktów rolniczych i przeznaczonych na 

potrzeby własne gospodarstwa, 

b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

c) budynków służących działalności w zakresie handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2 

oraz usług nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją indywidualną - realizowanych wyłącznie jako 

zabudowa na działkach zabudowy zagrodowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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d) obiektów obsługi i warsztatów remontowych sprzętu rolniczego, budowlanego lub środków transportu, 

składających się z nie więcej, niż 3-ech stanowisk warsztatowych, 

e) obiektów budowlanych służących działalności w zakresie obsługi rolnictwa, innych niż wymienione 

w lit. d, także służących działalności produkcyjnej z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego – reali-

zowanych wyłącznie jako zabudowa na działkach zabudowy zagrodowej; 

13) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem „U” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do 

utrzymania istniejących oraz wykonywania zaprojektowanych obiektów budowlanych służących działalno-

ści w zakresie administracji, kultury, edukacji i nauki (z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej 

przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży), ochrony zdrowia (z wyłączeniem szpitali), 

opieki społecznej i socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), obsługi finansowej, poczty, handlu (z ograni-

czeniem powierzchni sprzedaży do 400 m2), gastronomii, hotelarstwa, rozrywki, turystyki, sportu i rekreacji 

oraz usług nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją indywidualną - z niezbędnymi do ich funkcjono-

wania budynkami o pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, biurowych i socjalnych, garażami, 

a także dojściami, dojazdami, urządzeniami budowlanymi oraz zielenią; 

14) zabudowie usługowej – sport i rekreacja, oznaczonej symbolem „US” - należy przez to rozumieć działania 

ograniczone do utrzymania istniejących oraz wykonywania zaprojektowanych obiektów budowlanych słu-

żących działalności sportowej i rekreacyjnej, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami 

o pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, biurowych i socjalnych, garażami, a także dojściami, do-

jazdami, urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią. 

3. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w ust. 1 i ust. 2, należy rozumieć zgodnie 

z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, według stanu na dzień uchwalenia niniejszego planu. 

4. Jeżeli pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w ust. 1 i ust. 2, posiadają różne definicje 

w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, należy stosować ich znaczenie według przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – obowiązujące na całym obszarze planu  

lub na wyszczególnionych terenach 

§ 5. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia, które należy identyfikować w oparciu o: 

1) punkty identyfikacyjne określone na rysunku planu (wskazane naniesienia wynikające z treści mapy) lub 

2) zwymiarowanie określone na rysunku planu w stosunku do naniesień wynikających z treści mapy lub 

3) trwałe naniesienia lub granice własności - jako linie (punkty) pokrywające się z tymi elementami rysunku 

planu lub 

4) w sytuacji wyczerpania warunków, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, w oparciu o miary graficzne z rysunku 

planu. 

§ 6. 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, których przebieg określa się na rysunku planu poprzez 

wskazanie punktów identyfikacyjnych (są nimi naniesienia wynikające z treści mapy) lub poprzez zwymiaro-

wanie. 

2. Istniejące budynki lub ich części, nie spełniające warunków ustaleń planu dotyczących linii zabudowy, 

dopuszcza się do zachowania, przy czym zakaz rozbudowy i nadbudowy nie dotyczy budynków mieszkalnych, 

których schody, taras, zadaszenie wejścia, przekraczają określoną na rysunku planu linię zabudowy oraz bu-

dynków, które są usytuowane pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą ulicy fragmentem obrysu ze-

wnętrznych murów. 

3. W pasie terenu zawartym pomiędzy określonymi planem - linią zabudowy i linią rozgraniczającą przyle-

głej drogi (ulicy) obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej. 
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§ 7. W terenach przeznaczonych pod zabudowę budynkami dopuszczalne jest usytuowanie budynków bez-

pośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w zbliżeniu na odległość do 1,5 od granicy 

z sąsiednią działką budowlaną jeśli zachowane zostaną przepisy dotyczące dostępu do pomieszczeń naturalne-

go oświetlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, zapewnienia bezpieczeństwa pożaro-

wego oraz zachowane zostaną pozostałe ustalenia planu. 

§ 8. Realizacja obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 7,5 m od osi napowietrznych linii elek-

troenergetycznej średniego napięcia (15 kV) i stacji transformatorowych ze średniego na niskie napięcie wy-

maga zachowania warunków bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji tych linii i stacji, określonych w prze-

pisach odrębnych. 

§ 9. W terenach o przeznaczeniu określonym symbolami: „MNu”, „MN,U” obowiązuje zakaz realizacji 

w obrębie jednej działki budowlanej, więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

§ 10. W terenach o przeznaczeniu określonym symbolem „MNu” realizację obiektów budowlanych 

z zakresu zabudowy usługowej dopuszcza się wyłącznie w ramach działki budowlanej z istniejącym budyn-

kiem mieszkalnym jednorodzinnym lub działki budowlanej, w obrębie której zostanie zachowana możliwość 

budowy budynku mieszkalnego. 

§ 11. W terenach przeznaczonych pod zabudowę budynkami obowiązują następujące zasady kształtowania 

dachów (chyba że w przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały stanowi się inaczej): 

1) dachy na budynkach mieszkalnych dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci od 200 do 450, z dopusz-

czeniem naczółków, lukarn, itp.; 

2) przy realizacji dachów na budynkach mieszkalnych sytuowanych w układzie bliźniaczym wymagane jest 

zachowanie na obydwu dachach – tych samych: kąta nachylenia połaci dachowych oraz kierunku głównej 

kalenicy w stosunku do frontu działki; 

3) dachy na budynkach niemieszkalnych o nachyleniu połaci nie większym niż 450, z zastrzeżeniem treści 

pkt 4 i pkt 5; 

4) dopuszcza się realizacją dachów bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci w terenach o przeznaczeniu 

określonym symbolami: „P”, „KS”; 

5) we wszystkich terenach dopuszcza się wykonywanie dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta na-

chylenia połaci; 

6) na istniejących budynkach (w tym, przy ich rozbudowie) dopuszcza się odtworzenie dotychczasowej geo-

metrii dachu (kąta nachylenia i układu połaci dachowych, wysokości i kierunku głównej kalenicy dachu). 

§ 12. 1. Przy rozbudowie istniejącego budynku, którego wysokość nie spełnia ustaleń określonych w prze-

pisach rozdziału 3, dopuszcza się zachowanie dotychczasowych parametrów wysokościowych tego budynku. 

2. Ustalenia w zakresie kształtowania wysokości budynków zawarte w przepisach rozdziału 3 nie obowią-

zują w przypadku podejmowania przebudowy dachu lub nadbudowy budynku mieszkalnego usytuowanego 

w układzie bliźniaczym, mających na celu, odpowiednio, dostosowanie geometrii jego dachu do geometrii da-

chu budynku zbliźniaczonego lub wyrównanie jego wysokości do wysokości budynku zbliźniaczonego. 

3. W terenach o przeznaczeniu określonym symbolami: „MNu”, „MN,U” ustalenia zawarte w przepisach 

rozdziału 3 dotyczące kształtowania wysokości budynków mieszkalnych odnoszą się również do budynków 

o funkcji mieszkaniowo-usługowej. 

§ 13. 1. Ogrodzenia od strony dróg (ulic) winny spełniać następujące warunki: 

1) maksymalna wysokość do 1,8 m; 

2) wyklucza się zastosowanie jako wypełnienia powierzchni przęseł prefabrykowanych elementów betono-

wych. 

2. Realizacja ogrodzeń przy skrzyżowaniach dróg wewnętrznych, oznaczonych w planie, z drogą publiczną 

lub z inną, oznaczoną w planie, drogą wewnętrzną, wymaga ukształtowania narożnych ścięć linii ogrodzeń 

o wymiarach co najmniej 3 m x 3 m. 
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§ 14. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) wymagane jest równoczesne lub wyprzedzające wykonanie elementów infrastruktury technicznej zapew-

niającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń określonych 

przeznaczeniem terenu; 

2) w zakresie zaopatrzenie w energię cieplną ustala się preferencje dla zastosowania niewęglowych czynni-

ków ciepła; 

3) wyodrębnione w planie tereny o przeznaczeniu określonym symbolami: „RM”, „RMu”, „RM,R”, „MNu” 

i „MN,U” wskazuje się jako rodzaje terenów o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku, o których 

mowa w przepisach prawa ochrony środowiska - „tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-

usługową”. 

§ 15. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej: 

1) fragmenty terenów oznaczonych symbolami: 1.113.RM., 5.102.KD-D, 5.103.KDW, 5.107.MNu., 

5.110.MNu, 5.114.ZL., 5.115.RP,R., 11.34.MNu. i 11.36.R - według oznaczenia na rysunkach planu, poło-

żone są w obszarach występowania stanowisk archeologicznych. Położenie fragmentów terenów 

w obszarach występowania stanowisk archeologicznych zostało wskazane również w treści rozdziału 3 ni-

niejszej uchwały; 

2) na fragmentach terenów położonych w obszarach występowania stanowisk archeologicznych realizację ro-

bót ziemnych związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na stanowisku 

archeologicznym regulują przepisy odrębne; 

3) na obszarze planu wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej związane ze stanowiskami archeologicz-

nymi, zwane dalej „obszarami ochrony stanowisk archeologicznych”. Tereny o symbolach: 1.106.RMu., 

5.106.ZL., 11.35.MNu., 11.37.R., 12.69.KD-D., 12.68.RM. oraz fragmenty terenów o symbolach: 

1.104.KD-D., 1.107.RM,R., 1.108.RMu., 1.113.RM., 5.102.KD-D, 5.103.KDW, 5.105.MNu., 5.107.MNu., 

5.108.R, 5.110.MNu, 5.112.RMu., 5.113.RMu., 5.114.ZL., 5.115.RP,R., 5.116.P., 11.29.KD-L., 11.30.KD-

D., 11.33.KDW., 11.34.MNu., 11.36.R., 11.38.R., 11.39.R., 11.48.RM., 12.67.RMu., 15.87.RM. - według 

oznaczenia na rysunkach planu, położone są w obszarach ochrony stanowisk archeologicznych. Położenie 

terenów i fragmentów terenów w obszarach ochrony stanowisk archeologicznych zostało wskazane również 

w treści rozdziału 3 niniejszej uchwały; 

4) na terenach i na fragmentach terenów położonych w obszarach ochrony stanowisk archeologicznych, 

w przypadku robót ziemnych związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności 

na obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych 

w formie nadzoru. 

§ 16. Ustala się następujące zasady i warunki podziału oraz scalenia i podziału nieruchomości: 

1) wielkość i kształt wydzielanych działek budowlanych winny być dostosowane do potrzeb związanych 

z funkcjonowaniem obiektów budowlanych, przy zachowaniu wymogów niniejszego planu i przepisów od-

rębnych; 

2) określone na rysunku planu linie podziału wewnętrznego jako zasada podziału, obowiązują w zakresie kie-

runku przebiegu granic nowego podziału oraz usytuowania działek budowlanych w stosunku do ulic za-

pewniających dostępność komunikacyjną; 

3) fragment działki budowlanej przeznaczony pod dojazd winien posiadać szerokość nie mniejszą niż 5 m; 

ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostających po wydzieleniu 

działki budowlanej lub działek budowlanych; 

4) wydzielenie działki gruntu pod dojazd wymaga zachowania narożnych ścięć jej granic w obrębie skrzyżo-

wania nawiązującego dojazd do drogi publicznej (ulicy), o wymiarach co najmniej 3 m x 3 m; warunek 

nie dotyczy sytuacji uzasadnionej względami technicznymi lub ochroną drzewostanu; 

5) w terenach o przeznaczeniu określonym symbolami: „MNu”, „MN,U”, „RMu” wydzielane działki budow-

lane mieszkalnictwa jednorodzinnego winny mieć powierzchnię nie mniejszą niż 700 m2 i szerokość frontu 

nie mniejszą niż 18 m; 
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6) w terenach o przeznaczeniu określonym symbolami: „RM”, „RMu”, „RM,R” wydzielane działki budowla-

ne zabudowy zagrodowej winny mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1000 m2 i szerokość frontu nie mniej-

szą niż 18 m; 

7) w terenach o przeznaczeniu określonym symbolami: „P” i „KS” wydzielane działki budowlane winny mieć 

powierzchnię nie mniejszą niż 1000 m2 i szerokość frontu nie mniejszą niż 20 m, z zastrzeżeniem treści pkt 8; 

8) w terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej dla zabudowy 

stacji transformatorowej ze średniego na niskie napięcie przy zachowaniu minimalnych wymiarów tej 

działki: 

a) dla wolno stojącej stacji transformatorowej wnętrzowej - 5 m x 6 m, 

b) dla stacji słupowej - 2 m x 3 m; 

9) dla pozostałej zabudowy (nie wymienionej w pkt 5, 6, 7,8) wielkość działek budowlanych uzależniona jest 

od realizowanej funkcji i wielkości obiektów budowlanych przy zachowaniu powierzchni działki 

nie mniejszej niż 200 m2 i szerokości frontu działki nie mniejszej niż 10 m; 

10) kąt położenia granic podziału nieruchomości (granic powstałych w wyniku podziału) w stosunku do pasa 

drogowego drogi obsługującej winien być zbliżony (z tolerancją do 20%) do kąta istniejących granic nieru-

chomości; 

11) wydzielenie działek nie spełniających warunków, o których mowa w pkt 5-10, jest dopuszczalne: 

a) w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, 

b) w sytuacji, gdy nowa granica działki pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania. 

§ 17. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i po-

działów nieruchomości. 

§ 18. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) dostępność komunikacyjną do terenów zapewniają, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych: 

a) drogi (ulice) określone niniejszym planem i przylegające do poszczególnych terenów, 

b) drogi (ulice) położone poza granicami obszaru planu i przylegające do poszczególnych terenów, 

c) nieruchomości położone w granicach terenów, będące dojazdami lub dojściami (nie wyodrębnionymi 

w niniejszym planie); 

2) linie rozgraniczające drogi (ulicy) winny spełniać warunki zwymiarowania ustalone w przepisach rozdziału 3 

oraz miar graficznych i punktów identyfikacyjnych określonych na rysunku planu; 

3) dojazdy lub dojścia wydzielane w obrębie terenów nie są w rozumieniu niniejszego planu drogami (ulica-

mi) publicznymi. 

§ 19. 1. Realizacja obiektów o funkcji usługowej, obiektów z zakresu zabudowy produkcyjnej, składów 

i magazynów oraz obiektów z zakresu zabudowy obsługi komunikacji samochodowej wymaga urządzenia 

w obrębie działki budowlanej miejsc postojowych dla samochodów użytkowników tej zabudowy. Dopuszcza 

się realizację miejsc postojowych w pasach drogowych dróg obsługujących działki budowlane, za zgodą i na 

warunkach określonych przez zarządcę lub właściciela drogi. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy budowy obiektu budowlanego lub zmiany sposobu użyt-

kowania obiektu budowlanego. 

3. Przy realizacji obiektów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące wskaźniki wyposażenia 

w miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości, minimum: 

a) dla obiektu handlowego – jedno stanowisko na każdy obiekt a ponadto jedno stanowisko na każde rozpo-

częte 50 m2 powierzchni sprzedaży, 

b) dla obiektu gastronomicznego – jedno stanowisko na każde cztery miejsca konsumenckie, 

c) dla obiektu hotelowego – jedno stanowisko na każde cztery miejsca noclegowe, 
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d) dla pozostałych obiektów usługowych - jedno stanowisko na każdy obiekt a ponadto jedno stanowisko 

na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej, 

e) dla obiektów z zakresu zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów i zabudowy obsługi komunikacji 

samochodowej - jedno stanowisko na każde rozpoczęte cztery miejsca pracy. 

4. Przy urządzaniu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników zabudowy o funkcji usługowej, co 

najmniej, jedno miejsce winno być przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. 

5. Przy realizacji obiektów z zakresu zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów obowiązuje urządze-

nie miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych w liczbie dostosowanej do transportochłonności dostaw 

i wywozu produktów lub towarów, lecz nie mniejszej niż jedno stanowisko na każde rozpoczęte 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej budynków o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów. 

§ 20. Budowa budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, także zmiana sposobu użytkowania budyn-

ku (lub jego części) na budynek mieszkalny (lub lokal mieszkalny) wymaga urządzenia w obrębie działki bu-

dowlanej miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż jedno stanowisko na jed-

no mieszkanie. 

§ 21. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicz-

nej: 

1) minimalny program wyposażenia terenów przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci i urządzenia: za-

opatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, odprowadzenia i oczyszczania ścieków bytowych, 

odprowadzenia i oczyszczania wód opadowych i roztopowych; 

2) dopuszczalne jest wyposażenie terenów w sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz inne urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, nie wymienione w ust. 1 (z wykluczeniem turbin wiatrowych), pod wa-

runkiem zachowania pozostałych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych; 

3) ustala się prawo realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w pkt 1 i 2 (z za-

strzeżeniem spełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych): 

a) w terenach dróg (ulic) wyodrębnionych w niniejszym planie, 

b) w poszczególnych terenach przewidzianych do zabudowy budynkami - ramach pasów przylegających do 

dróg (ulic), w granicach określonych linią zabudowy i linią rozgraniczającą tereny dróg (ulic), 

c) w miejscach lokalizacji istniejących sieci i urządzeń, 

d) w miejscach wskazanych w przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały; 

4) w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe zrealizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicz-

nej według zasad, o których mowa w pkt 3 (w tym, przy podejmowaniu przebudowy, ze zmianą trasy, ist-

niejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia), dopuszcza się realizację tego rodzaju inwestycji 

poza wskazanymi lokalizacjami, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i przepisów odrębnych. 

§ 22. Ustala się następujące zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej lub ujęć własnych, przy zachowaniu przepisów od-

rębnych dotyczących wykonywania takich ujęć; 

2) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej; 

3) na terenach nie wyposażonych w kanalizację sanitarną ścieki bytowe i przemysłowe mogą być odprowa-

dzone do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe a następnie wywożone na stację zlewną 

oczyszczalni ścieków lub do przydomowych lub zakładowych oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu wy-

mogów przepisów odrębnych, w tym w szczególności, dotyczących ochrony środowiska wodno-

gruntowego; 

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do ziemi, przy zacho-

waniu przepisów odrębnych; 
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5) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o: 

a) istniejące stacje transformatorowe ze średniego na niskie napięcie położone na obszarze planu (w obrębie 

terenów o symbolach: 1.106., 5.105., 5.113., 11.35., 12.64., 15.85., 15.89.), z dopuszczeniem jej konser-

wacji, wymiany oraz rozbudowy, 

b) istniejące stacje transformatorowe ze średniego na niskie napięcie położone poza obszarem planu, 

c) projektowane stacje transformatorowe zasilane liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia, sytu-

owane w terenach zabudowy - w przypadku zapotrzebowania, 

d) istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia; 

6) usuwanie odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w oparciu o niezbędne urządzenia 

służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodli-

wiania. 

§ 23. W przypadku wystąpienia kolizji zabudowy z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegó-

łowych wymagana jest ich przebudowa w sposób gwarantujący funkcjonowanie melioracji wodnych na tere-

nach oddziaływania tychże urządzeń. Dopuszcza się zmianę trasy istniejących urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych. 

§ 24. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenów, dla których w planie ustala się inne przeznaczenie niż dotychczaso-

we użytkowanie (chyba że w przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały stanowi się inaczej): 

1) dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem, nie-

zbędnych do dotychczasowego sposobu użytkowania terenu lub jego fragmentu, z zastrzeżeniem treści 

§ 6 ust. 3 niniejszej uchwały; 

2) istniejące budynki mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, z prawem do ich zachowania; 

3) istniejące ogrodzenia mogą być użytkowane w dotychczasowej lokalizacji, z prawem do bieżącej konser-

wacji, z wyłączeniem przebudowy i odbudowy; 

4) termin tymczasowego zagospodarowania terenu upływa z dniem podjęcia realizacji przedsięwzięcia zgod-

nego z przeznaczeniem terenu określonym w niniejszym planie miejscowym. 

§ 25. Z uwagi na uwarunkowania, na obszarze objętym planem nie określa się: 

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznych; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów, innych niż obszary występowania stanowisk archeologicznych, o których 

mowa w § 15 niniejszej uchwały, 

3) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osu-

waniem się mas ziemnych. 

§ 26. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z treści niniejszego planu miejscowego nie 

dotyczą inwestycji z zakresu łączności publicznej, jeśli zachowana zostanie możliwość realizacji zabudowy 

i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu i zachowane zostaną przepisy odrębne. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania 

zagospodarowania wyodrębnionych terenów 

§ 27. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Boczki wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 1 symbolami cyfrowymi (numerami) od 

1.104. do 1.114. 

2. Ustala się teren o symbolu 1.104., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-D); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) ulica klasy „dojazdowa” (w ciągu drogi gminnej nr 105208E), 

b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

c) fragment terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze ochrony stanowiska ar-

cheologicznego. 

3. Ustala się teren o symbolu 1.105., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-Z); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - droga klasy „zbiorcza” (teren stanowi fragment pasa drogi powiato-

wej nr 2707E). 

4. Ustala się tereny o symbolach: 1.106. i 1.108., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy w terenie 1.104., ob-

owiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie więk-

szej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), także obiektów budowlanych przezna-

czonych do prowadzenia innej działalności produkcyjnej, 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

f) cały teren o symbolu 1.106. i fragment terenu o symbolu 1.108. - według oznaczenia na rysunku planu, 

położone są w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

5. Ustala się tereny o symbolach: 1.107. i 1.109., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza i rolnictwo (symbol RM, R); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy w terenie 1.104., ob-

owiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie więk-

szej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

f) dojazdy gospodarcze o szerokości nie mniejszej niż 5 m, 

g) fragment terenu o symbolu 1.107. - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze 

ochrony stanowiska archeologicznego. 

6. Ustala się tereny o symbolach: 1.110. i 1.112., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy w terenie 1.104. 

(przy spełnieniu warunku dotyczącego linii zabudowy), 

b) budynki inwentarskie, także obiekty budowlane przeznaczone do prowadzenia innej działalności pro-

dukcyjnej winny być sytuowane poza pasem terenu, o którym mowa w lit. a, 
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c) dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków nie spełniających warunków usytuowania, o których 

mowa w lit. b, 

d) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

e) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

f) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

g) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

7. Ustala się teren o symbolu 1.111., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy (symbol ZL); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - zakaz realizacji budynków. 

8. Ustala się teren o symbolu 1.113., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy w terenie 1.104., ob-

owiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie więk-

szej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków nie spełniających warunku, o którym mowa w lit. a, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

g) fragmenty terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położone są w obszarze występowania stanowi-

ska archeologicznego i w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

6. Ustala się teren o symbolu 1.114., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy w terenie 1.104. 

(przy spełnieniu warunku dotyczącego linii zabudowy), 

b) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej ulicy w terenie 1.104., ob-

owiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie więk-

szej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), także obiektów budowlanych przezna-

czonych do prowadzenia innej działalności produkcyjnej, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 28. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Gągolin Zachodni ustala się teren  oznaczony na rysunku planu 

numer 2 symbolem cyfrowym 4.20., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 5677



a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 105208E), obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli 

zwierząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 29. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Jeziorko wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 3 symbolami cyfrowymi: 5.99 

i 5.100. 

2. Ustala się teren o symbolu 5.99., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2717E), przy spełnieniu warunku dotyczącego linii zabudowy, 

b) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2717E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), także obiektów bu-

dowlanych przeznaczonych do prowadzenia innej działalności produkcyjnej, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

3. Ustala się teren o symbolu 5.100., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy (symbol ZL); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - zakaz realizacji budynków. 

§ 30. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Jeziorko wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 4 symbolami cyfrowymi (numera-

mi) od 5.101. do 5.111. 

2. Ustala się teren o symbolu 5.101., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-Z); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - droga klasy „zbiorcza” (teren stanowi poszerzenie pasa drogi 

nr 2714E). 

3. Ustala się teren o symbolu 5.102., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-D); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa”, o nieprzelotowym zakończeniu, 

b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

c) fragmenty terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położone są w obszarze występowania stanowi-

ska archeologicznego i w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 
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4. Ustala się teren o symbolu 5.103., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego, 

b) fragmenty terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położone są w obszarze występowania stanowi-

ska archeologicznego i w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

5. Ustala się teren o symbolu 5.104., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa obsługi komunikacji samochodowej (symbol KS); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) dopuszcza się realizację budynków: 

- o funkcji handlu, z zachowaniem łącznej powierzchni sprzedaży w obrębie działki budowlanej nie 

większej niż 400 m2, 

- o funkcji mieszkaniowej, wyłącznie jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 

w obrębie działki budowlanej, 

b) wysokość budynków do 10 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,2 do 1, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10%. 

6. Ustala się tereny o symbolach: 5.105. i 5.107., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej, przy zachowaniu następujących warunków 

zagospodarowania działek budowlanych: 

- budynki przeznaczone dla chowu lub hodowli zwierząt o łącznej obsadzie nie większej niż 40 DJP 

(dużych jednostek przeliczeniowych), 

- wysokość budynków do 10 m, 

- wskaźnik zabudowy do 0,6, 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

b) w zagospodarowaniu działki budowlanej z zakresu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

obowiązują: 

- wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do 9 m, pozostałych budynków do 6 m, 

- wskaźnik zabudowy do 0,4, 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%, 

c) fragment terenu o symbolu 5.105. - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze 

ochrony stanowiska archeologicznego, 

d) fragmenty terenu o symbolu 5.107. - według oznaczenia na rysunku planu, położone są w obszarze wy-

stępowania stanowiska archeologicznego i w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

7. Ustala się teren o symbolu 5.106., dla którego określa się: 
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1) przeznaczenie terenu: lasy (symbol ZL); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 

b) teren położony jest w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

8. Ustala się teren o symbolu 5.108., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: rolnictwo (symbol R); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, z zastrzeżeniem treści lit. b, 

b) dopuszcza się realizację budynków z zakresu zdefiniowanego niniejszym planem dla zabudowy produk-

cyjnej rolniczej, wyłącznie w ramach uzupełnienia zagospodarowania istniejących w terenie 5.105. 

i 5.107. działek z zabudową zagrodową i przy zachowaniu następujących warunków: 

- budynki przeznaczone dla chowu lub hodowli zwierząt o obsadzie nie większej niż 40 DJP (dużych 

jednostek przeliczeniowych), licząc łącznie w obrębie poszczególnych działek, 

- zakaz realizacji budynków mieszkalnych zabudowy zagrodowej, 

- wysokość budynków do 10 m, 

- wskaźnik zabudowy do 0,6, 

- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

c) szerokość dojazdów gospodarczych nie mniejsza niż 5 m, 

d) fragment terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest obszarze ochrony stanowiska 

archeologicznego. 

9. Ustala się teren o symbolu 5.109., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (symbol U); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki usługowe o wysokości do 10 m, pozostałe budynki o wysokości do 6 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,7, 

c) intensywność zabudowy od 0,2 do 1,4, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10%. 

10. Ustala się teren o symbolu 5.110., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do 9 m, pozostałych budynków do 6 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,4, 

c) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%, 

e) fragmenty terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położony są w obszarze występowania stanowi-

ska archeologicznego i w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

11. Ustala się teren o symbolu 5.111., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: rolnictwo (symbol R); 
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2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 

b) szerokość dojazdów gospodarczych nie mniejsza niż 5 m. 

§ 31. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Jeziorko wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 5 symbolami cyfrowymi (numera-

mi) od 5.101. do 5.111. 

2. Ustala się tereny o symbolach: 5.112. i 5.120., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

5.58.KD-D (teren położony poza obszarem niniejszego planu), przy spełnieniu warunku dotyczącego li-

nii zabudowy, 

b) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

5.58.KD-D obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt 

w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), także obiektów budow-

lanych przeznaczonych do prowadzenia innej działalności produkcyjnej, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

g) fragment terenu o symbolu 5.112. - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze 

ochrony stanowiska archeologicznego. 

3. Ustala się teren o symbolu 5.113., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

c) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

e) fragment terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze ochrony stanowiska 

archeologicznego. 

4. Ustala się teren o symbolu 5.114., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy (symbol ZL); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 

b) fragmenty terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położone są w obszarze występowania stanowi-

ska archeologicznego i w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

5. Ustala się teren o symbolu 5.115., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna rolnicza, rolnictwo (symbol RP,R); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) realizacja budynków, wyłącznie, w ramach uzupełnienia zagospodarowania działek budowlanych zabu-

dowy zagrodowej usytuowanych w terenie 5.113., 

b) zakaz realizacji budynków mieszkalnych zabudowy zagrodowej, 

c) wysokość budynków do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

g) dojazdy gospodarcze o szerokości nie mniejszej niż 5 m, 

h) fragmenty terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położone są w obszarze występowania stanowi-

ska archeologicznego i w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

6. Ustala się teren o symbolu 5.116., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny (symbol P); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków do 15 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

c) intensywność zabudowy od 0,2 do 1, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10%, 

e) dostępność komunikacyjną do terenu zapewnia droga wewnętrzna wsi Jeziorko, stanowiąca działki ewi-

dencyjne o numerach: 251, 255/1, 267, 256 i 260/1, 

f) fragment terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze ochrony stanowiska ar-

cheologicznego. 

7. Ustala się tereny o symbolach: 5.117. i 5.119., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

5.58.KD-D (teren położony poza obszarem niniejszego planu), obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 

przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek prze-

liczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

8. Ustala się teren o symbolu 5.118., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego. 

9. Ustala się teren o symbolu 5.121., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-D); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - droga klasy „dojazdowa” (teren stanowi poszerzenie pasa drogi ob-

sługującej zabudowę wsi Jeziorko Północne). 

10. Ustala się teren o symbolu 5.122., dla którego określa się: 
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1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-Z); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - droga klasy „zbiorcza” (teren stanowi poszerzenie pasa drogi 

nr 2714E). 

§ 32. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Lenartów wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 6 symbolami cyfrowymi (numera-

mi) od 9.33. do 9.38. 

2. Ustala się teren o symbolu 9.33., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2719E), obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 15 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

3. Ustala się tereny o symbolach: 9.34. i 9.36., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, w pasie terenu 

o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu drogi nr 2719E), 

przy spełnieniu warunku dotyczącego linii zabudowy, 

b) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 

20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

c) wysokość budynków: mieszkalnych i usługowych do 10 m, pozostałych do 15 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

4. Ustala się teren o symbolu 9.35., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego. 

5. Ustala się teren o symbolu 9.37., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy (symbol ZL); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - zakaz realizacji budynków. 

6. Ustala się teren o symbolu 9.38., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: rolnictwo (symbol R); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - zakaz realizacji budynków. 

§ 33. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Łaguszew ustala się teren oznaczony na rysunku planu numer 

7 symbolem cyfrowym 11.24., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa (symbol MN,U); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) wysokość budynków: mieszkalnych i usługowych do 9 m, pozostałych do 6 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

c) intensywność zabudowy od 0,1 do 1,2, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 34. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Łaguszew wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 8 symbolami cyfrowymi (numera-

mi) od 11.25. do 11.28. 

2. Ustala się teren o symbolu 11.25., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-Z); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - droga klasy „zbiorcza” (teren stanowi poszerzenie pasa drogi 

nr 2713E). 

3. Ustala się teren o symbolu 11.26., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-D); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa”, 

b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu. 

4. Ustala się tereny o symbolach: 11.27. i 11.29., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do 9 m, pozostałych budynków do 6 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,4, 

c) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%. 

§ 35. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Łaguszew wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 9 symbolami cyfrowymi (numera-

mi) od 11.29. do 11.50. 

2. Ustala się teren o symbolu 11.29., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-L); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga klasy „lokalna” (teren stanowi poszerzenie pasa drogi nr 2718E). 

b) teren położony jest w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

3. Ustala się teren o symbolu 11.30., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-D); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa”, 

b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

c) fragment terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze ochrony stanowiska ar-

cheologicznego. 

4. Ustala się teren o symbolu 11.31., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol KDW); 
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2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego, 

b) jezdnia o nawierzchni twardej. 

5. Ustala się tereny o symbolach: 11.32. i 11.33., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego, 

b) fragment terenu o symbolu 11.33. - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze 

ochrony stanowiska archeologicznego. 

6. Ustala się teren o symbolu 11.34., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do 9 m, pozostałych budynków do 6 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,4, 

c) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%, 

e) fragmenty terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położone są w obszarze występowania stanowi-

ska archeologicznego i w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

7. Ustala się teren o symbolu 11.35., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami (symbol MNu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do 9 m, pozostałych budynków do 6 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,4, 

c) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%, 

e) teren położony jest w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

8. Ustala się tereny o symbolach: 11.36., 11.37., 11.38., 11.39. i 11.44., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: rolnictwo (symbol R); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 

b) szerokość dojazdów gospodarczych nie mniejsza niż 5 m, 

c) fragmenty terenu o symbolu 11.36. - według oznaczenia na rysunku planu, położone są w obszarze wy-

stępowania stanowiska archeologicznego i w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego, 

d) cały teren o symbolu 11.37. i fragmenty terenów o symbolach: 11.38. i 11.39. - według oznaczenia na 

rysunku planu, położone są w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

9. Ustala się tereny o symbolach: 11.40. i 11.41., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) realizacja budynków mieszkalnych dopuszczalna, wyłącznie, w pasie terenu o szerokości 35 m wzdłuż 

drogi w terenie 11.31. (licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej tej drogi), przy spełnieniu warunku 

dotyczącego linii zabudowy, 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

10. Ustala się teren o symbolu 11.42., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej drogi w terenie 

11.31., obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt 

w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków nie spełniających warunku, o którym mowa w lit. a, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

11. Ustala się teren o symbolu 11.43., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej drogi w terenie 

11.31., obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w licz-

bie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

12. Ustala się teren o symbolu 11.45., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

c) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

e) dostępność komunikacyjna z ulicy w terenie 11.30. poprzez dojazdy w terenie 11.44. 

13. Ustala się teren o symbolu 11.46., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 40 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

11.30., przy spełnieniu warunku dotyczącego linii zabudowy, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

14. Ustala się teren o symbolu 11.47., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna rolnicza, rolnictwo (symbol RP,R); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków, wyłącznie, w ramach uzupełnienia zagospodarowania działek budowlanych zabu-

dowy zagrodowej usytuowanych w terenie 11.46., 

b) zakaz realizacji budynków mieszkalnych zabudowy zagrodowej, 

c) wysokość budynków do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

g) dojazdy gospodarcze o szerokości nie mniejszej niż 5 m. 

15. Ustala się teren o symbolu 11.48., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

c) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

e) fragment terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze ochrony stanowiska ar-

cheologicznego. 

16. Ustala się teren o symbolu 11.49., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 

20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych i usługowych do 10 m, pozostałych do 15 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

17. Ustala się teren o symbolu 11.50., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej drogi w terenie 

11.31., obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w licz-

bie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 36. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Osiek wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 10 symbolami cyfrowymi (numerami) 

od 12.62. do 12.65. 

2. Ustala się tereny o symbolach: 12.62. i 12.64., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

12.21.KD-D (teren położony poza obszarem niniejszego planu), obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 

przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek prze-

liczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

3. Ustala się teren o symbolu 12.63., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego. 

4. Ustala się teren o symbolu 12.65., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-D); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa” (teren stanowi narożne ścięcie linii rozgraniczających ulicy przy skrzyżowaniu 

z drogą nr 105201E), 

b) w terenie obowiązuje zachowanie pola widoczności. 

§ 37. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Osiek wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 11 symbolami cyfrowymi (numerami) 

od 12.66. do 12.69. 

2. Ustala się tereny o symbolach: 12.66. i 12.68., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

12.01.KD-D (teren położony poza obszarem niniejszego planu), obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 

przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek prze-

liczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 
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d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

f) fragment terenu o symbolu 12.68. - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze 

ochrony stanowiska archeologicznego. 

3. Ustala się teren o symbolu 12.67., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

12.01.KD-D (teren położony poza obszarem niniejszego planu), przy spełnieniu warunku dotyczącego 

linii zabudowy, 

b) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

12.01.KD-D obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt 

w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), także obiektów budow-

lanych przeznaczonych do prowadzenia innej działalności produkcyjnej, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

g) fragment terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze ochrony stanowiska 

archeologicznego. 

4. Ustala się teren o symbolu 12.69., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-D); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa” (w ciągu drogi nr 105201E), 

b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

c) teren położony jest w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego. 

§ 38. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Ostrowiec ustala się teren  oznaczony na rysunku planu numer 

12 symbolem cyfrowym 13.20., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2718E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), także obiektów bu-

dowlanych przeznaczonych do prowadzenia innej działalności produkcyjnej, 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 39. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Różyce wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 13 symbolami cyfrowymi: 15.84., 

15.85. i 15.86. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 5677



2. Ustala się teren o symbolu 15.84., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy (symbol ZL); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - zakaz realizacji budynków. 

3. Ustala się teren o symbolu 15.85., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 105053E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

4. Ustala się teren o symbolu 15.86., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego. 

§ 40. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Różyce wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 14 symbolami cyfrowymi (numerami) 

od 15.87. do 15.93. 

2. Ustala się teren o symbolu 15.87., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 105053E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, 

f) fragment terenu - według oznaczenia na rysunku planu, położony jest w obszarze ochrony stanowisk ar-

cheologicznych. 

3. Ustala się teren o symbolu 15.88., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-D); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa” (w ciągu drogi nr 105203E), 

b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu. 

4. Ustala się teren o symbolu 15.89., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 105053E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

5. Ustala się teren o symbolu 15.90., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego. 

§ 41. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Różyce wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 15 symbolami cyfrowymi (numerami) 

od 15.94. do 15.98. 

2. Ustala się tereny o symbolach: 15.94. i 15.96., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2716E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

3. Ustala się teren o symbolu 15.95., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - szerokość pasa drogowego według stanu istniejącego. 

4. Ustala się teren o symbolu 15.97., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy (symbol ZL); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - zakaz realizacji budynków. 

5. Ustala się teren o symbolu 15.98., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: wody płynące (symbol WSp); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - rzeka Witonia w liniach brzegu, do utrzymania. 

§ 42. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Różyce wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 16 symbolami cyfrowymi: 15.99., 

15.100. i 15.101. 

2. Ustala się tereny o symbolach: 15.99. i 15.101., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2716E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 
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b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

3. Ustala się teren o symbolu 15.100., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2716E), przy spełnieniu warunku dotyczącego linii zabudowy, 

b) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2716E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), także obiektów bu-

dowlanych przeznaczonych do prowadzenia innej działalności produkcyjnej, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 43. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Różyce wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 17 symbolami cyfrowymi: 15.102., 

15.103., 15.104. i 15.105. 

2. Ustala się teren o symbolu 15.102., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-L); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „lokalna” (w ciągu drogi nr 2717E), 

b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu. 

3. Ustala się teren o symbolu 15.103., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2717E), przy spełnieniu warunku dotyczącego linii zabudowy, 

b) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2717E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), także obiektów bu-

dowlanych przeznaczonych do prowadzenia innej działalności produkcyjnej, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

4. Ustala się teren o symbolu 15.104., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 5677



2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2717E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

5. Ustala się teren o symbolu 15.105., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) budynki przeznaczone dla chowu lub hodowli zwierząt o łącznej obsadzie nie większej niż 40 DJP (du-

żych jednostek przeliczeniowych), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 44. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Różyce wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 18 symbolami cyfrowymi: 15.106. 

i 15.107. 

2. Ustala się teren o symbolu 15.106., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 105053E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

3. Ustala się teren o symbolu 15.107., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-Z); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - droga klasy „zbiorcza” (teren stanowi poszerzenie pasa drogi nr 

2713E). 

§ 45. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Wejsce wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 19 symbolami cyfrowymi: 18.44. 

i 18.51. 

2. Ustala się teren o symbolu 18.44., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2707E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

3. Ustala się teren o symbolu 18.51., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa - sport i rekreacja (symbol US); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków do 10 m, 

b) wskaźnik zabudowy do 0,2, 

c) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,4, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 46. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Wejsce wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 20 symbolami cyfrowymi (numerami) 

od 18.45. do 18.46. 

2. Ustala się tereny o symbolach: 18.45. i 18.46., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

18.31.KD-D (teren położony poza obszarem niniejszego planu), przy spełnieniu warunku dotyczącego 

linii zabudowy, 

b) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy w terenie 

18.31.KD-D (teren położony poza obszarem niniejszego planu) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 

przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek prze-

liczeniowych inwentarza), także obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia innej działal-

ności produkcyjnej, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

3. Ustala się tereny o symbolach: 18.47., 18.48. i 18.49., dla których określa się: 

1) przeznaczenie terenu: lasy (symbol ZL); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - zakaz realizacji budynków. 

§ 47. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Wejsce ustala się teren oznaczony na rysunku planu numer 

21 symbolem cyfrowym 18.50., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2707E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 48. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Wicie ustala się teren  oznaczony na rysunku planu numer 22 

symbolem cyfrowym 19.60., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 2719E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

§ 49. 1. W obszarze urbanistycznym - wieś Kocierzew wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych warunkach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu numer 23 symbolami cyfrowymi: 20.121., 

20.122., 20.123. i 20.124. 

2. Ustala się teren o symbolu 20.121., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD-D); 

2) zasady i warunki zagospodarowania - droga klasy „dojazdowa” (teren stanowi poszerzenie pasa drogi nr 

105203E). 

3. Ustala się teren o symbolu 20.122., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol RM); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 105204E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), 

b) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

4. Ustala się teren o symbolu 20.123., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza z usługową (symbol RMu); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) realizacja budynków mieszkalnych i usługowych użyteczności publicznej dopuszczalna, wyłącznie, 

w pasie terenu o szerokości 35 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 105204E), przy spełnieniu warunku dotyczącego linii zabudowy, 
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b) w pasie terenu o szerokości 50 m, licząc od zewnętrznej linii rozgraniczającej przyległej ulicy (w ciągu 

drogi nr 105204E) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych dla chowu lub hodowli zwie-

rząt w liczbie większej niż 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza), także obiektów bu-

dowlanych przeznaczonych do prowadzenia innej działalności produkcyjnej, 

c) wysokość budynków: mieszkalnych do 10 m, pozostałych do 12 m, 

d) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

e) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

5. Ustala się teren o symbolu 20.124., dla którego określa się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny (symbol P); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji obiektów służących działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

b) wysokość budynków do 10 m, 

c) wskaźnik zabudowy do 0,6, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 50. Tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalone-

go uchwałą nr XVI/75/08 Rady Gminy w Kocierzewie Południowym z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzew Południowy - fragmenty wsi: Boczki, Gą-

golin Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni, Jeziorko, Kocierzew, Konstantynów, Lenartów, Lip-

nice, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Płaskocin, Różyce, Sromów, Wejsce i Wicie (Dz. Urz. Województwa 

Łódzkiego Nr 122, poz. 1190, z późn. zm.) dotyczące obszaru objętego niniejszym planem miejscowym. 

§ 51. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.   

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Tadeusz Trakul 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 5 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 6 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 7 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 8 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 9 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 10 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 11 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 12 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 13 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 14 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 15 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 77 – Poz. 5677



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 78 – Poz. 5677



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 79 – Poz. 5677



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 80 – Poz. 5677



Załącznik nr 16 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 17 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 18 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 19 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 20 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 21  

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 95 – Poz. 5677



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 96 – Poz. 5677



Załącznik nr 22 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 97 – Poz. 5677



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 98 – Poz. 5677



Załącznik nr 23 
do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 99 – Poz. 5677



 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 100 – Poz. 5677



Załącznik nr 24  

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 
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Załącznik nr 25 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi: Boczki, Gągolin Zachodni, 

Jeziorko, Kocierzew, Lenartów, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Różyce, Wejsce i Wicie uwagi nie wpłynęły. 

 

Załącznik nr 26 

do uchwały nr XIII/58/15 

Rady Gminy Kocierzew Południowy 

z dnia 28 października 2015 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Do zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej, które zostały zapisane w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego - gmina Kocierzew Południowy, fragmenty wsi: Boczki, Gągolin Zachodni, 

Jeziorko, Kocierzew, Lenartów, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Różyce, Wejsce i Wicie, i które są zadaniami 

własnymi Gminy, należą: 

- wykup gruntów na cele poszerzenia dróg publicznych zaliczonych do kategorii gminnej lub dróg pla-

nowanych do urządzenia jako drogi publiczne - we wsiach: Boczki, Jeziorko, Osiek, Różyce, Kocie-

rzew, razem o powierzchni ok. 1,38 ha, 

- urządzenie drogi w terenach projektowanej zabudowy jednorodzinnej we wsi Jeziorko na długości 

ok. 1050 mb, 

- budowa sieci wodociągowej w terenach projektowanej zabudowy we wsi Łaguszew na długości 

ok. 830 mb. 

Finansowanie realizacji inwestycji odbywać się będzie w oparciu o środki własne Samorządu, Fundusze 

Ochrony Środowiska, środki z Funduszy Europejskich, dotacje budżetowe. 
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