
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/240/16 

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki 

dla fragmentu obrębu Nowy Adamów w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 72 i ulicy Nastrojowej 

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890) i art. 18 ust. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz w związku  

z uchwałą nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przystą-

pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla frag-

mentu obrębu Nowy Adamów w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 72 i ulicy Nastrojowej, Rada Miejska 

w Aleksandrowie Łódzkim stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki, przyjętego uchwałą nr L/517/2013 Rady 

Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 r. uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów 

Łódzki dla fragmentu obrębu Nowy Adamów w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 72 i ulicy Nastrojowej, 

składającą się z: 

1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały; 

2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000, będący integralnym załącznikiem nr 1 

do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, będącego integralnym załączni-

kiem nr 2 do uchwały. 

2. Nie załącza się rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, po-

nieważ nie wpłynęły uwagi do planu. 

3. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, zostały ustalone w uchwale nr XII/107/15 Rady Miejskiej 

w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 lipca 2015 r. i obejmują fragment obrębu Nowy Adamów w rejonie 

skrzyżowania drogi krajowej nr 72 i ulicy Nastrojowej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Nowy Adamów w rejonie skrzyżowania drogi krajowej 

nr 72 i ulicy Nastrojowej; 
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2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, o ile 

z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 1: 1000, będą-

cym integralnym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczo-

ną symbolem literowym, dla której określono ustalenia szczegółowe; 

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowa-

nia, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym, w tym również pomiędzy terenami dróg  

a terenami przeznaczonymi pod zabudowę; 

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które 

przeważa lub będzie przeważać na danej działce budowlanej; 

7) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ciągi komunikacyjne, miejsca 

postojowe, dojścia piesze, miejsca gromadzenia odpadów, place manewrowe, zieleń, obiekty, urządzenia 

i sieć infrastruktury technicznej dla potrzeb inwestycji, oraz określone rodzaje przeznaczenia i urządzenia 

terenu w zakresie ustalonym w rozdziale 3 - ustalenia szczegółowe; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie, określające naj-

mniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica budynku od linii rozgraniczającej drogi lub innego 

obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z wykluczeniem balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku 

oraz elementów wejść do budynku (schodów, podestów, ramp, pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń) 

a także reklam o charakterze informacji komercyjnej (o działalności obiektów i podmiotów zlokalizowa-

nych na danej nieruchomości) wystających nie więcej niż 1,3 m poza zewnętrzne lico budynku; 

9) powierzchni zabudowy działki budowlanej - należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków poło-

żonych w obrębie działki budowlanej liczoną jako rzut pionowy po obrysie zewnętrznym ścian budynków 

na powierzchnię tej działki budowlanej; 

10) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich 

kondygnacji nadziemnych budynków, obliczonych w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych w stanie 

wykończonym; do powierzchni całkowitej zabudowy nie wlicza się elementów drugorzędnych takich jak: 

balkony, loggie, tarasy, podesty, rampy, pochylnie i inne; 

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej, lub terenu, 

na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana lub nie eksploatowana powierzchniowo, nie stano-

wiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, nieutwardzoną, pokrytą trwałą roślinnością lub użytkowaną 

rolniczo; 

12) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek po-

wierzchni biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni działki budowlanej; 

13) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć zamierzenie 

budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzy-

stania terenu, będącym zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska zaliczonym do przedsięwzięć 

mogącym zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

14) budynku wolno stojącym - należy przez to rozumieć budynek usytuowany na działce budowlanej w odle-

głości minimum 3 m od granic tej działki, z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu linii zabu-

dowy; 

15) kolorze jaskrawym - należy przez to rozumieć kolor o intensywnej barwie, mocny, ostry, wyrazisty, zdecy-

dowanie wyróżniający się w porównaniu z kolorystyką obiektów w sąsiedztwie. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. 1. Dla całego obszaru objętego uchwałą ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie uzupełniające terenów; 
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej, 

c) gabaryty obiektów, w tym maksymalną wysokość zabudowy, 

d) minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopa-

trzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji, 

e) linie zabudowy; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany 

uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego; 

11) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

2. Ustalenia planu określone są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

3. Nie ustala się: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobra-

zowym i planie zagospodarowania przestrzennego województwa; 

2) zakazu zabudowy; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

4) granic obszarów objętych scaleniem i podziałem nieruchomości; 

5) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej i wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-

blicznych a także kształtowania krajobrazu; 

6) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia, przedstawione graficzne na rysunku planu, są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granica obszaru objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) strefa oddziaływania od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV; 

5) działka, która bez połączenia z działkami sąsiednimi nie może stanowić działki budowlanej; 

6) obiekty i tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych - tereny zmeliorowane; 

7) przeznaczenie terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny. 
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§ 5. Wyodrębnia się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania przestrzenne-

go wyznaczone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla których ustala się na-

stępujące podstawowe przeznaczenie terenu: 

1) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MNU i 2MNU; 

3) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1RMN; 

4) teren wód stojących, oznaczony na rysunku planu symbolem 1WS; 

5) teren drogi głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDG; 

6) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL. 

§ 6. Oznaczenia literowe przedstawione na rysunku planu określają przeznaczenie podstawowe terenu. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7. 1. W zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – budynki towarzyszące dla zapewnienia ochrony obiektów 

o przeznaczeniu podstawowym takich jak portiernia, budynki dla ochroniarzy, budynki gospodarcze; gara-

że; tereny komunikacji, w tym parkingi, obiekty, urządzenia i sieć infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi li-

niami zabudowy; 

2) dopuszcza się realizację urządzeń telekomunikacyjnych, przepompowni ścieków oraz stacji transformato-

rowych 15/0,4 i innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, pomiędzy liniami zabudowy a li-

niami rozgraniczającymi tereny dróg publicznych; 

3) ustala się realizację budynku o przeznaczeniu podstawowym usługowym na działce budowlanej jako wolno 

stojący, dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną; 

4) ustala się realizację budynków towarzyszących dla zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu pod-

stawowym jako wbudowanych w bryłę budynku o przeznaczeniu podstawowym, dobudowanych do bryły 

budynku o przeznaczeniu podstawowym, dopuszcza się realizację budynków towarzyszących dla zapew-

nienia ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym jako wolno stojących; 

5) ustala się realizację pomieszczeń gospodarczych i garaży jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji 

podstawowej, dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży jako wolno stojących; 

6) dopuszcza się możliwość dokonywania podziałów na nowe działki budowlane, przy spełnieniu warunków: 

a) dopuszcza się dokonywanie podziału działki, którego celem jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości 

lub regulacja istniejących granic działek; warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie para-

metrów działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elemen-

tów zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie, 

b) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe lub równoległe do co najmniej jed-

nej granicy działki dzielonej, 

c) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej po podziale 2000 m2, 

d) ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej co najmniej 25 m, 
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e) nowo wydzielone działki budowlane muszą być obsługiwane komunikacyjnie poprzez istniejące zjazdy  

z drogi krajowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG lub z drogi gminnej oznaczonej symbo-

lem 1KDL poprzez drogę wewnętrzną (lub działkę w części pełniącą taką funkcję) wytyczoną na terenie 

1MNU; 

7) ustalenia § 7 pkt 6 lit. b i c nie dotyczą przypadku wydzielenia działek dla stacji transformatorowych, prze-

pompowni ścieków lub innych, tego typu urządzeń infrastruktury technicznej, podziału należy dokonać 

uwzględniając zapotrzebowanie terenowe na te urządzenia i przepisy odrębne; 

8) działki, które na rysunku planu, w terenie oznaczonym symbolem 1U, oznaczone są jako działki, które bez 

połączenia z działkami sąsiednimi nie mogą stanowić odrębnych działek budowlanych, mogą być wykorzy-

stane zgodnie z przeznaczeniem terenu tylko po wcześniejszym połączeniu z jedną z działek sąsiednich; 

9) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy 

i remontu z uwzględnieniem zasad i warunków kształtowania zabudowy określonych w § 7 ust. 4; dla za-

chowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub budynków rozbu-

dowywanych dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości budynku oraz stosowanie innego kąta spadku 

połaci dachowych, w tym stosowanie dachów płaskich, jeżeli takie występują w rozbudowywanym budyn-

ku. 

3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przed-

sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na podstawie przepi-

sów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infra-

struktury technicznej w tym z zakresu łączności publicznej oraz wielostanowiskowego parkingu o po-

wierzchni 0,5 ha i więcej; 

2) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych do rowów melioracyj-

nych, ziemi i wód podziemnych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników z tymi 

ściekami; 

3) zakazuje się lokalizowania w terenie obiektów i urządzeń mogących powodować przekroczenie dopusz-

czalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności do-

tyczące emisji hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchnio-

wych i podziemnych; z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej; 

4) nakazuje się zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieru-

chomości oraz drogi przed spływem wód opadowych, w tym zakazuje się podwyższania terenu, poprzez 

nawiezienie gruntu, gruzu i tym podobne, powodujące spływ wód opadowych i roztopowych na działki są-

siednie; 

5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 25% powierzchni 

działki budowlanej; 

6) nakazuje się ogrzewanie pomieszczeń gazem, olejem niskosiarkowym lub innymi paliwami zapewniający-

mi wysoki stopień czystości emisji spalin, w tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z przepisami od-

rębnymi z zakresu ochrony środowiska; dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii wykorzystu-

jących energię słońca lub wody geotermalne a także inne do ogrzewania pomieszczeń oraz produkcję ener-

gii elektrycznej i ciepłej wody na potrzeby własne, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki 

oraz ochrony środowiska. 

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zasady i warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach budowlanych 

o funkcji podstawowej i uzupełniającej: 

a) maksymalną wysokość budynków usługowych – 12 m, 

b) dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 
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c) ustala się wysokość budynków gospodarczych, garaży a także obiektów infrastruktury technicznej 

oraz budynków towarzyszących dla zapewnienia ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawowym - 7 m 

i nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, 

d) ustala się wysokość obiektów budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej nie więcej niż 15 m; 

ustalenie nie dotyczy obiektów budowlanych z zakresu łączności publicznej, realizowanych w oparciu  

o przepisy odrębne obowiązujące w tym zakresie, 

e) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w elewacjach budynków, 

f) stosowanie w budynkach dachów dwuspadowych i wielospadowych, dla których kąt nachylenia połaci 

dachowych od 15º do 45º, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych tylko w budynkach go-

spodarczych i garażowych, 

g) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie więcej niż 70% powierzchni tej działki, 

h) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odnie-

sieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,05, 

i) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w od-

niesieniu do działki budowlanej wynoszącą 2,0. 

5. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

1) obszar objęty ustaleniami planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 

Niecka Łódzka; 

2) ustala się zachowanie w terenie 1U rowu melioracyjnego R-B18 pokazanego graficznie na rysunku planu 

polegające na zapewnieniu bezkolizyjnego przepływu wód; dopuszcza się przebudowę, zmianę przebiegu 

lub przekrycie tego rowu. 

6. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się: 

1) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe w stosunku do pasa drogowego; 

2) minimalną powierzchnię działki budowlanej po podziale 2000 m2; 

3) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej co najmniej 25 m. 

7. W zakresie obsługi komunikacji oraz wskaźników dotyczących miejsc postojowych: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDG lub 1KDL, przy 

czym z drogi 1KDL poprzez drogę wewnętrzną (lub działkę w części pełniącą taką funkcję) wytyczoną na 

ternie 1MNU; 

2) w zakresie wyposażenia terenów w miejsca do parkowania ustala się minimum 3 miejsca postojowe na 

każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej (bez magazynów, pomieszczeń i składów stanowiących 

zaplecze użytkowe danej funkcji usługowej); 

3) w zakresie wyposażenia terenów w miejsca do parkowania przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową ustala się w ilości dla obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową mini-

mum 2 miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na 1 lokal usłu-

gowy, realizowane w granicach działki budowlanej. 

§ 8. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU i 2MNU ustala 

się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – budynki gospodarcze; garaże; sieć, obiekty i urządzenia infra-

struktury technicznej, drogi wewnętrzne. 

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami za-

budowy; dopuszcza się realizację urządzeń telekomunikacyjnych, przepompowni ścieków oraz stacji trans-
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formatorowych 15/0,4 i innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, pomiędzy liniami zabudowy 

a liniami rozgraniczającymi tereny dróg publicznych; 

2) nakazuje się na działce budowlanej realizację budynków: mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-

usługowego jako budynku wolno stojącego; dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy  

z sąsiednią działką budowlaną; 

3) budynki gospodarcze, garaże należy lokalizować jako: wolno stojące, bezpośrednio przy granicy z sąsied-

nią działką budowlaną lub jako pomieszczenia wbudowane w bryłę budynku o funkcji podstawowej lub 

dobudowane do tego budynku, tworzące jednorodną całość architektoniczną pod względem formy i detalu 

architektonicznego; 

4) dopuszcza się dokonywanie podziału działki, którego celem jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub 

regulacja istniejących granic działek; warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie parametrów 

działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elementów zago-

spodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie; 

5) dopuszcza się możliwość podziału działki, przy spełnieniu następujących warunków: 

a) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe lub równoległe do co najmniej jed-

nej granicy działki dzielonej, 

b) wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej, nie może być mniejsza niż: 

- 1000 m2 dla działek wydzielanych w terenie 1MNU, 

- 2000 m2 dla działek wydzielanych w terenie 2MNU, 

c) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej co najmniej 20,0 m; 

6) ustalenia § 8 pkt 5 lit. b i c nie dotyczą przypadku wydzielenia działek dla stacji transformatorowych, prze-

pompowni ścieków lub innych, tego typu urządzeń infrastruktury technicznej, podziału należy dokonać 

uwzględniając zapotrzebowanie terenowe na te urządzenia i przepisy odrębne; 

7) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy 

i remontu z uwzględnieniem zasad i warunków kształtowania zabudowy określonych w § 8 ust. 4; dla za-

chowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub budynków rozbu-

dowywanych dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości budynku oraz stosowanie innego kąta spadku 

połaci dachowych, w tym stosowanie dachów płaskich, jeżeli takie występują w rozbudowywanym budyn-

ku. 

3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na 

podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego  

z zakresu infrastruktury technicznej; 

2) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do rowów melioracyjnych i do gruntu 

oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorników na ścieki; 

3) zakazuje się lokalizowania w terenie obiektów i urządzeń mogących powodować przekroczenie dopusz-

czalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności do-

tyczące emisji hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchnio-

wych i podziemnych; z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej; 

4) nakazuje się zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieru-

chomości oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych, w tym zakazuje się podwyższania te-

renu, poprzez nawiezienie gruntu, gruzu i tym podobne, powodujące spływ wód opadowych i roztopowych 

na działki sąsiednie; 

5) nakazuje się ogrzewanie pomieszczeń gazem, olejem niskosiarkowym lub innymi paliwami zapewniający-

mi wysoki stopień czystości emisji spalin, w tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z przepisami od-

rębnymi z zakresu ochrony środowiska; dopuszcza się stosowanie nośników energii wytwarzanych przez 
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odnawialne źródła energii do ogrzewania pomieszczeń oraz produkcję energii elektrycznej i ciepłej wody 

na potrzeby własne, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki oraz ochrony środowiska; 

6) ustala się klasyfikację akustyczną jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. 

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) wysokość budynków o funkcji podstawowej mieszkalnych lub usługowych lub mieszkalno-usługowych nie 

więcej niż dwie kondygnacje nadziemne; wysokość budynku nie więcej niż 10 m; 

2) wysokość budynków gospodarczych i garaży 1 kondygnacja nadziemna, o maksymalnej wysokości budyn-

ku do kalenicy - 7,0 m; 

3) zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnych; 

4) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów na elewacjach budynków i w pokryciu dachowym; 

5) dachy budynków dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 150 do 450; dopuszcza się 

stosowanie dachów jednospadowych tylko w budynkach gospodarczych i garażowych; 

6) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie więcej niż 40% powierzchni tej działki, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz usługowej nie więcej niż 60% powierzchni tej działki; 

7) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odnie-

sieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,05; 

8) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odnie-

sieniu do działki budowlanej wynoszącą: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - do 0,8, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej - do 1,2; 

9) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w wielkości: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 60% powierzchni działki budowlanej, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej 30% powierzchni działki budowlanej. 

5. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

1) obszar objęty ustaleniami planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 

Niecka Łódzka; 

2) na części terenu 1MNU i 2MNU, na których zgodnie z rysunkiem planu, występują urządzenia melioracyj-

ne: 

a) ustala się obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym drenażem, poprzez jego przebudo-

wę lub likwidację, zapewniając jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych, 

b) po zmianie sposobu użytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych - należy wystąpić do właściwego za-

rządcy rowów, melioracji i urządzeń wodnych o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegó-

łowych powierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

c) dopuszcza się w przypadku braku kolizji z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem działki 

budowlanej odstąpienie od przebudowy lub likwidacji urządzeń melioracyjnych; 

3) ustala się zachowanie w terenie 1MNU rowu melioracyjnego R-B18 pokazanego graficznie na rysunku 

planu polegające na zapewnieniu bezkolizyjnego przepływu wód; dopuszcza się przebudowę, zmianę prze-

biegu lub przekrycie tego rowu. 

6. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się: 

1) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe lub równoległe w stosunku do pasa 

drogowego drogi 1KDL; 
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2) minimalną powierzchnię działki budowlanej po podziale: 

a) 1000 m2 dla działek wydzielanych w terenie 1MNU, 

b) 2000 m2 dla działek wydzielanych w terenie 2MNU; 

3) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej co najmniej 20 m. 

7. W zakresie obsługi komunikacji oraz wskaźników dotyczących miejsc postojowych: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z istniejących dróg publicznych; 

2) dla obsługi zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej nakazuje się realizację miejsc do parkowania 

dla samochodów osobowych, realizowanych w granicach tej działki w liczbie: 

a) dla obsługi zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 2 miejsca postojowe na lokal miesz-

kalny, 

b) dla obsługi prowadzonej działalności usługowej – minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte  

50 m2 powierzchni całkowitej lokalu usługowego oraz minimum 1 miejsce postojowe przeznaczone do 

parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każdy budynek lub lokal usługowy; 

3) w przypadku realizacji na działce budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz prowadzenia 

działalności usługowej, miejsca postojowe należy zapewnić oddzielnie dla każdego przeznaczenia. 

§ 9. 1. W zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RMN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodni-

czych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – budynki inwentarsko-składowe, gospodarcze; garaże; sieć, 

obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pomieszczenia usługowe realizowane na zasadach określo-

nych w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego. 

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy; 

dopuszcza się realizację urządzeń telekomunikacyjnych, przepompowni ścieków oraz stacji transformato-

rowych 15/0,4 i innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, pomiędzy linią zabudowy a linią 

rozgraniczającą teren drogi publicznej; 

2) nakazuje się na działce budowlanej realizację budynków: mieszkalnego jako budynku wolno stojącego; 

3) ustala się lokalizację budynków inwentarsko-składowe jako wolnostojące lub bezpośrednio przy granicy 

z działką sąsiednią; 

4) ustala się lokalizację pomieszczeń usługowych w bryle budynku mieszkalnego lub gospodarczego; 

5) budynki gospodarcze, garaże należy lokalizować jako: wolno stojące, bezpośrednio przy granicy z sąsied-

nią działką budowlaną lub jako pomieszczenia wbudowane w bryłę budynku o funkcji podstawowej lub 

dobudowane do tego budynku, tworzące jednorodną całość architektoniczną pod względem formy i detalu 

architektonicznego; 

6) dopuszcza się dokonywanie podziału działki, którego celem jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub 

regulacja istniejących granic działek; warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie parametrów 

działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elementów zago-

spodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie; 

7) dopuszcza się możliwość podziału działki, przy spełnieniu następujących warunków: 

a) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe lub równoległe do co najmniej jed-

nej granicy działki dzielonej, 

b) wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej, nie może być mniejsza niż 5000 m2, 

c) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej co najmniej 30,0 m; 
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8) ustalenia § 9 pkt 7 lit. b i c nie dotyczą przypadku wydzielenia działek dla stacji transformatorowych, prze-

pompowni ścieków lub innych, tego typu urządzeń infrastruktury technicznej, podziału należy dokonać 

uwzględniając zapotrzebowanie terenowe na te urządzenia i przepisy odrębne; 

9) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, polegające na możliwości przebudowy, rozbudowy 

i remontu z uwzględnieniem zasad i warunków kształtowania zabudowy określonych w § 9 ust. 4; dla za-

chowania jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub budynków rozbu-

dowywanych dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości budynku oraz stosowanie innego kąta spadku 

połaci dachowych, w tym stosowanie dachów płaskich, jeżeli takie występują w rozbudowywanym budyn-

ku; 

10) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących budynków zlokalizowanych pomiędzy linią rozgrani-

czającą terenu i nieprzekraczalną linią zabudowy, przy czym rozbudowę tych budynków należy dokonywać 

z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, wyznaczonej na rysunku planu. 

3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na 

podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego 

z zakresu infrastruktury technicznej; 

2) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych do rowów melioracyj-

nych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorników na ścieki; 

3) zakazuje się lokalizowania w terenie obiektów i urządzeń mogących powodować przekroczenie dopusz-

czalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności do-

tyczące emisji hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchnio-

wych i podziemnych; z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej; 

4) nakazuje się zagospodarowania powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieru-

chomości oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych, w tym zakazuje się podwyższania te-

renu, poprzez nawiezienie gruntu, gruzu i tym podobne, powodujące spływ wód opadowych i roztopowych 

na działki sąsiednie; 

5) nakazuje się ogrzewania pomieszczeń gazem, olejem niskosiarkowym lub innymi paliwami zapewniający-

mi wysoki stopień czystości emisji spalin, w tym stałymi, których stosowanie jest zgodne z przepisami od-

rębnymi z zakresu ochrony środowiska; dopuszcza się stosowanie nośników energii wytwarzanych przez 

odnawialne źródła energii do ogrzewania pomieszczeń oraz produkcję energii elektrycznej i ciepłej wody 

na potrzeby własne, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki oraz ochrony środowiska; 

6) ustala się klasyfikację akustyczną jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową, zgodnie 

z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. 

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) wysokość budynków mieszkalnych nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, wysokość budynku nie 

więcej niż 12,0 m, 

b) wysokość budynków gospodarczych i garaży 1 kondygnacja nadziemna, o maksymalnej wysokości bu-

dynku do kalenicy - 7,0 m, 

c) wysokość budynków inwentarsko-składowych o maksymalnej wysokości do kalenicy 11,0 m, 

d) wysokość obiektów budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej maksimum 10 m; ustalenie nie do-

tyczy obiektów budowlanych z zakresu łączności publicznej, realizowanych w oparciu o przepisy odręb-

ne obowiązujące w tym zakresie, 

e) zakazuje się w budynkach lokalizacji kondygnacji podziemnych, 

f) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów na elewacjach budynków i w pokryciu dachowym, 

g) dachy budynków dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 150 do 450; dopuszcza 

się stosowanie dachów jednospadowych tylko w budynkach gospodarczych i garażowych; 
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2) ustala się powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie więcej niż 40% tej działki; 

3) ustala się minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odnie-

sieniu do powierzchni działki budowlanej wynoszącą 0,05; 

4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odnie-

sieniu do działki budowlanej wynoszącą do 0,8; 

5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w wielkości 40% powierzchni 

działki budowlanej. 

5. W zakresie obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

1) obszar objęty ustaleniami planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 

Niecka Łódzka; 

2) w przypadku lokalizacji w granicach terenu obiektów budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej 

o wysokości równej lub wyższej niż 50,0 m należy, zgodnie z przepisami odrębnymi, przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, zgłaszać to odpowiednim służbom ruchu lotniczego; 

3) na części terenu 1RMN, na której zgodnie z rysunkiem planu, występują urządzenia melioracyjne: 

a) ustala się obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym drenażem, poprzez jego przebudo-

wę lub likwidację, zapewniając jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych, 

b) po zmianie sposobu użytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych - należy wystąpić do właściwego za-

rządcy rowów, melioracji i urządzeń wodnych o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegó-

łowych powierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

c) dopuszcza się w przypadku braku kolizji z istniejącym lub projektowanym zagospodarowaniem działki 

budowlanej odstąpienie od przebudowy lub likwidacji urządzeń melioracyjnych. 

6. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się: 

1) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być prostopadłe w stosunku do pasa drogowego; 

2) minimalną powierzchnię działki budowlanej po podziale 5000 m2; 

3) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej co najmniej 30 m. 

7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu: 

1) ustala się strefę oddziaływania od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV; 

2) w zakresie zagospodarowania w strefie oddziaływania o szerokości po 6 m na stronę od osi istniejącej linii 

elektroenergetycznej 15 kV: 

a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, 

b) zakaz nasadzeń zielenią wysoką; 

3) ustalenia § 9 ust. 7 pkt 2 przestają obowiązywać po likwidacji lub skablowaniu linii 15 kV. 

8. W zakresie obsługi komunikacji oraz wskaźników dotyczących miejsc postojowych: 

1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi krajowej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1KDG; 

2) dla obsługi zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej nakazuje się realizację miejsc do parkowania 

dla samochodów osobowych, realizowanych w granicach tej działki w liczbie: 

a) dla obsługi zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – minimum 2 miejsca postojowe na 

lokal mieszkalny, 

b) dla obsługi prowadzonej działalności usługowej – minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte  

50 m2 powierzchni całkowitej lokalu usługowego oraz minimum 1 miejsce postojowe przeznaczone do 

parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każdy budynek lub lokal usługowy; 
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3) w przypadku realizacji na działce budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej 

oraz prowadzenia działalności usługowej, miejsca postojowe należy zapewnić oddzielnie dla każdego prze-

znaczenia. 

§ 10. 1. W zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód stojących; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – mosty lub kładki oraz inne urządzania związane z rekreacyj-

nym wykorzystaniem zbiornika. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się 

hodowlane wykorzystanie zbiornika wodnego. 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi komunikacyjnej 

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady adaptacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych 

w obszarze obowiązywania ustaleń planu poprzez: 

1) system dróg publicznych, obsługujących komunikacyjnie obszar planu, w skład których wchodzą drogi 

o następujących klasach technicznych: 

a) 1KDG – teren drogi głównej, 

b) 1KDL – teren drogi lokalnej; 

2) dla terenów przestrzeni dróg publicznych ustala się: 

a) dla drogi krajowej nr 72 oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG - klasę drogi „G” – główną, 

w granicach obszaru objętego planem miejscowym wyznacza się północną linię rozgraniczającą drogi 

głównej, zgodnie z rysunkiem planu wyznacza się część drogi o zmiennej szerokości w zakresie od 1,9 m 

do 3,4 m, 

b) dla drogi gminnej nr 120003 E ul. Nastrojowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL - klasę 

drogi „L” – lokalną, w granicach planu miejscowego wyznacza się część drogi o szerokości zmiennej od 

0,4 m do 1,2 m oraz trójkąt widoczności o bokach 9,1 m x 10,8 m – zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną 

§ 12. 1. Ustala się zaopatrzenie terenów w media techniczne poprzez istniejący, rozbudowywany i projek-

towany system uzbrojenia. 

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i rozbudowywanej gminnej sieci wodociągowej; 

2) wyposażenie (projektowanej i rozbudowywanej) sieci wodociągowej w hydranty ppoż.; 

3) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z projektowaną zabudową lub zago-

spodarowaniem terenów. 

§ 14. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

1) odprowadzanie ścieków w systemie kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowaną sieć kanalizacyjną; 

2) w przypadku wytwarzania ścieków przemysłowych, nakazuje się podczyszczać te ścieki, zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami odrębnymi określającymi warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanaliza-

cyjnych i precyzującymi obowiązki dostawców ścieków przemysłowych; 

3) do czasu wyposażenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do ate-

stowanych, szczelnych zbiorników bezodpływowych z obowiązkiem okresowego wywozu zgromadzonych 

nieczystości do punktu zlewnego; 

4) dopuszcza się odprowadzanie ścieków do lokalnych oczyszczalni ścieków; 
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5) zakazuje się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych do wód powierzchnio-

wych lub do gruntu oraz utrzymywania otwartych kanałów z tymi ściekami. 

§ 15. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę 

usługową, poprzez lokalną sieć kanalizacji deszczowej, do rowu odwadniającego lub do zbiorników na wo-

dy opadowe zlokalizowanych w granicach działki budowlanej, na której zlokalizowana jest inwestycja; do-

puszcza się inne rozwiązania zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wod-

nego; 

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów o podstawowym przeznaczeniu pod zabudową 

mieszkaniową powierzchniowo przez infiltrację powierzchniową i podziemną do ziemi w granicy własnych 

działek budowlanych lub do rowów odwadniających, a następnie systemem rowów odwadniających do wód 

płynących, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu prawa wodnego; 

3) kształtowanie powierzchni działek budowlanych w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed 

spływem powierzchniowym wód opadowych i roztopowych na teren poza granicami działki budowlanej; 

4) obowiązek instalowania separatorów substancji ropopochodnych na odpływach wód opadowych i roztopo-

wych ze szczelnie utwardzonych placów postojowych i manewrowych, parkingów. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) jako podstawowe źródła energii elektrycznej istniejącą i rozbudowywaną sieć napowietrzno-kablową; 

2) dopuszcza się przebudowę istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 

kV, które kolidują z projektowanym zainwestowaniem; przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi 

z zakresu prawa energetycznego; 

3) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych SN/nn poza liniami rozgraniczającymi ulic na wydzielo-

nych działkach budowlanych o powierzchni nie większej niż 100 m2 z bezpośrednim dostępem do dróg pu-

blicznych; 

4) w celu wyznaczenia działek dla stacji transformatorowych SN/nn nie obowiązują minimalne wielkości 

działki budowlanej oraz ustalenia określające prostopadłość i równoległość nowych granic podziału działki, 

przyjęte w ustaleniach szczegółowych dla terenów w zakresie podziału nieruchomości. 

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zaopatrzenie w gaz do celów gospodarczych 

i grzewczych z istniejącej i rozbudowywanej sieci na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej nakazuje się stoso-

wanie indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem kotłów lub instalacji z certyfikatami bezpieczeństwa 

ekologicznego, dopuszcza się pozyskiwanie energii oraz ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł ener-

gii. 

§ 19. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się: 

1) bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy; 

2) możliwość zapewnienia łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych. 

§ 20. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 

1) obowiązek gromadzenia i selekcji odpadów na działkach budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej gminy. 

Rozdział 6 

Ustalenia końcowe 

§ 21. Wartość stawki procentowej, powstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu służącej naliczaniu 

opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości ustala się w wysokości 30%. 
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§ 22. W granicach objętych niniejszym planem przestają obowiązywać ustalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki, przyjętego uchwałą nr XXVII/242/04 Rady Miej-

skiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2004 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego dnia 17 marca 2005 r. Nr 76, poz. 759. 

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Aleksandrowie Łódzkim 

Małgorzata Grabarczyk 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIII/240/16 

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

RYSUNEK PLANU 
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Wyrys z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Aleksandrów Łódzki 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIII/240/16 

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713; 1777, 1830, 1890) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódz-

kim, po wejściu w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów 

Łódzki dla fragmentu obrębu Nowy Adamów w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 72 i ulicy Nastrojowej, 

przewiduje następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających dróg ogólnodostępnych, w tym 

wybudowanie dróg wraz z ich uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami tech-

nicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska (drogi gminne); 

2) inwestycja realizowana samodzielnie zlokalizowana w lub poza liniami rozgraniczającymi drogi. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja drogi 

gminnej (odcinka ulicy Nastrojowej) na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję oraz budowa sieci 

kanalizacyjnej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym min.: ustawą prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochro-

nie środowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 

techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki; 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wymienionych w § 2 będzie 

przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

ujętych w niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podlega przepisom aktualnej 

ustawy o finansach publicznych, przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwala się w uchwale budżetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym 

załącznik do uchwały budżetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumień  

z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązują-

cych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze środków 

własnych przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w oparciu o ustalone przez Radę Miejską wieloletnie plany 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych lub przez budżet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie aktu-

alnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo energetyczne. 
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