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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXVIII/199/2008 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE 

 
z dnia 5 grudnia 2008 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŉĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
 ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Jako podstawę prawną przyjęto: 
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póňn. zm.), 

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póňn. zm.), 

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego w latach 
1999 - 2003 (Dz.U. Nr 162, poz. 1119 z póŊn. zm.), 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoņciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. 
Nr 46, poz. 543 z póňn. zm.), 

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z póňn. zm.). 

Celem opracowania jest okreņlenie sposo-
bu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 
zapisanych w projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania obszaru objętego planem, które na-
leŊą do zadań własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania. 
W celu umoŊliwienia realizacji inwestycji kuba-
turowych na terenach przeznaczonych pod róŊne 
formy zainwestowania jak zabudowa usługowa, 
które obecnie stanowią nieuŊytki, konieczna będzie 
budowa infrastruktury, wymagająca nakładów fi-
nansowych. 
Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie 

inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŊą 
do zadań własnych Gminy, jest uzaleŊnione od 
zdolnoņci finansowej gminy i będzie okreņlona w 
wieloletnich planach inwestycyjnych stanowią-
cych załączniki do uchwał budŊetowych w kolej-
nych okresach czasowych. 
Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej bę-
dących zadaniami własnymi Gminy, naleŊy: 
- wykup gruntów pod drogi projektowane i mo-

dernizowane, powierzchnia terenu przewidziana 
do wykupu około 20,7 tys. m2, 

- wymiana nawierzchni ulic modernizowanych oraz 
realizacja nowej nawierzchni na drogach projek-
towanych, 

- realizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 
Ņrodki finansowe na cale infrastrukturalne w pla-
nie, będą pochodzić ze ņrodków własnych Gminy 
ustalanych w poszczególnych budŊetach Gminy na 
dany rok.  
Zakłada się teŊ, Ŋe częņć wyposaŊenia w niezbędną 
sieć kanalizacyjną i wodociągową nowych terenów, 
w pewnej częņci mogą być realizowane przez 
przyszłych inwestorów i właņcicieli terenów. Ňró-
dłem dochodu Gminy będzie tak zwana renta pla-
nistyczna płacona na rzecz miny, wynikająca ze 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci oraz podatki od 
nieruchomoņci spowodowane zmianą funkcji te-
renu. 
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UCHWAŁA NR XXX/322/08 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA 
 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Zduńska Wola 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 
1237), w związku z uchwałą Nr XXVII/279/04 Rady 
Miasta Zduńska Wola z dnia 30 wrzeņnia 2004 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Zduńska Wola ze zmianą zawartą w uchwale Nr 
VI/46/07 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 
marca 2007 r. uchwala się, co następuje: 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 
 § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska 
Wola, obejmujący obszar w rejonie ulic: Kana-
łowej, Moniuszki i Lipowej, w granicach: 
1) od północy zgodnie z północną linią rozgra-

niczającą ulicy Moniuszki oraz z zewnętrznymi 
liniami rozgraniczającymi tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodaro-
wania;  

2) od zachodu zgodnie z zachodnią linią rozgrani-
czającą ulicy Kanałowej; 

3) od południa zgodnie z południową linią roz-
graniczającą ulicy Lipowej oraz z zewnętrznymi 
liniami rozgraniczającymi tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodaro-
wania; 

4) od wschodu zgodnie z zewnętrznymi liniami 
rozgraniczającymi tereny o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodaro-
wania. 

 2. Integralnymi częņciami uchwały, są: 
1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-

łącznik Nr 1 do uchwały; 
2) wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesionymi gra-

nicami planu, stanowiący załącznik Nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 3 do 
uchwały; 

4) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych Gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące 
załącznik Nr 4 do uchwały. 

§ 2. Rysunek planu okreņla podstawowe 
przeznaczenie terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi oraz warunki ich zabudowy i za-
gospodarowania. Oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są:  
1) obowiązującymi ustaleniami planu: 
 a) granice obszaru objętego planem, 
 b) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przez-

naczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania, 

 c) obowiązujące granice działek budowlanych, 
 d) granice działek z moŊliwoņcią lokalizacji za-

budowy, 
 e) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 f) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszka-

niowej, 
 g) budynki istniejące do adaptacji, 
 h) budynki istniejące do likwidacji, 
 i) sieć wodociągowa do adaptacji z dopusz-

czeniem zmiany trasy, 
 j) sieć ciepłownicza niskoparametrowa i wy-

sokoparametrowa wraz ze strefą ograniczo-
nej dostępnoņci inwestycyjnej do adaptacji z 
dopuszczeniem zmiany trasy, 

 k) sieć telefoniczna do adaptacji, z dopusz-
czeniem zmiany trasy, 

 l) sieć kanalizacji sanitarnej do adaptacji z do-
puszczeniem zmiany trasy, 

 m) sieć kanalizacji deszczowej do adaptacji z 
dopuszczeniem zmiany trasy, 

 n) rów kryty ze strefą ograniczonej dostępnoņci 
inwestycyjnej do adaptacji, 

 o) sieć energetyczna napowietrzna niskiego na-
pięcia do adaptacji z dopuszczeniem zmiany 
trasy, 

 p) sieć energetyczna skablowana wysokiego 
napięcia do adaptacji z dopuszczeniem zmia-
ny trasy, 

 q) sieć energetyczna napowietrzna wysokiego 
napięcia wraz ze strefą ograniczonej do-
stępnoņci inwestycyjnej do adaptacji z do-
puszczeniem zmiany trasy, 

 r) pomnik przyrody wraz ze strefą ograniczonej 
dostępnoņci inwestycyjnej, 

 s) stanowisko archeologiczne; 
2) proponowanymi ustaleniami planu, są: 
 a) proponowane granice podziału działek bu-

dowlanych, 
 b) budynki istniejące proponowane do likwi-

dacji. 
§ 3. 1. Pojęcia i okreņlenia uŊyte w planie, a 

nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, naleŊy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi prze-
pisami prawa. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uch-

wałę Rady Miasta Zduńska Wola; 
2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, obejmują-
cy obszar okreņlony w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – rozumie się przez to opraco-
wanie graficzne ustaleń planu, sporządzone na 
urzędowej kopii mapy zasadniczej w skali  
1 : 1000; 

4) obszarze planu – rozumie się przez to obszar 
objęty planem w granicach okreņlonych w § 1 
uchwały; 

5) terenie – rozumie się przez to teren o ok-
reņlonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz symbolami cyfrowymi i literowymi, z któ-
rych cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a 
litery przeznaczenie terenu; 

6) przepisach szczególnych – rozumie się przez to 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

7) działce budowlanej – rozumie się przez to 
działkę składającą się z jednej lub więcej dzia-
łek gruntu, wyznaczoną na rysunku planu, 
której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej oraz wyposaŊenie w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikające z odrębnych przepisów; 

8) wtórnym podziale działki budowlanej – rozu-
mie się przez to podział geodezyjny działki 
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budowlanej, w wyniku którego kaŊda z no-
wopowstałych działek będzie spełniała warunki 
działki budowlanej; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to wyznaczoną na rysunku planu linię, 
wzdłuŊ której moŊna usytuować frontową ņcia-
nę budynku, z zakazem jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej drogi lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów za-
gospodarowania terenu, zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych, takich jak: bal-
kon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego, chyba Ŋe jest to linia 
ustalona od napowietrznej linii elektro-
energetycznej; 

10) funkcji podstawowej – rozumie się przez to 
okreņlony w planie rodzaj przeznaczenia, które 
powinno dominować na danym terenie; 

11) funkcji dopuszczalnej – rozumie się przez to 
przeznaczenie, inne niŊ podstawowe, które 
moŊna dopuņcić na danym terenie celem uzu-
pełnienia lub wzbogacenia przeznaczenia pod-
stawowego; 

12) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się 
przez to grunt rodzimy oraz wodę powierz-
chniową na terenie działki budowlanej, a takŊe 
50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej niŊ 10 m2 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłoŊu zapewniającym im naturalną we-
getację; 

13) adaptacji budynków – rozumie się przez to 
przeznaczenie budynków do zachowania, z 
moŊliwoņcią ich remontu, przebudowy i zmia-
ny sposobu uŊytkowania w ramach funkcji ok-
reņlonych dla danego terenu; 

14) proponowanej likwidacji budynków – rozumie 
się przez to działania polegające na rozbiórce 
budynków w celu poprawy walorów przes-
trzennych terenu i zagospodarowania działki 
lub przebudowie budynków w celu poprawy 
ich walorów architektonicznych i walorów prze-
strzennych terenu; 

15) rozbudowie budynków – rozumie się przez to 
przekształcenia powiększające jego kubaturę; 

16) przebudowie budynków – rozumie się przez to 
przekształcenia zmieniające parametry uŊytko-
we lub techniczne istniejących budynków, z 
wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: 
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoņć, 
długoņć, szerokoņć i liczba kondygnacji; 

17) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to 
powierzchnię terenu działki zajętą przez rzuty 
poziome wszystkich budynków w ich obrysie 
zewnętrznym; 

18) oddziaływaniu na ņrodowisko – rozumie się 
przez to oddziaływanie na ņrodowisko oraz na 
zdrowie ludzi; 

19) przedsięwzięciu - rozumie się przez to inwes-
tycje budowlane polegające na przekształceniu 

lub zmianie sposobu uŊytkowania terenu wy-
magających decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz de-
cyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu uŊyt-
kowania obiektu budowlanego. 

§ 4. W planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊ-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przes-
trzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kraj-
obrazu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów; 

8) szczegółowe zasady podziału nieruchomoņci; 
9) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemu komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŊytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, stanowiące podstawę us-
talenia jednorazowej opłaty od wzrostu war-
toņci nieruchomoņci. 

 
Rozdział II 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o róŊnym przeznaczeniu  

lub róŊnych zasadach zagospodarowania 
 

§ 5. Na obszarze objętym planem, wy-
znacza się wydzielone na rysunku planu tereny o 
róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach za-
gospodarowania: 
1) teren zabudowy produkcyjnej oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1P, dla którego okreņla 
się: 

 a) funkcję: podstawową: produkcyjną, 
 b) funkcję dopuszczalną: składowo-magazyno-

wą, 
 c) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-

cym na adaptacji istniejących budynków 
zgodnie z rysunkiem planu, rozbudowie, 
przebudowie oraz na realizacji nowych bu-
dynków o funkcji zgodnej z podstawową lub 
dopuszczającą z niezbędnymi do ich fun-
kcjonowania budynkami administracyjnymi i 
budynkami z pomieszczeniami techniczny-
mi, gospodarczymi, garaŊami, obiektami in-
frastruktury technicznej oraz terenami zie-
leni, dojņciami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi oraz realizacji nowych stacji tran-
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sformatorowych SN/nn;  

2) tereny zabudowy produkcyjnej oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 2P, 3P, 4P i 5P, dla 
których okreņla się: 

 a) funkcję podstawową: produkcyjną, 
 b) funkcję dopuszczającą: składowo-magazyno-

wą i usługową, 
 c) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-

cym na realizacji nowych budynków o fun-
kcji zgodnej z podstawową lub dopuszcza-
jącą, z niezbędnymi do ich funkcjonowania 
budynkami administracyjnymi i budynkami 
z pomieszczeniami technicznymi, gospodar-
czymi, garaŊami, obiektami infrastruktury 
technicznej oraz terenami zieleni, dojņciami, 
dojazdami, miejscami postojowymi oraz 
realizacji nowych stacji transformatorowych 
SN/nn; 

3) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, oz-
naczone na rysunku planu symbolami: 6PU, 
7PU, 8PU i 9PU, dla których okreņla się: 

 a) funkcję podstawową: produkcyjno-usługo-
wą,  

 b) funkcję dopuszczającą: mieszkaniową lub 
usługowo-mieszkaniową jako realizację bu-
dynku mieszkalnego dla właņciciela nieru-
chomoņci prowadzącego działalnoņć gospo-
darczą oraz jako adaptację istniejącej za-
budowy mieszkaniowej w budynkach prze-
znaczonych na rysunku planu do adaptacji, 

 c) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-
cym na adaptacji budynków istniejących zgo-
dnie z rysunkiem planu, rozbudowie, prze-
budowie oraz na realizacji nowych budyn-
ków o funkcji zgodnej z podstawową lub do-
puszczającą, z niezbędnymi do ich funkcjo-
nowania budynkami administracyjnymi i bu-
dynkami z pomieszczeniami technicznymi, 
gospodarczymi, garaŊami oraz terenami zie-
leni, dojņciami, dojazdami, miejscami pos-
tojowymi i obiektami infrastruktury techni-
cznej, w tym nowych stacji transformato-
rowych SN/nn; 

4) tereny urządzeń elektroenergetycznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 10E i 11E, 
dla których okreņla się przeznaczenie słuŊące 
działaniom polegającym na realizacji stacji 
transformatorowej SN/nn z moŊliwoņcią mo-
dernizacji, rozbudowy i przebudowy; 

5) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 12ZI, dla którego okreņla się:  

 a) funkcję podstawową: zieleń izolacyjną, 
 b) funkcję dopuszczalną: prowadzenie sieci uz-

brojenia miejskiego wraz z niezbędnymi obie-
ktami infrastruktury technicznej, 

 c) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-
cym na urządzeniu i utrzymaniu zieleni, pro-
wadzenie sieci uzbrojenia miejskiego wraz z 
niezbędnymi obiektami infrastruktury tech-
nicznej oraz na realizacji stacji transfor-

matorowej SN/nn z moŊliwoņcią moderni-
zacji, rozbudowy i przebudowy; 

6) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1KDZ, 2KDL, 3KDD, 4KDD i 
5KDD, dla których okreņla się: 

 a) funkcję podstawową: prawidłowe funkcjono-
wanie układu komunikacyjnego i bezpoņ-
rednią obsługę przyległej zabudowy,  

 b) funkcję dopuszczalną: realizację miejsc po-
stojowych, ņcieŊek rowerowych za wyjąt-
kiem drogi dojazdowej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 3KDD, prowadzenie 
sieci uzbrojenia miejskiego, w tym sieci 
elektroenergetycznych, 

 c) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-
cym na utrzymaniu i modernizacji istnieją-
cych dróg: zbiorczej – 1KDZ, lokalnej – 2KDL, 
dojazdowych – 3KDD i 4KDD oraz na rea-
lizacji projektowanych dróg o pasach drogo-
wych okreņlonych liniami rozgraniczającymi: 
projektowanego odcinka drogi zbiorczej – 
1KDZ i projektowanej drogi dojazdowej – 
5KDD, w celu zapewnienia dostępnoņci ko-
munikacyjnej działek budowlanych do syste-
mu dróg publicznych; 

7) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolami: 6KDDw i 7KDDw, dla 
których okreņla się: 

 a) funkcję podstawową: prawidłowe funkcjono-
wanie układu komunikacyjnego i bezpoņre-
dnią obsługę zabudowy,  

 b) funkcję dopuszczalną: prowadzenie sieci uz-
brojenia miejskiego, w tym sieci elektroe-
nergetycznych, 

 c) przeznaczenie słuŊące działaniom polegają-
cym na realizacji projektowanych dróg we-
wnętrznych: 6KDDw i 7KDDw o pasach dro-
gowych okreņlonych liniami rozgraniczają-
cymi, w celu zapewnienia dostępnoņci ko-
munikacyjnej działek budowlanych do sy-
stemu dróg publicznych oraz utrzymaniu i 
modernizacji istniejących torów kolejowych, 
w celu zapewnienia dostępnoņci do systemu 
transportu kolejowego. 

 § 6. Przebieg linii rozgraniczających tereny 
o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach 
zagospodarowania, okreņla się na rysunku planu 
poprzez zwymiarowanie. 
 

Rozdział III 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 
 
 § 7. Na obszarze objętym planem, okreņla 
się elementy zagospodarowania przestrzennego 
wynikające z sąsiedztwa terenów rozwojowych o 
projektowanej funkcji produkcyjno–składowo-ma-
gazynowej i produkcyjno–usługowej oraz istnieją-
cej zabudowy mieszkaniowej: pasy wysokiej, gę-
stej zieleni zimozielonej lub Ŋywopłotów o wy-
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sokoņci co najmniej 1,5 m i gęstoņci moŊliwie 
równej na całej jego wysokoņci, na terenach oz-
naczonych na rysunku planu symbolami: 1P i 4P, 
przy granicy z terenami występowania zabudowy 
mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 6PU, 7PU, 8PU i 9PU. 
 

Rozdział IV 
Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 
 

§ 8. Dla obszaru objętego planem, ustala 
się zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego: 
1) uciąŊliwoņć wynikająca z działalnoņci gospo-

darczej prowadzonej na terenie nieruchomo-
ņci, dla której inwestor nabył tytuł prawny 
musi spełniać warunki sanitarne w stosunku 
do funkcji na terenach sąsiednich; 

2) zakaz indywidualnych ujęć wody za wyjątkiem 
terenów oznaczonych na rysunku planu sy-
mbolami: 2P, 3P, 4P i 5P, dla których do-
puszcza się korzystanie do celów przemysło-
wych z ujęć wody naleŊących do Elektrociep-
łowni Zduńska Wola Sp. z o o; 

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych i oczy-
szczonych ņcieków do wód powierzchniowych 
lub do gruntu;  

4) zakaz gromadzenia odpadów na terenie działek 
poza pojemnikami na ņmieci zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, w przypadku powsta-
nia odpadów z grupy niebezpiecznych, które 
mogą stanowić zagroŊenie zdrowia i Ŋycia ludzi 
lub ņrodowiska – obowiązek ich czasowego 
przechowywania w szczelnych pojemnikach na 
terenie utwardzonym w granicach własnej nie-
ruchomoņci; 

5) zakaz powodowania przekroczenia dopuszczal-
nego poziomu wibracji i hałasu; 

6) obowiązek zachowania poziomu hałasu w ņro-
dowisku, okreņlony w obowiązujących przepi-
sach o ochronie ņrodowiska dla terenów oz-
naczonych na rysunku planu symbolem PU, 
jak dla terenów przeznaczonych na cele miesz-
kaniowo-usługowe; 

7) obowiązek wprowadzenia na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 1P i 4P 
przy granicy z terenami chronionymi akusty-
cznie, pasów wysokiej i gęstej zieleni zimozie-
lonej lub Ŋywopłotów o wysokoņci co najmniej 
1,5 m i gęstoņci moŊliwie równej na całej jego 
wysokoņci; 

8) zakaz stosowania nieekologicznych noņników 
energii i emisji zanieczyszczeń powietrza po-
nad dopuszczalne normy; 

9) zakaz prowadzenia działalnoņci gospodarczej 
powodującej powstanie odorów o zasięgu wy-
kraczającym poza teren nieruchomoņci, dla 
której inwestor nabył tytuł prawny; 

10) obowiązek wstępnego oczyszczania ņcieków 
przemysłowych w miejscu ich powstania; 

11) obowiązek odprowadzania ņcieków sanitar-
nych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 

12) obowiązek wstępnego podczyszczania wód 
opadowych przed ich odprowadzeniem; z po-
wierzchni utwardzonych na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: P i PU; 

13) dla obiektów mieszczących jednoczeņnie fun-
kcje mieszkalne i usługowe obowiązek zasto-
sowania rozwiązań budowlanych, zapewniają-
cych ochronę pomieszczeń mieszkalnych przed 
uciąŊliwoņciami wynikającymi z działalnoņci 
usługowej; 

14) obowiązek zachowania istniejącego pomnika 
przyrody zlokalizowanego na działce o nr ewid 
9-490/4, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uch-
wały. 

 
Rozdział V 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
 i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
 § 9. Dla obszaru objętego planem w 
obrębie występowania obiektu archeologicznego 
Osmolin 1 (stanowisko archiwalne zweryfikowane 
o pewnej lokalizacji - osada kultury przeworskiej, 
rzym) na działkach o nr ewid. 9-511/3, 9-511/2 i 9-
518, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 
obowiązuje: 
a) pisemne zawiadomienie Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków o planowanych robotach 
ziemnych i ich zakresie, 

b) nadzór archeologa nad wszelkimi działaniami 
inwestycyjnymi powierzchniowymi i liniowymi. 

 
Rozdział VI 

Wymagania wynikające z potrzeb 
 kształtowania przestrzeni publicznych 

 
§ 10. W granicach obszaru objętego pla-

nem nie wyznacza się przestrzeni publicznych.  
 

Rozdział VII 
Parametry i wskaňniki kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1P, ustala się warunki zagos-
podarowania i zasady zabudowy działek budowla-
nych:  
1) adaptacja budynków zgodnie z rysunkiem pla-

nu; 
2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istnieją-

cych budynków oraz realizacja nowej zabudo-
wy po spełnieniu warunków:  

 a) lokalizacja zgodnie z liniami zabudowy wy-
znaczonymi na rysunku planu,  

 b) wysokoņć: maksymalnie 3 kondygnacje na-
ziemne,  

 c) maksymalna wysokoņć budynku do kaleni-
cy wynosi 15 m, 
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 d) dachy płaskie lub spadowe o symetrycznym 

kącie nachylenia połaci,   
 e) maksymalny kąt nachylenia połaci dacho-

wych 300, 
 f) kierunek kalenicy - nie ustala się; 
3) dopuszcza się realizację stacji transformato-

rowej SN/nn z moŊliwoņcią modernizacji, roz-
budowy i przebudowy; 

4) zakaz lokalizacji piwnic; 
5) zakaz lokalizacji ņciany budynków bezpoņrednio 

przy granicach działek budowlanych; 
6) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
– 40%, za wyjątkiem działki budowlanej o nr 
ewid. 490/4, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
uchwały, dla której ustala się – 30%; 

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej działki budowlanej - 30%; 

8) obowiązek zachowania jednorodnej formy za-
budowy, w tym materiałów wykończeniowych i 
kolorystyki dla całej działki budowlanej; 

9) zakaz realizacji ogrodzeń od strony drogi pu-
blicznej z prefabrykowanych elementów beto-
nowych; 

10) obowiązek realizacji miejsc postojowych na 
działce budowlanej w iloņci minimum 1 sta-
nowisko postojowe na 3 miejsca pracy; 

11) obsługa komunikacyjna terenu: z drogi zbior-
czej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDZ oraz z dróg dojazdowych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 3KDD, 4KDD i 
5KDD. 

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 2P, 3P, 4P i 5P, ustala się 
warunki zagospodarowania i zasady zabudowy 
działek budowlanych: 
1) realizacja nowej zabudowy po spełnieniu wa-

runków: 
 a) lokalizacja zgodnie z liniami zabudowy wyz-

naczonymi na rysunku planu, 
 b) wysokoņć: maksymalnie 3 kondygnacje na-

ziemne, 
 c) maksymalna wysokoņć budynku do kaleni-

cy wynosi 15 m, 
 d) dachy płaskie lub spadowe o symetrycznym 

kącie nachylenia połaci, 
 e) maksymalny kąt nachylenia połaci dacho-

wych 300, 
 f) kierunek kalenicy - nie ustala się; 
2) dopuszcza się realizację stacji transformator-

owej SN/nn, z moŊliwoņcią modernizacji, roz-
budowy i przebudowy; 

3) zakaz lokalizacji piwnic o poziomie posadzki 
poniŊej 1,5 m od poziomu gruntu; 

4) zakaz lokalizacji ņciany budynków bezpoņred-
nio przy granicach działek budowlanych; 

5) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o po-
wierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000 m2; 

6) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
– 50%; 

7) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej działki budowlanej - 30%; 

8) obowiązek zachowania jednorodnej formy za-
budowy, w tym materiałów wykończeniowych 
i kolorystyki dla całej działki budowlanej; 

9) zakaz realizacji ogrodzeń od strony drogi pu-
blicznej z prefabrykowanych elementów beto-
nowych; 

10) obowiązek realizacji miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych na działce budowla-
nej, w iloņci odpowiadającej programowi in-
westycji, z uwzględnieniem wskaňnika: mini-
mum 1 stanowisko postojowe na 3 miejsca 
pracy; 

11) obsługa komunikacyjna terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 

 a) 2P i 3P - z drogi dojazdowej wewnętrznej o 
  znaczonej na rysunku planu symbolem 

7KDDw, 
 b) 4P - z drogi dojazdowej wewnętrznej ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 6KDDw, 
 c) 5P - z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 2KDL, 
lub alternatywnie za zgodą zarządcy drogi zbior-
czej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDZ. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6PU, 7PU i 8PU, ustala się wa-
runki zagospodarowania i zasady zabudowy dzia-
łek budowlanych:  
1) adaptacja budynków zgodnie z rysunkiem pla-

nu;  
2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istnieją-

cych budynków oraz realizacja nowej zabudo-
wy po spełnieniu warunków:  

 a) rozbudowa obiektów o funkcji mieszkanio-
wej maksymalnie o 20% powierzchni uŊyt-
kowej rozbudowywanego budynku miesz-
kalnego, w tym maksymalnie 15% jego po-
wierzchni zabudowy, wyłącznie w celu po-
prawy warunków bytowych uŊytkownika, 

 b) budowa nowych obiektów o funkcji miesz-
kalnej lub mieszkalno-usługowej na etapie 
realizacji lub po zrealizowaniu obiektów o 
funkcji podstawowej, 

 c) lokalizacja zgodnie z liniami zabudowy wy-
znaczonymi na rysunku planu, przy czym 
dopuszcza się nadbudowę i przebudowę bu-
dynków zlokalizowanych w odległoņci mniej-
szej niŊ wyznaczona linią zabudowy od linii 
rozgraniczającej drogi dojazdowej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 4KDD, 

 d) wysokoņć: maksymalnie 2 kondygnacje na-
ziemne,  

 e) maksymalna wysokoņć budynku do kaleni-
cy wynosi 9 m, 

 f) dachy płaskie lub spadowe o symetrycznym 
kącie nachylenia połaci, 

 g) maksymalny kąt nachylenia połaci dacho-
wych 400, 

 h) kierunek kalenicy - nie ustala się; 
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3) zakaz lokalizacji piwnic; 
4) zakaz lokalizacji ņciany budynków bezpoņre-

dnio przy granicach działek budowlanych, nie 
oznaczonych na rysunku planu jako granice 
działek z moŊliwoņcią lokalizacji zabudowy; 

5) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o po-
wierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000 m2; 

6) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
– 25%; 

7) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej działki budowlanej: 30%; 

8) obowiązek zachowania jednorodnej formy 
zabudowy, w tym materiałów wykończenio-
wych i kolorystyki dla całej działki budowlanej; 

9) zakaz realizacji ogrodzeń od strony dróg pub-
licznych z prefabrykowanych elementów beto-
nowych; 

10) obowiązek realizacji miejsc postojowych na 
działce budowlanej, w iloņci minimum licząc 
łącznie:  

 a) 1 stanowisko postojowe na 3 miejsca pracy, 
 b) 1 ogólniedostępne stanowisko postojowe na 

kaŊde 50 m2 powierzchni uŊytkowej; 
11) obsługa komunikacyjna poszczególnych dzia-

łek budowlanych – z drogi dojazdowej, oz-
naczonej na rysunku planu symbolem 4KDD. 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 9PU, ustala się warunki zagos-
podarowania i zasady zabudowy działek budo-
wlanych:  
1) adaptacja budynków zgodnie z rysunkiem pla-

nu;    
2) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istnie-

jących budynków oraz realizacja nowej zabu-
dowy, po spełnieniu warunków:  

 a) budowa nowych obiektów o funkcji miesz-
kalnej lub mieszkalno-usługowej na etapie 
realizacji lub po zrealizowaniu obiektów o 
funkcji podstawowej, 

 b) rozbudowa obiektów o funkcji mieszkanio-
wej maksymalnie o 20% powierzchni uŊyt-
kowej rozbudowywanego budynku miesz-
kalnego, w tym maksymalnie 15% jego 
powierzchni zabudowy, wyłącznie w celu 
poprawy warunków bytowych uŊytkownika, 

 c) lokalizacja zgodnie z liniami zabudowy wy-
znaczonymi na rysunku planu, przy czym 
dopuszcza się przebudowę budynków zlo-
kalizowanych w odległoņci mniejszej niŊ 
wyznaczona linią zabudowy od linii roz-
graniczającej drogi zbiorczej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 1KDZ oraz dróg 
dojazdowych oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 4KDD i 5KDD, 

 d) wysokoņć: maksymalnie 3 kondygnacje na-
ziemne,  

 e) maksymalna wysokoņć budynku do kaleni-
cy wynosi 15 m, 

 f) dachy płaskie lub spadowe o symetrycznym 

kącie nachylenia połaci, 
 g) maksymalny kąt nachylenia połaci dacho-

wych 400, 
 h) kierunek kalenicy - nie ustala się; 
3) zakaz lokalizacji piwnic; 
4) zakaz lokalizacji ņciany budynków bezpoņre-

dnio przy granicach działek budowlanych, nie 
oznaczonych na rysunku planu jako granice 
działek z moŊliwoņcią lokalizacji zabudowy; 

5) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o po-
wierzchni sprzedaŊy powyŊej 2000 m2; 

6) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 
40%, za wyjątkiem działek budowlanych o nr 
ewid. 70 i 78, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
uchwały, dla których ustala się 35%; 

7) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej działki budowlanej: 20%; 

8) obowiązek zachowania jednorodnej formy 
zabudowy, w tym materiałów wykończenio-
wych i kolorystyki dla całej działki budowla-
nej; 

9) zakaz realizacji ogrodzeń od strony dróg pu-
blicznych z prefabrykowanych elementów be-
tonowych; 

10) obowiązek realizacji miejsc postojowych na 
działce budowlanej, w iloņci minimum licząc 
łącznie:  

 a) 1 stanowisko postojowe na 3 miejsca pracy, 
 b) 1 ogólniedostępne stanowisko postojowe na 

kaŊde 50 m2 powierzchni uŊytkowej; 
11) obsługa komunikacyjna poszczególnych dzia-

łek budowlanych – z drogi zbiorczej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 1KDZ oraz z dróg 
dojazdowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 4KDD i 5KDD. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 10E i 11E, ustala się warunki 
zagospodarowania i zasady zabudowy działek 
budowlanych: 
1) realizacja stacji transformatorowych SN/nn z 

moŊliwoņcią, rozbudowy i przebudowy, po 
spełnieniu warunków:  

 a) dopuszcza się lokalizację ņciany budynku 
bezpoņrednio przy granicy z drogą publiczną, 

 b) dopuszcza się lokalizację ņciany budynku bez-
poņrednio przy granicy z działką sąsiednią; 

2) obsługa komunikacyjna działki budowlanej od-
powiednio dla terenów: 

 a) 10E z drogi dojazdowej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 3KDD, 

 b) 11E z drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1KDZ. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 12ZI, ustala się warunki zago-
spodarowania: 
1) zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za wy-

jątkiem stacji transformatorowej SN/nn z mo-
Ŋliwoņcią modernizacji, rozbudowy i przebudo-
wy; 
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2) dopuszcza się realizację izolacyjnej zieleni ni-

skiej; 
3) obsługa komunikacyjna terenu z drogi lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL. 
§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1KDZ, 2KDL, 3KDD, 4KDD i 5 
KDD, ustala się warunki i zasady zagospodaro-
wania: 
1) dla drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku pla-

nu symbolem 1KDZ - szerokoņć w liniach roz-
graniczających 24 - 27 m;  

2) dla drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2KDL - szerokoņć w liniach rozgra-
niczających 18 - 18,5 m;  

3) dla dróg dojazdowych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: 

 a) 3KDD - szerokoņć w liniach rozgraniczają-
cych 8,5 - 10 m,  

 b) 4KDD - szerokoņć w liniach rozgraniczają-
cych 13 - 15 m,  

 c) 5KDD - szerokoņć w liniach rozgraniczają-
cych 15 - 18 m. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6KDDw i 7KDDw, ustala się wa-
runki i zasady zagospodarowania: 
a) szerokoņć w liniach rozgraniczających 12 m,  
b) adaptację istniejących torów bocznicy kolejo-

wej. 
 

Rozdział VIII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych,  

w tym terenów górniczych, 
a takŊe naraŊonych na niebezpieczeństwo  

powodzi i osuwania się mas ziemnych 
 

§ 19. Na obszarze objętym planem, nie wy-
stępują tereny i obiekty podlegające ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny 
górnicze, naraŊone na niebezpieczeństwo powodzi 
i osuwania się mas ziemnych. 
 

Rozdział IX 
Szczegółowe zasady i warunki scalenia 

 i podziału nieruchomoņci 
 
 § 20. 1. Na obszarze objętym planem nie 
ustala się zasad i warunków scalenia. 
 2. Na obszarze objętym planem ustala się 
zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych działek, 
za wyjątkiem podziałów nieruchomoņci na tere-
nach oznaczonych na rysunku planu symbolami:  
a) 1P zgodnych z proponowanymi granicami po-

działu działek budowlanych wyznaczonymi na 
rysunku planu, 

b) 7PU zgodnych z proponowanymi granicami po-
działu działek budowlanych wyznaczonymi na 
rysunku planu, wyłącznie w celu uzyskania dzia-
łek uzupełniających dla przyległych terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1P. 

Rozdział X 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

 
 § 21. Na obszarze objętym planem, ustala 
się: 
1) w strefie ograniczonej dostępnoņci inwestycyj-

nej szerokoņci 8 m od przebiegu sieci ciepło-
wniczej wysokoparametrowej, oznaczonej na 
rysunku planu ustala się: 

 a) zakaz zabudowy, 
 b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej; 
2) w strefie ograniczonej dostępnoņci inwestycyj-

nej szerokoņci 36 m od przebiegu sieci ener-
getycznej, napowietrznej, wysokiego napięcia, 
oznaczonej na rysunku planu ustala się: 

 a) zakaz zabudowy, 
 b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej; 
3) w strefie ograniczonej dostępnoņci inwestycyj-

nej szerokoņci 10 m od przebiegu rowu krytego, 
oznaczonej na rysunku planu ustala się: 

 a) zakaz zabudowy, 
 b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej; 
4) w strefie ograniczonej dostępnoņci inwestycyj-

nej o promieniu 15 m wokół pomnika przyrody 
(kasztanowiec o obwodzie 2,6 m), oznaczonej 
na rysunku planu ustala się zakaz zabudowy 
oraz w promieniu 3 m zakaz utwardzania na-
wierzchni. 

 
Rozdział XI 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury technicznej 

 
 § 22. 1. Dostępnoņć komunikacyjną kołową 
i pieszą do terenów wyznaczonych w granicach 
planu, zapewniają: drogi publiczne. 
 2. Szerokoņć dróg w liniach rozgranicza-
jących, okreņla się na rysunku planu poprzez zwy-
miarowanie. 

3. Na skrzyŊowaniach dróg w obrębie na-
roŊnych ņcięć linii rozgraniczających pasa drogo-
wego, obowiązuje zachowanie trójkąta widoczno-
ņci. 

4. Dojņcia lub dojazdy wydzielane w ob-
rębie poszczególnych terenów, nie są w rozu-
mieniu niniejszego planu, drogami publicznymi 
ani ogólnodostępnymi drogami wewnętrznymi. 
 § 23. 1. Program wyposaŊenia terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci i 
urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i 
oczyszczania ņcieków, odprowadzenia wód opa-
dowych, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
cieplne lub gazowe. 
 2. Dopuszczalne jest wyposaŊenie tere-
nów w sieci infrastruktury technicznej innych me-
diów oraz inne urządzenia infrastruktury technicz-
nej ograniczone do obsługi wyłącznie poszczegól-
nych terenów, pod warunkiem zachowania pozos-
tałych ustaleń planu oraz interesów osób trzecich. 
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 3. Ustala się warunki powiązania projek-
towanych sieci wodociągowej, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, z istniejącym uzbrojeniem: 
1) w zakresie sieci wodociągowej: przewiduje się 

powiązanie projektowanej sieci wodociągowej 
z istniejącą w ul. Lipowej i ul. Kanałowej oraz z 
siecią w ul. Moniuszki; 

2) odprowadzenie ņcieków sanitarnych z terenu 
objętego opracowaniem w kierunku istnieją-
cego kolektora w ul. Lipowej, do kanału w ul. 
Kanałowa/Moniuszki; 

3) odprowadzenie wód deszczowych, w kierunku 
zachodnim do istniejącego rowu; 

4) dopuszcza się adaptację i modernizację z 
moŊliwoņcią zmiany trasy istniejącej infrastru-
ktury technicznej. 

 § 24. 1. Dla obszaru objętego planem, us-
tala się prawo realizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej (podziemnej i naziemnej) wszystkich me-
diów: 
1) w liniach rozgraniczających dróg; 
2) w ramach pasów terenów przyległych do tere-

nów komunikacji, w granicach wyznaczonych li-
niami zabudowy i liniami rozgraniczającymi 
dróg, przy zachowaniu moŊliwoņci zabudowy 
działek oraz wymogów przepisów szczegól-
nych; 

3) w osiach istniejących sieci. 
 2. W uzasadnionych przypadkach, gdy 
nie jest moŊliwe zrealizowanie sieci infrastruktury 
technicznej według zasad, o których mowa w ust. 
1 (w tym przy podejmowaniu ich przebudowy, ze 
zmianą trasy) – dopuszcza się budowę sieci we 
wszystkich terenach objętych niniejszym planem, z 
zastrzeŊeniem, Ŋe zostanie zachowana moŊliwoņć 
realizacji przeznaczenia terenu, z uwzględnieniem 
zasad i warunków oraz standardów zabudowy i 
zagospodarowania ustalonych w niniejszym pla-
nie, a takŊe w przepisach szczególnych. 

§ 25. Dla obszaru objętego planem, ustala 
się następujące warunki obsługi zabudowy w 
zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę:  
 a) w ulicy Kanałowej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 3KDD: naleŊy wybudować 
wodociąg łączący istniejący wodociąg w ul. 
Kanałowej z wodociągiem w ulicy Lipowej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
4KDD, 

 b) w ulicy Moniuszki, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1KDZ: istniejący wodociąg 
naleŊy połączyć z wodociągiem w ulicy Ka-
nałowej, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 3KDD oraz przedłuŊyć go w kierunku 
torów PKP, 

 c) w ulicy projektowanej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 5KDD i w ulicy Lipowej: 
naleŊy zaprojektować wodociąg łączący is-
tniejący wodociąg w ulicy Lipowej z wo-
dociągiem w ulicy Moniuszki; 

2) odprowadzenie ņcieków sanitarnych:  

 a) w ulicy Kanałowej: naleŊy wykorzystać is-
tniejący kanał w kierunku ulicy Moniuszki 
oraz wybudować kanał sanitarny z włącze-
niem do kolektora w ulicy Lipowej, 

 b) w ulicy Moniuszki: naleŊy wybudować kanał 
sanitarny od posesji nr 32 do kanału w ulicy 
Kanałowej oraz od torów PKP do projek-
towanego kanału w ulicy oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 5KDD, w celu pod-
łączenia do kanalizacji sanitarnej wszystkich 
działek zlokalizowanych przy tej ulicy, 

 c) w ulicy projektowanej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 5KDD i w ulicy Li-
powej: naleŊy zaprojektować kanał sanitarny 
z włączeniem do kolektora sanitarnego w 
ulicy Lipowej (przy ulicy Wychodniej); 

3) odprowadzenie wody deszczowej:  
 a) w ulicy Kanałowej: projektuje się kanał de-

szczowy z włączeniem do istniejącego ka-
nału w ulicy Lipowej, 

 b) w ulicy Moniuszki: projektuje się kanał de-
szczowy z włączeniem do rowu w ulicy Mo-
niuszki, 

 c) w ulicy projektowanej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem 5KDD i w ulicy Lipowej: 
ze względu na niekorzystne ukształtowanie 
terenu, nie ma moŊliwoņci odprowadzenia 
wód opadowych z ww. ulic do istniejących 
rowów występujących na terenie objętym 
opracowaniem;  

4) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu 
o: 

 a) istniejącą i projektowane stacje transforma-
torowe SN/nn oraz istniejący GPZ 110/15kV 
zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej, 

 b) istniejącą i projektowaną napowietrzną lub 
kablową sieć niskiego, ņredniego i wysokie-
go napięcia; 

5) zaopatrzenie w gaz przewodowy: po wybudo-
waniu sieci gazowej ņredniego ciņnienia; 

6) zaopatrzenie w energię cieplną:  
 a) z miejskiej sieci ciepłowniczej lub bezpoņ-

rednio ze ňródła ciepła, naleŊącego do Elek-
trociepłowni Zduńska Wola, 

 b) z indywidualnych ňródeł ciepła posiadają-
cych certyfikaty bezpieczeństwa ekologicz-
nego lub wykorzystujących bezemisyjne tech-
nologie grzewcze, przy zastosowaniu ekolo-
gicznych noņników energii o niskiej zawarto-
ņci popiołu; 

7) wyposaŊenie w łącze telefoniczne: z sieci ka-
blowej prowadzonej w liniach rozgraniczają-
cych dróg publicznych; 

8) odpady: gromadzenie odpadów w indywidu-
alnych pojemnikach na działkach i opróŊnianie 
ich w ramach miejskiego systemu utrzymania 
czystoņci, przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych; 

9) wszystkie sieci realizowane i eksploatowane 
przez odpowiedniego zarządcę sieci (dostawcę 
usług). 
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Rozdział XII 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania  

i uŊytkowania terenów 
 

§ 26. Na obszarze objętym planem, nie us-
tala się sposobu i terminu tymczasowego zagos-
podarowania, urządzania i uŊytkowania terenów. 
 

Rozdział XIII 
Stawki procentowe, stanowiące  

podstawę ustalenia jednorazowej opłaty 
 od wzrostu wartoņci nieruchomoņci 

 
§ 27. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu 

wzrostu wartoņci nieruchomoņci, płatną w przy-
padku zbycia nieruchomoņci Okreņla się wysokoņć 
jednorazowej opłaty pobieranej z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci połoŊonych w obszarze 
objętym planem, płatną w przypadku zbycia 
nieruchomoņci przez właņciciela lub uŊytkownika 
wieczystego, odpowiednio dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami:  
– 2P równą – 15%, za wyjątkiem działek o nr ewid.: 

10 - 91, 10 - 129 oraz częņci działki o nr ewid 10 - 32, 

– 3P równą – 15%,  
– 4P równą – 10%, za wyjątkiem działek o nr ewid.: 

10 - 79, 10 - 80, 10 - 95 oraz częņci działki o nr 
ewid 10 - 32,  

- 5P równą – 10%. 
 

Rozdział XIV 
Przepisy końcowe 

 
§ 28. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i 
wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomoņci poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz 
PasaŊu Powstańców Ņląskich i przy ul. 1 Maja, a 
takŊe poprzez zamieszczenie jej treņci na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. 
 
 
 

Przewodniczący Rady  
Miasta Zduńska Wola: 

Marek Podsadniak 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXX/322/08 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA 
 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXX/322/08 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA 

 
z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZDUŃSKA WOLA 
OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W REJONIE ULIC: KANAŁOWEJ, MONIUSZKI I LIPOWEJ 

 
Projekt miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, został wyłoŊony do publicz-
nego wglądu w dniach od 28 sierpnia do 17 
wrzeņnia 2008 r. W dniu 3 wrzeņnia 2008 r. odbyła 
się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami.  
Uwagi do projektu planu moŊna było składać do 
dnia 1 paňdziernika 2008 r. 

W okresie wyłoŊenia projektu planu, jak i w ter-
minie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyło-
Ŋenia, Ŋadna z osób fizycznych i prawnych oraz 
Ŋadna z jednostek organizacyjnych nieposiadają-
cych osobowoņci prawnej, nie wniosły uwag do-
tyczących projektu planu.  
W związku z powyŊszym nie wykonano czynnoņci 
polegającej na rozpatrzeniu uwag. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXX/322/08 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA 
 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 
 

ROZSTRZYGNIECIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH  

MIASTA ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) 
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, na-
leŊy do zadań własnych Gminy. W szczególnoņci 
zadania własne Gminy, obejmują sprawy: 
– ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo-

ņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody oraz gos-
podarki wodnej, 

– gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz orga-
nizacji ruchu drogowego, 

– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ņcieków komunalnych, 
utrzymania czystoņci i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz, itp. 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego fragmentu Mia-
sta Zduńska Wola obejmujący obszar w rejonie 
ulic: Kanałowej, Moniuszki i Lipowej, zostaną wy-
znaczone tereny pod nową zabudowę produk-

lcyjno-usługową oraz drogi publiczne. W kon-
sekwencji wywołane zostaną do realizacji zadania 
inwestycyjne związane z przystosowaniem terenu 
do zabudowy.  
Do zadań związanych z przystosowaniem terenu 
do zabudowy, naleŊą: 
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długoņci ok. 

1300 mb wraz z separatorem, 
– budowa sieci kanalizacji deszczowej o długoņci 

ok. 705 mb, 
– budowa sieci wodociągowej o długoņci ok. 720 

mb, 
– realizacja drogi dojazdowej na odcinku o 

długoņci ok. 330 mb. 
PowyŊsze zadania zostaną umieszczone w progra-
mach rozwoju poszczególnych elementów zagos-
podarowania oraz uwzględnione w wieloletnim 
programie inwestycyjnym, a następnie w zada-
niach rzeczowych budŊetu Miasta na kolejne lata. 
Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w 
oparciu o budŊet Miasta, z wykorzystaniem ņrod-
ków zewnętrznych. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


