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1548 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/269/2009 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 
 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części Miasta Rzgowa rejon ulicy Ogrodowej i ulicy Literackiej 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zmiana: z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z 
uchwałą Nr XXI/137/2008 Rady Miejskiej w Rzgo-
wie z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla częņci Mia-
sta Rzgowa, rejon ul. Ogrodowej – ul. Literackiej, 
Rada Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje:  
 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania ustaleń planu 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ņci Miasta Rzgowa w rejonie ulicy Ogrodowej i 
ulicy Literackiej, dla działek o nr ewid. 1630, 1644, 
1645, 1646, 1647, 1648, 1649/16, 1649/17, 1649/8, 
1649/9, 1649/10, 1649/11, 1649/12, 1650/4, 1651 
składający się z: 
1) częņci tekstowej planu stanowiącej treņć uchwały; 
2) częņci graficznej, na którą składa się rysunek 

planu w skali 1:1000, będący integralnym za-
łącznikiem Nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
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gminy oraz zasadach ich finansowania, będą-
cego integralnym załącznikiem Nr 2 do uchwa-
ły. 

2. Nie załącza się rozstrzygnięcia o sposo-
bie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do pro-
jektu planu, ponieważ nie wpłynęły uwagi do pla-
nu. 

3. Granice zmiany planu, o którym mowa 
w ust. 1, wyznaczono na załączniku graficznym do 
zmiany planu. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, jest ustalenie zasad zagospodarowania 
i uporządkowania obszaru przestrzeni publicznej 
oraz stworzenie warunków dla zrównoważonego 
zainwestowania terenu o przeznaczeniu usługo-
wym, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i 
optymalizacji korzyņci, wynikających z proponowa-
nych działań i przekształceń przestrzennych. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 
o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

niniejszej zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, obejmującego 
częņć obszaru Miasta Rzgowa w rejonie ulicy 
Ogrodowej i ulicy Literackiej, stanowiące prze-
pisy gminne; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie, o ile z tre-
ņci przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 
1:1000, będącym integralnym załącznikiem Nr 
1 do niniejszej uchwały; 

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć ob-
szar okreņlony na załączniku graficznym – gra-
nicami obszaru objętego ustaleniami planu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną 
liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń 
planu, oznaczoną symbolem literowym, dla 
której okreņlono ustalenia szczegółowe; 

6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym 
przeznaczeniu podstawowym, w tym również 
pomiędzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowę; 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przezna-
czenia, które przeważa lub będzie przeważać 
na danym terenie i obejmuje nie mniej niż 70% 
powierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na poszczególnych działkach w danym 
terenie; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym 
– należy przez to rozumieć urządzenia komuni-
kacji kołowej i pieszej, komunikacyjne place 
manewrowe, zieleń, obiekty małej architektury 
oraz okreņlone rodzaje przeznaczenia w zakre-
sie ustalonym, w rozdziale 3 ustalenia szczegó-
łowe dla terenów; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, której nie może przekroczyć 
żadna z częņci budowanego lub rozbudowy-
wanego budynku, okreņlającą najmniejszą, 
dopuszczalną odległoņć budynku w stosunku 
do linii rozgraniczających, od których te linie 
wyznaczono, zgodnie z rysunkiem planu;  

10) linii zabudowy pierzejowej – przestrzeganie 
zasad wynikających z ustalenia tej linii, uważa 
się za spełnione jeżeli budynki o funkcji pod-
stawowej lub inne elementy przestrzenne, któ-
rych lokalizację dopuszcza plan, na działce bu-
dowlanej będą lokalizowane w tej linii, tzn. w 
wyznaczonej linii znajdzie się płaszczyzna lica 
budynku lub płaszczyzna ņciany kurtynowej; 
dla pozostałych obiektów kubaturowych lub 
urządzeń lokalizowanych na działce linia ta 
spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

11) usługach – należy przez to rozumieć usługi 
ogólnie dostępne, służące zaspokojeniu popy-
tu ludnoņci na wszelkiego rodzaju towary i 
usługi, o czysto rynkowym charakterze; 

12) usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-
zumieć usługi niezaliczone do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, których ewentualna uciążliwoņć mierzona 
zgodnie z przepisami szczególnymi nie prze-
kracza terenu inwestycji, ani nie powoduje in-
nych uciążliwoņci dla sąsiadów; 

13) przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko – należy przez to rozumieć 
zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w 
ņrodowisko polegającą na przekształceniu lub 
zmianie sposobu wykorzystania terenu, dla 
którego wymagane jest sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na ņrodowisko, lub może być 
wymagane sporządzenie raportu o oddziały-
waniu na ņrodowisko, w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo Ochrony Ņrodowiska; 

14) maksymalnej wysokoņci zabudowy – należy 
przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny 
wymiar pionowy budynku mierzony od po-
ziomu gruntu rodzimego do najwyższego 
punktu konstrukcji dachu;  

15) wskaźniku maksymalnej intensywnoņci zabu-
dowy – należy przez to rozumieć stosunek su-
my powierzchni całkowitej wszystkich kondy-
gnacji naziemnych, mierzonych po obrysie ze-
wnętrznym wszystkich budynków o charakte-
rze trwałym, zlokalizowanych w granicach nie-
ruchomoņci, do całej powierzchni tej nieru-
chomoņci lub jej częņci położonej w obrębie te-
renu wydzielonego na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi; 

16) gruncie rodzimym – należy przez to rozumieć 
poziom gruntu (poziom terenu) i jego stan wy-
sokoņciowy wskazany na mapie rysunku planu 
(na załączniku Nr 1); 

17) współczynniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć, wyrażoną w procentach, 
powierzchnię nieruchomoņci (terenu) zabudo-
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wanej budynkami na stałe związanymi z grun-
tem;  

18) reklamie – należy przez to rozumieć formy 
przestrzenne niosące przekaz informacyjny 
mogący wywierać wpływ na ludzką percepcję, 
trwale lub czasowo usytuowane w miejscach 
widocznych (np. tablice reklamowe, znaki, 
szyldy, zwiastuny, banery, bilbordy, słupy 
ogłoszeniowe) lub inne noņniki reklamowe, z 
wyłączeniem elementów lokalnego systemu 
informacji turystycznej, szyldów zwyczajowo 
przyjętych dla oznakowania siedzib organizacji, 
znaków drogowych oraz tablic i zwiastunów 
dopuszczonych przez system informacji w 
Mieņcie Rzgów. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne  
dla całego obszaru objętego planem 

 
§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego uchwa-

łą, plan ustala: 
1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie 

uzupełniające terenów, okreņlone liniami roz-
graniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

3) zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) zasady i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na pod-
stawie odrębnych przepisów;  

6) zasady i sposoby zagospodarowania obszaru 
przestrzeni publicznej; 

7) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenu, w 
tym sposoby i terminy organizacji imprez ma-
sowych; 

9) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, wielkoņci powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki, wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej oraz gabaryty 
obiektów i współczynniki zabudowy; 

10) zasady i warunki podziału nieruchomoņci; 
11) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 

rozbudowy systemu komunikacyjnego w ob-
szarze obowiązywania ustaleń planu oraz 
wskaźniki w zakresie komunikacji dotyczące 
miejsc parkingowych; 

12) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w in-
frastrukturę techniczną oraz adaptacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastrukturalnych 
w obszarze obowiązywania ustaleń planu; 

13) stawki procentowe, na podstawie których usta-

la się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Ustalenia planu okreņlone są w treņci 
niniejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

3. Plan nie ustala granic i sposobów zago-
spodarowania terenów górniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia, przedsta-
wione graficzne na rysunku planu, są ustaleniami 
obowiązującymi: 
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

3) obowiązująca linia zabudowy pierzejowej; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) obszar konserwatorskiej strefy archeologicznej; 
6) strefa izolacyjnej zieleni wysokiej; 
7) przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, nie wymienione w pkt 1, mają cha-
rakter postulowany lub informacyjny.  

§ 6. 1. Plan wyodrębnia tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospoda-
rowania przestrzennego wyznaczone liniami roz-
graniczającymi, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami, dla których ustala się następujące pod-
stawowe przeznaczenie terenu: 
1) teren zabudowy w obszarze przestrzeni pu-

blicznej, przeznaczony pod usługi oņwiaty, kul-
tury, sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1U; 

2) teren w obszarze przestrzeni publicznej – par-
king miejski, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 1KS; 

3) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1ZP; 

4) teren urządzeń infrastruktury technicznej – sta-
cja trafo, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem 1EE; 

5) tereny drogi lokalnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KDL i 2KDL; 

6) tereny drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KDD i 2KDD. 

§ 7. 1. Oznaczenia literowe przedstawione 
na rysunku planu, okreņlają przeznaczenie pod-
stawowe poszczególnych terenów.  

2. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 
rysunku planu, okreņlają kolejne numery poszcze-
gólnych terenów zlokalizowanych w obszarze pla-
nu, o okreņlonym przeznaczeniu podstawowym. 

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbędne do wykonania projektu budow-
lanego, należy okreņlać według ustaleń ogólnych 
okreņlonych dla całego obszaru objętego planem 
(rozdział 2) oraz według ustaleń szczegółowych dla 
terenów (rozdział 3), z uwzględnieniem warunków 
dotyczących obsługi komunikacyjnej (rozdział 4) 
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oraz infrastruktury technicznej (rozdział 5). 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

 
§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1U, plan ustala: 
1. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług 
oņwiaty, kultury, sportu i rekreacji; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

usługi gastronomii, administracji, usługi finan-
sowe, pomieszczenia mieszkalne (wbudowane 
w budynku o przeznaczeniu podstawowym), 
które wspólnie zajmują maksimum 30% całko-
witej powierzchni budynku, obiekty plenerowe, 
tj. korty tenisowe, boiska, bieżnie, place zabaw, 
parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej, 
drogi wewnętrzne, ņcieżki rowerowe; 

3) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające re-
alizowane w ramach organizacji imprez maso-
wych – tymczasowe obiekty pomocy medycz-
nej, tymczasowe obiekty gastronomiczne i sani-
tarne, tymczasowe drogi wewnętrzne (drogi 
dojņcia i rozchodzenia się ludnoņci, drogi ewa-
kuacyjne i drogi dojazdowe dla pojazdów służb 
ratowniczych); 

4) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające z 
zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną – 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV lokalizowane 
po wczeņniejszym uzgodnieniu, na etapie po-
zwolenia na budowę, z właņciwym Zakładem 
Energetycznym. 

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, plan ustala: 
1) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy o 

przeznaczeniu mieszkalnym, o przeznaczeniu 
pod usługi finansowe, usługi gastronomii i 
usługi administracji; 

2) zakaz lokalizacji wysokoņciowych masztów tele-
fonii komórkowej oraz wysokich (powyżej 15,0 
m) przekaźników telekomunikacyjnych; 

3) obowiązek w zabudowie usługowej o charakte-
rze publicznym, realizacji stosownych przed-
sięwzięć z zakresu obrony cywilnej okreņlonych 
przepisami odrębnymi, dotyczącymi obronno-
ņci i bezpieczeństwa państwa. 

3. W zakresie ochrony ņrodowiska przy-
rodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
sporządzanie raportu oddziaływania na ņrodo-
wisko jest wymagane, okreņlonych na podsta-
wie przepisów szczególnych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, dla których sporządzenie raportu oddzia-
ływania na ņrodowisko może być wymagane, 
na podstawie przepisów szczególnych, z wyjąt-
kiem: 

a) inwestycji celu publicznego z zakresu budo-
wy dróg i infrastruktury technicznej, 

b) zespołów zabudowy usługowej na terenie o 
powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, 

c) parkingów lub zespołów parkingów dla nie 
mniej niż 300 samochodów osobowych; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i 
oczyszczonych ņcieków bytowo – gospodar-
czych i przemysłowych do gruntu (do istnieją-
cego rowu odwadniającego) i docelowo do 
wód powierzchniowych (rzeka Ner) oraz two-
rzenia i utrzymywania otwartych zbiorników 
ņciekowych; 

3) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej o 
uciążliwoņci wykraczającej poza granice działki 
lub zespołu działek, do których inwestor posia-
da tytuł prawny; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez 
emisję substancji i energii, w szczególnoņci 
obiektów i urządzeń wytwarzających hałas, wi-
bracje, promieniowanie, zanieczyszczanie po-
wietrza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych; 

5) klasyfikację akustyczną  jak dla terenu przezna-
czonego pod budynki związane ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu 
Ochrony Ņrodowiska; 

6) obowiązek selekcji i gromadzenia odpadów na 
terenie inwestycji, w urządzeniach przystoso-
wanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i 
usuwanie, zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjętym w gospodarce komunalnej Miasta 
Rzgów. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 
1) w obszarze konserwatorskiej strefy archeolo-

gicznej: 
a) na obszarze, oznaczonym graficznie na ry-

sunku planu, w granicach obszaru konserwa-
torskiej strefy archeologicznej, obowiązek 
przeprowadzenia nadzoru archeologicznego 
przy wszystkich pracach związanych z robo-
tami ziemnymi i nasadzeniami; na prowa-
dzenie nadzoru archeologicznego należy 
uzyskać pozwolenie właņciwego konserwato-
ra zabytków, 

b) w przypadku ujawnienia nowego stanowiska 
archeologicznego w strefie ochrony arche-
ologicznej obowiązek udostępnienia terenu 
do badań archeologicznych; w takiej sytuacji 
wszelkie prace budowlane powinny zostać 
przerwane a teren udostępniony do badań 
archeologicznych, na zasadach okreņlonych 
w przepisach szczególnych, 

c) obowiązek uzgodnienia na etapie pozwolenia 
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na budowę, wszystkich prac ziemnych zwią-
zanych z inwestycjami liniowymi dłuższymi 
niż 20 m i szerszymi niż 30 cm, z właņciwym 
konserwatorem zabytków. 

5. W zakresie zagospodarowania obszaru 
przestrzeni publicznej: 
1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-

wierzchni pieszych i pieszo-jezdnych w sposób 
umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom 
niepełnosprawnym ruchowo; 

2) obowiązek lokalizacji elementów małej archi-
tektury, tj. ławeczki, kosze na ņmieci, poidełka, 
elementy informacji, wiaty o ujednoliconej 
formie architektonicznej; 

3) obowiązek realizacji zwartego systemu oņwie-
tlenia, dostosowanego formą architektoniczną 
do elementów małej architektury zlokalizowa-
nych na obszarze przestrzeni publicznej; 

4) zakaz grodzenia, wewnątrz obszaru ogrodze-
niem powyżej 60 cm; możliwoņć wygradzania 
przestrzeni o różnym zagospodarowaniu za po-
mocą elementów, tj. kwietniki, donice, słupki 
metalowe lub kamienne (z wyjątkiem wygradza-
nia przestrzeni boisk, kortów i urządzeń sporto-
wych ogrodzeniem ażurowym). 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, plan ustala: 
1) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

2) w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek 
lokalizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczających 
dróg, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1KDL, 2KDL, 1KDD; 

3) w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek (w 
liniach rozgraniczających tereny z przestrzenią 
ogólnodostępną), stosowania ogrodzeń ażuro-
wych o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, z do-
puszczeniem ogrodzeń na podmurówce o mak-
symalnej wysokoņci 50 cm, z zakazem stoso-
wania ogrodzeń z wypełnieniami pełnymi; 

4) w linii rozgraniczającej z terenem 1ZP, w przy-
padku realizacji ogrodzeń obowiązek stosowa-
nia ogrodzeń ażurowych o maksymalnej wyso-
koņci 1,8 m; w przypadku realizacji podmurówki 
w ogrodzeniu, należy uwzględnić przejņcia i 
otwory umożliwiające migrację drobnym 
przedstawicielom fauny, w szczególnoņci pła-
zom, gadom i drobnym ssakom; 

5) całkowity zakaz stosowania betonowych prefa-
brykatów w ogrodzeniach; 

6) możliwoņć lokalizacji reklam z następującymi 
ograniczeniami: 
a) powierzchnia całkowita znaków lub szyldów 

wolnostojących w ramach terenu, nie może 
przekraczać 10,0 m2, 

b) powierzchnia pojedynczego znaku lub szyldu 
nie może przekraczać 2,0 m2, 

c) zakaz malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpoņrednio na dachach i 
elewacjach budynków oraz na ogrodzeniach. 

7. W zakresie sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu na czas organizacji imprez maso-
wych, plan ustala: 
1) obowiązek zagospodarowania, urządzania i użyt-

kowania terenu, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi z zakresu bezpieczeństwa imprez maso-
wych; 

2) termin tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenu nie dłuższy niż czas 
okreņlony w zezwoleniu na przeprowadzenie 
imprezy masowej. 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) zachowanie istniejącej zabudowy usług oņwia-

ty, polegające na przebudowie, rozbudowie, 
nadbudowie i odbudowie, z uwzględnieniem 
zasad i warunków kształtowania zabudowy 
okreņlonych w pkt 2; dla zachowania jednorod-
nej całoņci architektonicznej bryły budynków 
przebudowywanych lub budynków rozbudo-
wywanych plan dopuszcza stosowanie: innego 
kąta spadku połaci dachowych; stosowanie in-
nej wysokoņci budynku, ale nie większej niż 16 
m; 

2) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
a) budynki o przeznaczeniu podstawowym, na-

leży lokalizować jako wolnostojące, 
b) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-

stawowym – maksimum trzy kondygnacje; 
rzędna parteru maksimum 100 cm ponad 
gruntem rodzimym, całkowita wysokoņć bu-
dynku maksimum 13,0 m,  

c) dachy budynków o jednakowym kącie nachy-
lenia połaci dachowych do 450; możliwoņć 
realizacji dachów powłokowych o konstrukcji 
wynikającej z przekrycia dachowego, 

d) lokalizację pomieszczeń o dopuszczalnym 
przeznaczeniu uzupełniającym – usługi ga-
stronomii, administracji, usługi finansowe, 
pomieszczenia mieszkalne jako pomieszcze-
nia wbudowane w bryłę budynku o przezna-
czeniu podstawowym, 

e) lokalizację pomieszczeń gospodarczych i ga-
raży, jako wbudowane w bryłę budynku o 
przeznaczeniu podstawowym; plan nie do-
puszcza lokalizacji budynków gospodarczych 
i garaży jako budynków wolnostojących, 

f) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu seiding, boazerie elewacyjne, 
itp.); 

3) zakaz przekroczenia współczynnika – po-
wierzchnia zabudowy w wysokoņci maksimum 
65% powierzchni terenu; 

4) zachowanie wskaźnika minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej o wartoņci nie mniejszej 
niż 20% powierzchni terenu; w ramach terenu 
pokrytego roņlinnoņcią obowiązuje zagospoda-
rowanie zielenią wysoką przynajmniej 10% po-
wierzchni terenu; 
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5) zakaz przekroczenia wskaźnika maksymalnej 

intensywnoņci zabudowy 1,0. 
9. W zakresie podziału nieruchomoņci: 

1) plan ustala możliwoņć podziału działki o nr 
ewid. 1630, przy spełnieniu następujących za-
sad: 
a) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-

nej nie może być mniejsza niż 5.000 m2, 
b) minimalna szerokoņć frontu (granicy działki z 

drogą oznaczoną symbolem 1KDD) nowo 
wydzielonej działki 60 m, 

c) nowe granice podziału na działki budowlane, 
muszą być prostopadłe lub równoległe do li-
nii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbo-
lem 1KDD; 

2) plan ustala możliwoņć podziału pozostałych 
działek, przy spełnieniu następujących zasad: 
a) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-

nej nie może być mniejsza niż 1.000 m2, 
b) minimalna szerokoņć krótszego boku nowo 

wydzielanej działki 20 m, 
c) nowe granice podziału na działki budowlane 

muszą być prostopadłe lub równoległe do 
jednej z istniejących granic działki dzielonej; 

3) plan dopuszcza, dokonywanie podziału działki, 
którego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomoņci lub regulacja istniejących granic 
działek; warunkiem wykonania takiego podziału 
jest zachowanie parametrów działki dzielonej, o 
powierzchni nie mniejszej niż 80% powierzchni 
działki przed podziałem; 

4) plan dopuszcza realizowanie inwestycji o prze-
znaczeniu podstawowym wspólnie na kilku 
działkach budowlanych; 

5) plan ustala możliwoņć wydzielenia działek pod 
stacje transformatorowe, inne urządzenia elek-
troenergetyczne lub inne podobne urządzenia 
infrastruktury technicznej; wydzielenia działek 
należy dokonać zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej 
oraz okreņlenia wskaźników dotyczących miejsc 
parkingowych, plan ustala:  
1) podstawowy układ komunikacji drogowej, za-

pewniający powiązanie z układem zewnętrz-
nym oraz obsługę terenu w obszarze objętym 
planem, poprzez ulicę Ogrodową (droga powia-
towa nr 2909E) oraz ulicę Literacką (droga 
gminna o nr 106480E);  

2) obowiązek obsługi komunikacyjnej terenu pro-
jektowanymi zjazdami z ulicy Literackiej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolami 1KDL i 
2KDL oraz projektowanymi zjazdami z ulicy 
Szkolnej, oznaczonej w liniach rozgraniczają-
cych symbolami 1KDD i 2KDD; 

3) obowiązek obsługi komunikacyjnej noworeali-
zowanych obiektów budowlanych z dróg we-
wnętrznych; realizacja dróg wewnętrznych pod 
warunkiem, że będą one włączone w układ ko-
munikacji publicznej; plan ustala minimalną 

szerokoņć dróg wewnętrznych w liniach roz-
graniczających na 8,0 m; 

4) obowiązek zagospodarowania i urządzenia po-
wierzchni komunikacyjnych – pieszych i koło-
wych, realizowanych w terenie przestrzeni 
ogólnodostępnych w sposób umożliwiający 
bezkolizyjne poruszanie się po nich osobom 
niepełnosprawnym; 

5) obowiązek przy realizacji podstawowego prze-
znaczenia wyznaczenia miejsc parkingowych, w 
iloņci 15-20 miejsc parkingowych na 1.000 m2 
powierzchni użytkowej lub 12-16 miejsc parkin-
gowych na 35 zatrudnionych; miejsca parkin-
gowe, mające na celu obsługę parkingową 
obiektów zlokalizowanych na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu 1U, mogą być bilanso-
wane w ramach terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 1KS. 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KS, plan ustala: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – parking miejski; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

urządzenia infrastruktury technicznej, drogi 
wewnętrzne, ņcieżki rowerowe; 

3) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające re-
alizowane w ramach organizacji imprez maso-
wych – tymczasowe obiekty pomocy medycz-
nej, tymczasowe obiekty gastronomiczne i sani-
tarne, tymczasowe drogi wewnętrzne (drogi 
dojņcia i rozchodzenia się ludnoņci, drogi ewa-
kuacyjne i drogi dojazdowe dla pojazdów służb 
ratowniczych). 

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, plan ustala: 
1) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy, z 

wyjątkiem obiektów przeznaczenia uzupełniają-
cego realizowanych w ramach organizacji im-
prez masowych; 

2) zakaz lokalizacji wysokoņciowych masztów tele-
fonii komórkowej oraz wysokich (powyżej 15,0 
m) przekaźników telekomunikacyjnych. 

3. W zakresie ochrony ņrodowiska przy-
rodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
sporządzanie raportu oddziaływania na ņrodo-
wisko jest wymagane, okreņlonych na podsta-
wie przepisów szczególnych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, dla których sporządzenie raportu oddzia-
ływania na ņrodowisko może być wymagane, 
na podstawie przepisów szczególnych, z wyjąt-
kiem inwestycji celu publicznego z zakresu bu-
dowy dróg i infrastruktury technicznej oraz par-
kingów lub zespołów parkingów dla nie mniej 
niż 300 samochodów osobowych; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i 
oczyszczonych ņcieków bytowo-gospodarczych 
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i przemysłowych do gruntu i docelowo do wód 
powierzchniowych (rzeka Ner) oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych zbiorników ņcieko-
wych; 

3) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej o 
uciążliwoņci wykraczającej poza granice działki 
lub zespołu działek, do których inwestor posia-
da tytuł prawny; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej, mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko, po-
przez emisję substancji i energii, w szczególno-
ņci obiektów i urządzeń wytwarzających hałas, 
wibracje, promieniowanie, zanieczyszczanie 
powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych; 

5) przy realizacji zagospodarowania terenu należy 
zastosować rozwiązania techniczne zapewnia-
jące, zgodne z przepisami szczególnymi, para-
metry akustyczne jak dla zabudowy mieszka-
niowej na sąsiadujących terenach mieszkanio-
wych oraz jak dla zabudowy związanej ze sta-
łym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mło-
dzieży, zgodnie z aktualnymi przepisami z za-
kresu Ochrony Ņrodowiska; 

6) przy granicy z sąsiadującymi terenami o prze-
znaczeniu mieszkalnym, w ramach realizacji 
strefy izolacyjnej zieleni wysokiej o szerokoņci 
min. 2 m, oznaczonej graficznie na rysunku 
planu, obowiązek nasadzeń roņlinnoņci (wyso-
kiej i ņredniowysokiej z udziałem 50% zieleni 
zimozielonej) z zastosowaniem gatunków roņlin 
dostosowanych do pełnienia funkcji ochron-
nych przed zanieczyszczeniami oraz funkcji izo-
lacji optycznej i akustycznej. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 
1) w obszarze konserwatorskiej strefy archeolo-

gicznej: 
a) na obszarze, oznaczonym graficznie na ry-

sunku planu, obowiązek przeprowadzenia 
nadzoru archeologicznego przy wszystkich 
pracach związanych z robotami ziemnymi i 
nasadzeniami; na prowadzenie nadzoru ar-
cheologicznego należy uzyskać pozwolenie 
właņciwego konserwatora zabytków, 

b) w przypadku ujawnienia nowego stanowiska 
archeologicznego w strefie ochrony arche-
ologicznej, obowiązek udostępnienia terenu 
do badań archeologicznych; w takiej sytuacji 
wszelkie prace budowlane powinny zostać 
przerwane, a teren udostępniony do badań 
archeologicznych, na zasadach okreņlonych 
w przepisach szczególnych, 

c) obowiązek uzgodnienia na etapie pozwolenia 
na budowę, wszystkich prac ziemnych zwią-
zanych z inwestycjami liniowymi dłuższymi 
niż 20 m i szerszymi niż 30 cm, z właņciwym 

konserwatorem zabytków. 
5. W zakresie zagospodarowania obszaru 

przestrzeni publicznej: 
1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-

wierzchni pieszych i pieszo-jezdnych, w sposób 
umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom 
niepełnosprawnym ruchowo; 

2) obowiązek lokalizacji elementów małej archi-
tektury (tj. ławeczki, kosze na ņmieci, elementy 
informacji) o ujednoliconej formie architekto-
nicznej; 

3) obowiązek realizacji zwartego systemu oņwie-
tlenia, dostosowanego formą architektoniczną 
do elementów małej architektury; forma archi-
tektoniczna powinna być taka sama jak na tere-
nie oznaczonym symbolem 1U. 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, plan ustala: 
1) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu: 
a) nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 
b) obowiązującymi liniami zabudowy pierzejo-

wej; 
2) w przypadku realizacji ogrodzeń, obowiązek 

lokalizacji ogrodzeń w linii rozgraniczającej 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
2KDD; 

3) w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek (w 
liniach rozgraniczających tereny z przestrzenią 
ogólnodostępną), stosowania ogrodzeń ażuro-
wych o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, z do-
puszczeniem ogrodzeń na podmurówce o mak-
symalnej wysokoņci 50 cm, z zakazem stoso-
wania ogrodzeń z wypełnieniami pełnymi (z 
wyjątkiem ogrodzenia lokalizowanego w linii 
zabudowy pierzejowej); 

4) całkowity zakaz stosowania betonowych prefa-
brykatów w ogrodzeniach; 

5) obowiązek realizacji w obowiązującej linii za-
budowy pierzejowej ogrodzenia pełnego; moż-
liwoņć realizacji w ogrodzeniu wejņć, wjazdów i 
otworów, których powierzchnia nie będzie 
przekraczać 30% powierzchni płaszczyzny 
ogrodzenia; możliwoņć wykorzystania do stwo-
rzenia ogrodzenia pełnego zieleni wysokiej i 
ņredniowysokiej, z udziałem 80% zieleni zimo-
zielonej; 

6) plan dopuszcza realizację w obowiązującej linii 
zabudowy pierzejowej realizację ņciany masku-
jącej, dostosowanej skalą i formą do parame-
trów elewacji budynku zlokalizowanego na 
działce o nr ewid. 1643; możliwoņć realizacji w 
powierzchni ņciany wejņć, wjazdów i otworów, 
których powierzchnia nie będzie przekraczać 
30% powierzchni płaszczyzny ņciany; 

7) zakaz wjazdu na parking od strony ulicy Ogro-
dowej (ulicy o klasie drogi zbiorczej); 

8) możliwoņć lokalizacji reklam, z następującymi 
ograniczeniami: 
a) powierzchnia całkowita znaków i szyldów w 
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ramach terenu nie może przekraczać 4,0 m2, 

b) powierzchnia pojedynczego znaku  nie może 
przekraczać 1,0 m2, 

c) zakaz malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpoņrednio na dachach i 
elewacjach budynków oraz na ogrodzeniach, 

d) zakaz umieszczania reklam bezpoņrednio na 
ogrodzeniach, z wyłączeniem informacji do-
puszczonych przez system informacji w Mie-
ņcie Rzgów. 

7. W zakresie sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu: 
1) w zakresie organizacji imprez masowych, plan 

ustala: 
a) obowiązek zagospodarowania, urządzania i 

użytkowania terenu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi z zakresu bezpieczeństwa im-
prez masowych; 

b) termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenu, nie dłuższy 
niż czas okreņlony w zezwoleniu na przepro-
wadzenie imprezy masowej. 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 

a) zakaz realizacji budynków wolnostojących; 
2) współczynnika powierzchni zabudowy – plan 

nie ustala; 
3) zachowanie wskaźnika minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej o wartoņci nie mniejszej 
niż 15% powierzchni terenu; w ramach terenu 
pokrytego roņlinnoņcią obowiązuje zagospoda-
rowanie zielenią wysoką, przynajmniej 5% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) wskaźnika maksymalnej intensywnoņci zabu-
dowy – plan nie ustala. 

9. W zakresie podziału nieruchomoņci: 
1) plan nie przewiduje dokonywania innego po-

działu na działki, niż okreņlony w przepisach 
odrębnych – ustawa o gospodarce nierucho-
moņciami; 

2) plan dopuszcza, dokonywanie podziału działki, 
którego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomoņci lub regulacja istniejących granic 
działek; warunkiem wykonania takiego podziału 
jest zachowanie parametrów działki dzielonej, 
umożliwiających lokalizację zabudowy i roz-
mieszczenie niezbędnych elementów zagospo-
darowania, zgodnie z przeznaczeniem i zasa-
dami zagospodarowania okreņlonymi w planie; 

3) plan dopuszcza połączenie działek, w celu reali-
zacji inwestycji o przeznaczeniu podstawowym 
lub o przeznaczeniu tymczasowym. 

10. W zakresie obsługi komunikacyjnej, 
plan ustala:  
1) podstawowy układ komunikacji drogowej, za-

pewniający powiązanie z układem zewnętrz-
nym oraz obsługę terenu w obszarze objętym 

planem, poprzez ulicę Ogrodową (droga powia-
towa nr 2909E);  

2) obowiązek obsługi komunikacyjnej terenu pro-
jektowanymi zjazdami z ulicy Szkolnej (ozna-
czonej na rysunku planu symbolami 2KDD); za-
kaz obsługi komunikacyjnej terenu z ulicy 
Ogrodowej; 

3) obowiązek zagospodarowania i urządzenia po-
wierzchni komunikacyjnych – pieszych i koło-
wych, realizowanych w obszarze przestrzeni 
ogólnodostępnej, w sposób umożliwiający bez-
kolizyjne poruszanie się po nich osobom nie-
pełnosprawnym. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1ZP, plan ustala: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona 

(w ramach realizacji tzw. parku liniowego w 
Rzgowie). 

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, plan ustala: 
1) zakaz lokalizacji  zabudowy; 
2) zakaz lokalizacji wysokoņciowych masztów tele-

fonii komórkowej oraz wysokich (powyżej 15,0 
m) przekaźników telekomunikacyjnych. 

3. W zakresie ochrony ņrodowiska przy-
rodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
sporządzanie raportu oddziaływania na ņrodo-
wisko jest wymagane, okreņlonych na podsta-
wie przepisów szczególnych oraz przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko, dla których sporządzenie raportu oddzia-
ływania na ņrodowisko może być wymagane, 
na podstawie przepisów szczególnych, z wyjąt-
kiem inwestycji celu publicznego z zakresu bu-
dowy infrastruktury technicznej; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczysz-
czonych ņcieków bytowo-gospodarczych i tech-
nologicznych do gruntu i do istniejącego rowu 
melioracyjnego oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych zbiorników ņciekowych. 

4. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów, ze względu na znajdujący się w bezpo-
ņrednim sąsiedztwie rów melioracyjny uwzględ-
niony w ewidencji WZMiUM, plan ustala: 
1) obowiązek uzgodnienia projektu planowanych 

inwestycji ziemnych na terenie 1ZP, na etapie 
pozwolenia na budowę z właņciwym zarządcą 
rowów, melioracji i urządzeń wodnych; 

2) zakaz realizacji ogrodzenia terenu od strony 
istniejącego rowu melioracyjnego (tzw. rzeki 
Strugi). 

5. W zakresie zagospodarowania obszaru 
przestrzeni publicznej; 
1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-

wierzchni pieszych, w sposób umożliwiający 
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bezkolizyjne korzystanie osobom niepełno-
sprawnym ruchowo; 

2) obowiązek lokalizacji elementów małej archi-
tektury, tj. ławeczki, kosze na ņmieci, elementy 
informacji o ujednoliconej formie architekto-
nicznej; 

3) w przypadku realizacji systemu oņwietlenia, 
obowiązek dostosowania go do formy architek-
tonicznej elementów małej architektury, zlokali-
zowanych na obszarze przestrzeni publicznej, 
oznaczonym symbolem 1U; 

4) zakaz lokalizacji reklam.  
6. W zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, zachowanie wskaźnika minimalnej po-
wierzchni biologicznie czynnej, o wartoņci nie 
mniejszej niż 95% powierzchni terenu. 

7. W zakresie podziału nieruchomoņci, plan 
nie przewiduje dokonywania innych podziałów na 
działki niż okreņlone w przepisach odrębnych – 
ustawa o gospodarce nieruchomoņciami, możliwe 
będzie również dokonywanie podziału działki, któ-
rego celem jest powiększenie sąsiedniej nieru-
chomoņci lub regulacja istniejących granic działek. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1EE, plan ustala: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren urządzeń 

infrastruktury technicznej – stacja trafo; 
2) realizacja urządzeń i obiektów, na zasadach 
okreņlonych w przepisach odrębnych. 

2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, plan ustala: 
1) w przypadku realizacji ogrodzeń, obowiązek 

lokalizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczających 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDD; 

2) w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązek (w 
liniach rozgraniczających tereny z przestrzenią 
ogólnodostępną), stosowania ogrodzeń ażuro-
wych o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, z do-
puszczeniem ogrodzeń na podmurówce o mak-
symalnej wysokoņci 50 cm, z zakazem stoso-
wania ogrodzeń z wypełnieniami pełnymi; 

3) zakaz lokalizacji reklam. 
3. W zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

a) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym – maksimum 4,0 m;  

b) współczynnika powierzchni zabudowy, plan 
nie okreņla; 

c) wskaźnika minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej, plan nie okreņla; 

d) zakaz przekroczenia wskaźnika maksymalnej 
intensywnoņci zabudowy 0,9. 

4. Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 
Szkolnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDD. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe  

w zakresie obsługi komunikacyjnej 
 

§ 13. 1. Plan ustala następujące zasady ad-
aptacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń pla-
nu, poprzez:  
1) system dróg ogólnodostępnych, obsługujących 

komunikacyjnie obszar planu, w skład których 
wchodzą drogi o następujących klasach tech-
nicznych:  
a) KDL – droga lokalna, 
b) KDD – droga dojazdowa; 

2) dla terenów przestrzeni dróg, plan ustala: 
a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 1KDL (ulica Literacka) – klasę drogi 
„L” – lokalną, o szerokoņci w liniach rozgra-
niczających 15,0 m; 1/2 – jednojezdniową, 
dwupasową; plan ustala zachodnią linię roz-
graniczającą drogi, 

b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 2KDL (ulica Literacka) – klasę drogi 
„L” – lokalną, o szerokoņci w liniach rozgra-
niczających 15,0 m; 1/2 – jednojezdniową, 
dwupasową; plan ustala zachodnią linię roz-
graniczającą drogi, 

c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 1KDD (ulica Szkolna) – klasę drogi „D” 
– dojazdową, o szerokoņci w liniach rozgrani-
czających minimum 12,0 m, zgodnie z rysun-
kiem planu; 1/2 – jednojezdniową, dwupaso-
wą, 

d) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 2KDD (ulica Szkolna) – klasę drogi „D” 
– dojazdową, o szerokoņci w liniach rozgrani-
czających minimum 12,5 m; 1/2 – jednojez-
dniową, dwupasową. 

2. Na terenach oznaczonych w planie sym-
bolami 1U i 1KS, plan dopuszcza realizacje dróg 
wewnętrznych, pod warunkiem że będą one włą-
czone w układ komunikacyjny publiczny (w ulicę 
Literacką i w ulicę Szkolną); plan ustala minimalną 
szerokoņć drogi wewnętrznej w liniach rozgrani-
czających na 8,0 m. 

3. Na terenach w obrębie linii rozgranicza-
jących dróg ogólnodostępnych, plan zakazuje lo-
kalizację nowych budynków i urządzeń nie związa-
nych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu 
drogowego; dopuszcza się lokalizację zieleni, ro-
wów odwadniających, elementów małej architek-
tury, pojemników na odpady, urządzeń komunika-
cyjnych związanych z obsługą ruchu, a w szcze-
gólnoņci: pasów postojowych, parkingów, urzą-
dzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją tras 
oraz urządzeń infrastruktury technicznej pod wa-
runkiem nienaruszania wymagań okreņlonych w 
odrębnych przepisach dotyczących dróg publicz-
nych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg. 
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4. W zakresie wyposażenia dróg w infra-

strukturę techniczną: 
1) adaptację w liniach rozgraniczających ulic, ist-

niejących urządzeń nadziemnych i podziem-
nych uzbrojenia terenu, z możliwoņcią ich roz-
budowy i przebudowy, ze względu na stan 
techniczny lub na kolizję z uzbrojeniem linio-
wym istniejącym, w uzgodnieniu z właņciwym 
zarządcą drogi; 

2) obowiązek lokalizacji projektowanych urządzeń 
liniowych nadziemnych i podziemnych uzbro-
jenia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla bu-
dynków i posesji, w liniach rozgraniczających 
dróg, przy zachowaniu wzajemnych, norma-
tywnych odległoņci wynikających z przepisów 
odrębnych, w uzgodnieniu z właņciwym za-
rządcą drogi;  

3) obowiązek realizacji systemu uzbrojenia, na 
warunkach okreņlonych poprzez właņciwego 
zarządcę dla danej sieci (systemu). 

5. Plan ustala obowiązek zagospodarowa-
nia i urządzenia powierzchni terenu przestrzeni 
ogólnodostępnych, w sposób umożliwiający bez-
kolizyjne poruszanie się po nich osobom niepeł-
nosprawnym. 

6. W zakresie lokalizacji reklam i informacji 
komercyjnej w terenach dróg, plan ustala: 
1) zakaz umieszczania reklam i informacji komer-

cyjnej na ogrodzeniach, z wyłączeniem infor-
macji dopuszczonych przez system informacji 
w Mieņcie Rzgów i z wyjątkiem reklam podmio-
tów działających w ramach funkcjonowania te-
renów oznaczonych symbolami 1U i 2KS; 

2) zakaz malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpoņrednio na ogrodzeniach 
widocznych, z przestrzeni dróg ogólnodostęp-
nych. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe w zakresie  
obsługi w infrastrukturę techniczną 

 
§ 14. W zakresie wyposażenia w infrastruk-

turę techniczną, plan ustala: 
1) obowiązek zaopatrzenia w wodę na cele byto-

we, gospodarcze i p. pożarowe w systemie 
zbiorowym, z istniejącej komunalnej sieci wo-
dociągowej zrealizowanej w ulicy Ogrodowej i 
ulicy Literackiej, zasilanej z gminnej stacji wo-
dociągowej;  

2) koniecznoņć wyposażenia sieci wodociągowej 
w hydranty p. poż., zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3) zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. i technolo-
giczne, w iloņciach przekraczających wydaj-
noņć komunalnej sieci wodociągowej, należy 
zapewnić poprzez budowę zbiorników reten-
cyjnych; 

4) obowiązek odprowadzania ņcieków sanitar-
nych, w oparciu o istniejący kanał sanitarny w 
ul. Ogrodowej lub w ulicy Literackiej, poprzez 

system sieciowy kanalizacji miejskiej do istnie-
jącej oczyszczalni komunalnej; 

5) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczy-
szczonych ņcieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych do gruntu (do istniejącego ro-
wu odwadniającego) i docelowo do wód po-
wierzchniowych (rzeka Ner) oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych zbiorników ņcieko-
wych; 

6) w przypadku wytwarzania ņcieków przemy-
słowych, obowiązek podczyszczania tych ņcie-
ków przed wprowadzeniem do kanalizacji ko-
munalnej, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi, okreņlającymi warunki 
wprowadzania ņcieków do urządzeń kanaliza-
cyjnych i precyzującymi sposoby realizacji 
obowiązków dostawców ņcieków przemysło-
wych; 

7) obowiązek odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych docelowo, w oparciu o kanaliza-
cję deszczową zrealizowaną w ulicy Literackiej 
oraz w oparciu o kanały deszczowe odprowa-
dzające wody deszczowe i roztopowe do istnie-
jącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego 
wzdłuż terenu oznaczonego symbolem 1ZP; 

8) wody opadowe i roztopowe pochodzące z po-
wierzchni szczelnej terenów utwardzonych, a 
także utwardzonych parkingów o powierzchni 
powyżej 0,1 ha, ujęte w szczelne otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacyjne, powinny być 
oczyszczone przed wprowadzeniem do wód, 
zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 
jakoņci ņcieków wprowadzanych do wód lub 
do ziemi; 

9) obowiązek instalowania separatorów substan-
cji ropopochodnych na odpływach wód opa-
dowych z utwardzonych placów postojowych, 
manewrowych i parkingów; 

10) obowiązek zaopatrzenia w energię elektryczną 
z układu istniejącej sieci elektroenergetycznej 
kablowej ņredniego (15 kV) i niskiego napięcia;  

11) obowiązek rozbudowy i przebudowy sieci, 
budowę urządzeń elektroenergetycznych oraz 
przyłączanie obiektów do sieci elektroenerge-
tycznej, prowadzoną w uzgodnieniu i na wa-
runkach okreņlonych przez właņciwego opera-
tora systemu elektroenergetycznego, według 
zasad okreņlonych w przepisach prawa elek-
troenergetycznego; lokalizacja dodatkowej sta-
cji trafo SN/nn wynikać będzie ze zgłoszenia 
zapotrzebowania na moc w realizowanych in-
westycjach; 

12) lokalizowanie nowej stacji trafo 15/0,4 kV poza 
liniami rozgraniczającymi ulic, na wydzielonej 
działce z bezpoņrednim dostępem do drogi 
ogólnodostępnej; 

13) obowiązek realizowania przyłączy do budyn-
ków jako przyłączy kablowych; 

14) obowiązek zaopatrzenia w gaz do celów so-
cjalno-bytowych i grzewczych, z istniejącej sie-
ci gazowej ņredniego ciņnienia zrealizowanej w 
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ulicy Literackiej i ulicy Ogrodowej, poprzez jej 
rozbudowę; 

15) poņrednią podstawę do gazyfikacji terenu sta-
nowić będzie gazociąg ņredniego ciņnienia DN 
160 mm PE, zrealizowany w ulicy Letniskowej; 

16) rozbudowę sieci w uzgodnieniu i na warun-
kach z właņciwym Zakładem Gazowniczym, 
zgodnie z zasadami budowy gazociągów, za-
wartymi w aktualnie obowiązującym rozporzą-
dzeniu okreņlającym warunki techniczne jakim  
powinny odpowiadać sieci gazowe; 

17) obowiązek realizowania szafek gazowych, w 
miejscu uzgodnionym z właņciwym zarządcą 
sieci; 

18) możliwoņć dostawy gazu dla nowych odbior-
ców w przypadku, kiedy zostaną spełnione kry-
teria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz za-
warte odpowiednie porozumienia z odbiorca-
mi; 

19) obsługę abonentów z sieci telekomunikacyjnej 
za poņrednictwem indywidualnych przyłączy, 
na warunkach okreņlonych przez dowolnego 
operatora telekomunikacyjnego; 

20) obowiązek zapewnienia łącznoņci alarmowej 
dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szcze-
gólnych; 

21) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej; 

22) obowiązek zaopatrzenia w ciepło z lokalnych, 
indywidualnych źródeł ciepła, z obowiązkiem 
stosowania kotłów posiadających certyfikaty 
bezpieczeństwa ekologicznego, z zastosowa-
niem paliw grzewczych ekologicznych, tj. gaz 

przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elek-
tryczna i inne źródła energii ekologicznie czy-
ste lub zaopatrzenie w ciepło ze źródeł odna-
wialnych; 

23) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązek 
gromadzenia i selekcji odpadów na terenie w 
urządzeniach przystosowanych do ich groma-
dzenia oraz odbiór i usuwanie zgodnie z sys-
temem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej Miasta Rzgów.   

 
Rozdział 6 

Ustalenia wysokoņci stawki procentowej  
od wzrostu wartoņci nieruchomoņci 

 
§ 15. Wartoņć stawki procentowej, powsta-

łej na skutek uchwalenia niniejszego planu służą-
cej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem war-
toņci nieruchomoņci, powstałej na skutek uchwa-
lenia niniejszego planu, nie nalicza się. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia końcowe 

 
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powie-

rza się Burmistrzowi Rzgowa. 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rzgowie: 
Marek Bartoszewski 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIX/269/2009 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 

 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 
W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŅCI MIASTA RZGOWA REJON ULICY OGRODOWEJ I ULICY LITERACKIEJ 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana: z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Rzgowie 
stwierdza że, po uprawomocnieniu się zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla częņci Miasta Rzgowa, rejon ulicy Ogro-
dowej i ulicy Literackiej, przewiduje się realizację 
oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej należące do zadań własnych gminy, to 
realizacja celów publicznych na terenie przezna-
czonym w planie pod taki cel oraz budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje te reali-
zowane będą ze ņrodków własnych Gminy oraz 
dotacji z funduszy ochrony ņrodowiska i funduszy 
unijnych. Realizacja odbywać się będzie jednost-
kami wykonawczymi, zgodnie z ustawą o zamó-

wieniach publicznych. 
§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, będzie odbywać się z budżetu 
Gminy lub na podstawie porozumień z innymi 
podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej, finansowane będą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ņcieków, ze ņrodków wła-
snych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji, w oparciu o ustalone przez Radę Miejską wielo-
letnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowo-kanalizacyjnych lub przez budżet Gmi-
ny. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektro-
energetycznych i gazowych, finansowane będą na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu 
przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła, realizowane będą w spo-
sób okreņlony w aktualnie obowiązujących przepi-
sach Prawa Energetycznego. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/271/2009 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 
 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części Miasta Rzgowa rejon ulicy Tuszyńskiej i ulicy Literackiej 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zmiana: z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) i art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458) w związku z uchwałą Nr XXI/136/2008 Rady 
Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 marca 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla częņci Miasta Rzgowa, rejon ul. Tuszyń-
skiej – ul. Literackiej, Rada Miejska w Rzgowie 
uchwala, co następuje:  
 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ņci Miasta Rzgowa w rejonie ulicy Tuszyńskiej i 
ulicy Literackiej, dla działek o nr ewid. 1283, 
1284/1, 1284/2, 1284/3, składającą się z: 
1) częņci tekstowej planu stanowiącej treņć uch-

wały; 


