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671 
 

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY MIASTA KUTNO 
 

z dnia 26 lutego 2009 r. 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej i projektowanej ul. Wschodniej 

 
 Na podstawie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, 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, 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 
i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 15 ust. 2, 20 ust. 1, 27 
i 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, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz w związku 
z uchwałą Nr XII/106/07 Rady Miasta Kutno z dnia 

23 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu połoŊonego w Kutnie przy 
ul. Sklęczkowskiej i projektowanej ul. Wschodniej 
Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:  
 

Częņć I 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział 1 

Zakres spraw regulowanych uchwałą 
i objaņnienie uŊytych w uchwale okreņleń 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu połoŊonego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej i 
projektowanej ul. Wschodniej, zwaną dalej „pla-
nem”, obejmującą obszar w granicach administra-
cyjnych miasta (według załącznika graficznego 
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okreņlonego w uchwale Nr XII/106/07 Rady Miasta 
Kutno z dnia 23 lipca 2007 r.) wraz z rysunkiem 
planu w skali 1:1.000. Ustalenia planu stanowią 
treņć uchwały. 

2. Granicę obszaru objętego uchwałą sta-
nowią: 

a) od północy: południowa linia rozgraniczająca 
ul. Sklęczkowskiej, 

b) od wschodu: wschodnie granice działek o nr 
ew. 133/3, 133/2, 133/1, fragment ul. Stalo-
wej, fragment działki o nr ew. 200/1, frag-
ment ul. Południowej,  fragment działki o nr 
ew. 271/1, 

c) od południa: południowa granica działki o nr 
ew. 819, fragment południowej granicy dział-
ki o nr ew. 288/1, fragment ul. Wschodniej, 
południowa linia rozgraniczająca ul. Połu-
dniowej, 

d) od zachodu: fragment ul. Południowej, za-
chodnie granice działek o nr ew.: 165/1, 
699/3, 699/2, 162/4, 112/8, 112/7, 112/6, 112/5, 
112/4, 824/2. 

3. Integralną częņcią planu są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, wraz z 

wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Kutna – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu – stanowiące 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊą do zadań własnych 
miasta oraz o zasadach ich finansowania – sta-
nowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu są: 
1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokali-

zacji działalnoņci oraz inwestycji umoŊliwiają-
cych wielofunkcyjny rozwój miasta; 

2) poprawa ładu przestrzennego; 
3) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktu-

ry technicznej i komunikacji; 
4) minimalizacja sytuacji kolizyjnych wynikających 

z przeznaczenia terenów dla róŊnych funkcji. 
§ 3. 1. Plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych 
zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem: 
a) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
b) wielkoņci powierzchni zabudowy, 
c) gabarytów i wysokoņci obiektów, 
d) geometrii dachu; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomoņci objętych miejscowym pla-
nem z okreņleniem parametrów uzyskanych 
działek (tj. powierzchni, geometrii i obsługi ko-
munikacyjnej); 

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

7) zasady modernizacji, rozbudowy, i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury technicz-
nej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją 
ulic. 

 2. Plan nie okreņla, ze względu na niewy-
stępowanie:  
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takŊe naraŊonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŊonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŊytkowania terenów; 

5) stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytu-
łu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, ponoszonej 
przez właņciciela bądň uŊytkownika wieczystego 
przy zbyciu nieruchomoņci w związku z brakiem 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci w związku ze 
zmianą miejscowego planu. 

 § 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę; 
2) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia i 

rysunek planu będące przedmiotem niniejszej 
uchwały, okreņlone w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysu-
nek wykonany na mapie w skali 1:1.000, okre-
ņlony w § 1 ust. 1 uchwały; 

4) obszarze – naleŊy przez to rozumieć obszar 
objęty ustaleniami planu, w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

5) terenie – naleŊy przez to rozumieć częņć obsza-
ru ograniczoną na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczoną symbolem okreņla-
jącym przeznaczenie i zasady zagospodarowa-
nia, oznaczoną według zasad okreņlonych w § 
5 uchwały; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się 
za dominujące na danym terenie; 

7) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o róŊnym sposobie 
uŊytkowania, zagospodarowania lub róŊnym 
przeznaczeniu podstawowym i róŊnej funkcji, 
ustalone niniejszym planem; 
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8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez 

to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię 
wyznaczającą minimalną odległoņć od linii 
rozgraniczającej, w jakiej moŊna sytuować bu-
dynek z dopuszczeniem wysunięcia przed linię 
zabudowy na głębokoņć 1,2 m: schodów ze-
wnętrznych, ramp, tarasów, wind dla osób 
niepełnosprawnych, podjazdów dla wózków 
(nie dotyczy obiektów małej architektury jak 
ławki, kwietniki, itp.); 

9) działce budowlanej – naleŊy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej oraz wyposaŊenie w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych; 

10) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy przez 
to rozumieć powierzchnię zdefiniowaną w 
przepisach szczególnych;  

11) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozu-
mieć wielkoņć powierzchni zabudowy wraz z 
powierzchnią utwardzoną w stosunku do po-
wierzchni działki lub terenu;  

12) wysokoņci budynku – naleŊy przez to rozumieć 
wysokoņć zdefiniowaną w przepisach szcze-
gólnych; 

13) przepisach szczególnych – naleŊy przez to ro-
zumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi. 

§ 5. 1. Rysunek planu w skali 1:1.000 (za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały) obowiązuje w 
zakresie: 
1) granic obszaru objętego uchwałą; 
2) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgrani-

czającymi tereny dla róŊnych funkcji lub o róŊ-
nych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
4) przebiegu dróg publicznych i ich klas. 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu po-
siadają charakter informacyjny. 

3. Podstawowe formy przeznaczenia i za-
gospodarowania wyznaczonych terenów oznacza 
się na rysunku planu symbolami literowymi we-
dług następującej zasady: 
1) początkowe cyfry arabskie okreņlają numery 

wyznaczonych terenów na rysunku planu, dla 
których sformułowano odrębne ustalenia; 

2) oznaczenia literowe – wielkie litery – okreņlają 
podstawowe: formy przeznaczenia i zasady za-
gospodarowania terenu okreņlone w § 6. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania terenów 

 
§ 6. Ustala się następujące symbole okre-

ņlające w planie podstawowe formy przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów: 

 

1) P 
tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów wraz z funkcją administracyjno-
biurową 

2) P-SE 
tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów wraz z funkcją administracyjno-
biurową wchodzące w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

3) ZL tereny lasów i zadrzewień 
4) ZLZ tereny zalesień 
5) WS tereny zbiorników wodnych i kanałów 
6) KDZ tereny dróg publicznych kategorii zbiorczej 
7) KDL tereny dróg publicznych kategorii lokalnej 
8) KDD tereny dróg publicznych kategorii dojazdowej 
9) KS teren parkingu 
10) OD tereny urządzeń infrastruktury – osadniki wód deszczowych 
11) K tereny urządzeń infrastruktury – przepompownia ņcieków sanitarnych 

 
§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego ustala się: 
1) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu; 
2) zakaz lokalizowania obiektów o charakterze 

tymczasowym; 
3) nakaz utrzymania ustalonego planem wskaňni-

ka powierzchni biologicznie czynnej; 
4) na granicy z terenami dróg zakaz stosowania 

ogrodzeń z betonowych elementów prefabry-
kowanych; 

5) warunkiem realizacji zamierzenia inwestycyj-
nego na działkach nie posiadających dostępu 
do drogi publicznej jest realizacja zamierzenia 
jako całoņciowego na grupie działek, dla któ-
rych taki dostęp jest zapewniony. 

§ 8. W zakresie zasad ochrony ņrodowiska i 
przyrody ustala się: 
1) dopuszczenie lokalizowania podmiotów go-

spodarczych i usługowych mogących znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko w tym wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
ņrodowisko na mocy przepisów szczegól- 
nych; 

2) wszelka działalnoņć przemysłowa, składowa, 
magazynowa i usługowa nie moŊe powodować 
ponadnormatywnego oddziaływania na ņro-
dowisko poza terenem, na którym ta działal-
noņć jest prowadzona; 

3) formy przeznaczenia i zagospodarowania tere-
nów nie zaliczają się w myņl przepisów szcze-
gólnych do terenów chronionych akustycznie, 
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jak równieŊ do terenów objętych ochroną przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym nie-
jonizującym; 

4) zachowanie istniejących enklaw leņnych; 
5) utrzymanie istniejących rowów i cieków wod-

nych z zachowaniem naturalnych formacji ro-
ņlinnych i z zakazem zanieczyszczania wód; 

6) zakaz wprowadzania do cieków i urządzeń me-
lioracyjnych ņcieków wymagających oczysz-
czania; 

7) zapewnienie moŊliwoņci dojazdu do rowów 
melioracyjnych oraz sieci kanalizacji wodocią-
gowej i sanitarnej; 

8) podejmowanie wszelkich działań związanych z 
realizacją urządzeń wodnych na kanałach i ro-
wach oraz z wykorzystaniem ich wód dla róŊ-
nych potrzeb jedynie na podstawie specjali-
stycznych opracowań w uzgodnieniu z ich za-
rządcą. 

§ 9. 1. W zakresie zasad, warunków i stan-
dardów kształtowania nowej zabudowy oraz roz-
budowy i przebudowy zabudowy istniejącej dla 
poszczególnych terenów ustala się następujące 
parametry podane w częņci II, rozdziale 4 niniejszej 
uchwały: 
1) maksymalną wysokoņć zabudowy; 
2) minimalny procentowy wskaňnik powierzchni 

biologicznie czynnej; 
3) maksymalny procentowy wskaňnik powierzchni 

zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną. 
§ 10. W zakresie zasad i warunków podzia-

łu nieruchomoņci (działek) ustala się: 
1) przeprowadzane przekształcenia geodezyjne 

(podziały, scalenia) nie mogą powodować po-
wstawania sytuacji, które uniemoŊliwiałyby 

prawidłowe zagospodarowanie działek sąsiadu-
jących – zgodnie z funkcją i warunkami zago-
spodarowania terenu oraz przepisami szcze-
gólnymi; 

2) nowoutworzone działki muszą mieć zapewnio-
ny dostęp do drogi publicznej. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące komunikacji 
 

§ 11. 1. Ustala się, Ŋe obsługa komunika-
cyjna terenów, o których mowa w rozdziale 4 na-
stępuje z przylegających ulic zbiorczych, lokalnych 
i dojazdowych. 

2. Wprowadza się zasadę, Ŋe dla poszcze-
gólnych terenów oraz wchodzących w ich skład 
działek (zarówno istniejących jak i nowych powsta-
łych w wyniku wtórnych podziałów) obsługa ko-
munikacyjna powinna być realizowana poprzez 
zjazdy z ulic dojazdowych i lokalnych a w drugiej 
kolejnoņci z ulic zbiorczych. 

3. W celu ochrony przeciwpoŊarowej tere-
nów konieczne jest zapewnienie dojazdu do po-
szczególnych obiektów oraz zlokalizowanych przy 
nich zbiorników przeciwpoŊarowych poprzez 
utworzenie wewnętrznych dróg poŊarowych o 
parametrach umoŊliwiających przejazd i zawróce-
nie.  

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.P-
SE obowiązuje zakaz tworzenia nowych zjazdów z 
ul. Sklęczkowskiej. 

§ 12. Plan ustala dla terenów przeznaczo-
nych pod komunikację oznaczonych na rysunku 
planu następujące warunki funkcjonalno-technicz-
ne: 

 

Lp. 

Symbol 
odcinka drogi 

(zgodnie z 
oznaczeniem 
na rys. planu) 

Nazwa ulicy 
Klasa 
drogi 

szerokoņć drogi 
w  liniach 

rozgraniczających 

postulowana 
minimalna 
szerokoņć 

jezdni 

Uwagi 

1. 

01.KDZ ul. Wschodnia Z 20,00 m 
 

- - - 
 

(na odcinku od 
01.KDL do 

południowej  
granicy planu 

szer. od 9,00 m 
- zgodnie z  

rysunkiem planu) 

8,00 m nawierzchnia dostosowana 
do ruchu pojazdów 
o masie powyŊej 3,5 T 
na odcinku od 01.KDL do 
południowej granicy planu 
fragment 
poza granicą planu 
moŊliwoņć  powiększenia 
terenu drogi w celu zmiany 
formy skrzyŊowania 
z drogami  KDGP i 01.KDD 
na rondo (realizacja czę-
ņciowo na terenach 1.P-SE i 
3.P-SE ) 

2. 02.KDZ ul. ŉołnierska Z 17,00 m 8,00 m 
nawierzchnia dostosowana 
do ruchu pojazdów 
o masie powyŊej 3,5 T 

3. 01.KDL ul. Południowa L 15,00 m 5,00 m 
nawierzchnia dostosowana 
do ruchu pojazdów 
o masie powyŊej 3,5 T 
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4. 

01.KDD 
 

odcinek 
projektowany 

D 15,00 m 5,00 m nawierzchnia dostosowana 
do ruchu pojazdów 
o masie powyŊej 3,5 T 
moŊliwoņć  powiększenia 
terenu drogi w celu zmiany 
formy skrzyŊowania 
z drogami  KDGP i 01.KDZ 
na rondo ( realizacja czę-
ņciowo na terenach 1.P-SE i 
3.P-SE ) 

5. 

02.KDD odcinek 
projektowany 
 

D 15,00 – 26,00 m 
 

(z miejscowym 
poszerzeniem 
do 38,00 m – 

zgodnie z rysun-
kiem planu) 

5,00 m nawierzchnia dostosowana 
do ruchu pojazdów 
o masie powyŊej 3,5 T 

6. 
03.KDD odcinek 

projektowany 
 

D 15,00 m 5,00 m nawierzchnia dostosowana 
do ruchu pojazdów 
o masie powyŊej 3,5 T 

   
§ 13. Dla terenów przeznaczonych na ko-

munikację wymienionych w § 12 obowiązują na-
stępujące warunki  zagospodarowania: 
1) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu; 
2) moŊliwoņć lokalizacji chodników dla pieszych; 
3) moŊliwoņć lokalizacji sieci i urządzeń infrastruk-

tury technicznej w liniach rozgraniczających 
ulic przy uwzględnieniu wymagań okreņlonych 
w przepisach szczególnych. 

§ 14. W zakresie wyznaczania miejsc par-
kingowych lub garaŊowych na danej nieruchomo-
ņci, ustala się następujące wielkoņci: 
1) biura, administracja – 5 – 10 miejsc na 100 m2 

powierzchni uŊytkowej obiektu; 
2) obiekty produkcyjne, składy i magazyny – mi-

nimum 10 stanowisk na 100 zatrudnionych plus 
stanowiska dla samochodów cięŊarowych. 

 
Częņć II 

Zasady zagospodarowania terenu 
 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe dotyczące 

przeznaczenia terenów, zasad kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu 

 
§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1.P – 8.P ustala się następujące 
zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

produkcyjnej, składów i magazynów wraz  z 
funkcją administracyjno-biurową; 

2) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na ņrodowisko;  

3) dla lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy 
i przebudowy istniejących obiektów obowiązu-
ją:  
a) maksymalna wysokoņć zabudowy – 16,0 m 

od poziomu terenu do gzymsu, za wyjątkiem 

masztów, silosów i innych obiektów wynika-
jących z technologii produkcji, jednak nie 
więcej niŊ 25,0 m, 

b) dachy płaskie, jedno- lub wielopołaciowe o 
kącie nachylenia nie przekraczającym 25°; 

4) minimalny procentowy wskaňnik powierzchni 
biologicznie czynnej: 5%; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 95%; 
6) w zagospodarowaniu działek naleŊy uwzględ-

nić obiekty małej architektury i zieleń towarzy-
szącą; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy – okreņlone na 
rysunku planu, przy czym nie obowiązują one 
w stosunku do obiektów obsługi wjazdów, 
ochrony obiektów i infrastruktury technicznej o 
powierzchni nie przekraczającej 20,0 m2, wyso-
koņci nie przekraczającej 3,5 m i dachach o 
dowolnym kącie nachylenia; 

8) w terenach 1.P, 2.P, 5.P oraz 7.P zasięg koryta-
rza wolnego od zabudowy w strefie kontrolo-
wanej wyznaczonej wzdłuŊ osi gazociągu uza-
leŊniony jest od parametrów technicznych ga-
zociągu i moŊe ulec zmianie w stosunku do ist-
niejącego – wg ustaleń § 28; 

9) sposób zagospodarowania nieruchomoņci nie 
moŊe ograniczać ani uniemoŊliwiać zgodnego z 
prawem dysponowania sąsiednimi nierucho-
moņciami;  

10) stosowanie ogrodzeń o wysokoņci maksymal-
nej 2,0 m; 

11) zachowanie istniejących zadrzewień; 
12) dopuszcza się podział terenów po warunkiem 

zapewnienia dostępu wydzielonych   działek do 
drogi publicznej; 

13) obsługa komunikacyjna: 
a) terenu 1.P – z dróg: 01.KDZ i 02.KDZ, 
b) terenu 2.P - z dróg: 01.KDZ i 02.KDZ, 
c) terenu 3.P - z drogi: 01.KDZ, 
d) terenu 4.P - z dróg: 01.KDZ i  02.KDD, 
e) terenu 5.P -  z dróg: 01.KDZ i 03.KDD, 
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f) terenu 6.P – z drogi 01.KDZ i 01.KDL, 
g) terenu 7.P - z dróg: 01.KDZ i 01.KDL, 
h) terenu 8.P – z drogi 01.KDL; 

14) zapewnienie miejsc postojowych w granicach 
terenu w iloņci wynikającej z ustaleń zawartych 
w § 14; 

15) w terenie 7.P zachowanie i ochrona istniejącej 
studni wierconej zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w  rozdziale 5 wraz z zapewnieniem moŊ-
liwoņci dojazdu do niej z drogi publicznej. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.P-SE – 4.P-SE  ustala się  na-
stępujące zasady kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

produkcyjnej, składów i magazynów wraz z 
funkcją administracyjno-biurową wchodzące w 
skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 

2) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na ņrodowisko; 

3) dla lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy 
i przebudowy istniejących obiektów obowiązu-
ją:  
a) maksymalna wysokoņć zabudowy – 16,0 m 

od poziomu terenu do gzymsu, za wyjątkiem 
masztów, silosów i innych obiektów wynika-
jących z technologii produkcji, jednak nie 
więcej niŊ 20,0 m, 

b) dachy płaskie, jedno- lub wielopołaciowe o 
kącie nachylenia nie przekraczającym 25°; 

4) minimalny procentowy wskaňnik powierzchni 
biologicznie czynnej: 5 %; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 95 %; 
6) w zagospodarowaniu działek naleŊy uwzględ-

nić obiekty małej architektury i zieleń towarzy-
szącą; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy - okreņlone na 
rysunku planu, przy czym nie obowiązują one 
w stosunku do obiektów obsługi wjazdów, 
ochrony obiektów i infrastruktury technicznej o 
powierzchni nie przekraczającej 20,0 m2 i wy-
sokoņci nie przekraczającej 3,5 m i dachach o 
dowolnym kącie nachylenia; 

8) w terenach 3.P-SE i 4.P-SE zasięg korytarza 
wolnego od zabudowy w strefie kontrolowanej 
wyznaczonej wzdłuŊ osi gazociągu uzaleŊniony 
jest od parametrów technicznych gazociągu i 
moŊe ulec zmianie w stosunku do istniejącego 
– wg ustaleń § 28; 

9) sposób zagospodarowania nieruchomoņci nie 
moŊe ograniczać ani uniemoŊliwiać zgodnego z 
prawem dysponowania sąsiednimi nierucho-
moņciami;  

10) stosowanie ogrodzeń o wysokoņci maksymal-
nej 2,0 m; 

11) obsługa komunikacyjna: 
a) terenu 1.P-SE – z dróg: 01.KDZ i 01.KDD, 
b) terenu 2.P-SE – z dróg: 01.KDZ, 
c) terenu 3.P-SE – z dróg: 01.KDZ, 02.KDD, za-

kaz tworzenia wjazdów z ul. Sklęczkowskiej, 
d) terenu 4.P-SE – z dróg: 01.KDZ, 02.KDD; 

12) zachowanie istniejących wjazdów z moŊliwo-
ņcią utworzenia nowych; 

13) w terenach 1.P-SE i 3.P-SE moŊliwoņć zmiany 
formy skrzyŊowania dróg KDGP, 01.KDZ  i 
01.KDD na rondo; 

14) w terenie 3.P-SE zachowanie i ochrona istnie-
jącej studni wierconej zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w rozdziale 5 wraz z zapewnieniem 
moŊliwoņci dojazdu do niej z drogi publicz- 
nej; 

15) zagospodarowanie terenu 4.P-SE pod warun-
kiem realizacji zamierzenia budowlanego jako 
całoņciowego na terenach 4.P i 4.P-SE o jedna-
kowych uwarunkowaniach przestrzennych; 

16) zapewnienie miejsc postojowych w granicach 
terenu w iloņci wynikającej z ustaleń zawartych 
w § 14. 

§ 17. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ZL, ustala się następujące zasa-
dy kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) przeznaczenie – tereny lasów i zadrzewień; 
2) zakaz zabudowy; 
3) zakaz niezorganizowanych zrzutów ņcieków i  

składowisk ņmieci; 
4) zakaz stosowania ogrodzeń. 

§ 18. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ZLZ, ustala się następujące za-
sady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) przeznaczenie – tereny zalesień; 
2) zakaz zabudowy; 
3) zakaz niezorganizowanych zrzutów ņcieków i 

składowisk ņmieci; 
4) zakaz stosowania ogrodzeń. 

§ 19. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1.WS – 2.WS, ustala się następu-
jące zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zbiorników 

wodnych i kanałów istniejących (1.WS) i projek-
towanego (2.WS); 

2) zakaz stosowania ogrodzeń w odległoņciach 
okreņlonych przez przepisy szczególne; 

3) zakaz wprowadzania do cieków i urządzeń me-
lioracyjnych ņcieków wymagających oczysz-
czania; 

4) moŊliwoņć przeznaczenia terenu 2.WS na cele 
rekreacyjne. 

§ 20. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KS, ustala się następujące zasa-
dy kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren parkingu; 
2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 
3) minimalny procentowy wskaňnik powierzchni 

biologicznie czynnej: 5 %; 
4) nawierzchnia dostosowana do ruchu pojazdów 

o masie powyŊej 3,5 T; 
5) zachowanie i ochrona istniejącej studni wier-

conej zgodnie z ustaleniami zawartymi w roz-
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dziale 5 wraz z zapewnieniem moŊliwoņci do-
jazdu do niej z drogi publicznej. 

§ 21. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1.OD – 2.OD, ustala się następu-
jące zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń 

infrastruktury – osadników wód deszczowych 
istniejącego (1.OD) i projektowanego (2.OD); 

2) zagospodarowanie terenów urządzeniami słu-
Ŋącymi funkcjonowaniu osadników wód desz-
czowych wraz z infrastrukturą techniczną zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

§ 22. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami K, ustala się następujące zasady 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren urządzeń 

infrastruktury – przepompowni ņcieków sani-
tarnych; 

2) zagospodarowanie terenu urządzeniami słuŊą-
cymi funkcjonowaniu przepompowni ņcieków 
wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z prze-
pisami szczególnymi. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 
 

§ 23. W zakresie zasad rozbudowy i budo-
wy systemów uzbrojenia terenu ustala się: 
1) prowadzenie budowy sieci uzbrojenia wzdłuŊ 

ciągów komunikacyjnych, co do zasady w li-
niach rozgraniczających ulic po uzgodnieniu z 
dostawcami mediów i zarządcą drogi; 

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicz-
nej na wydzielonych działkach o powierzchni 
wynikającej z technologii; 

3) w przypadku kolizji planowanego zagospoda-
rowania z istniejącymi urządzeniami nadziem-
nego lub podziemnego uzbrojenia zaleca się 
przebudowę urządzeń po uzgodnieniu z ich ge-
storami. 

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) zaopatrzenie do celów bytowo-gospodarczych, 

technologicznych i przeciwpoŊarowych w opar-
ciu o wodociąg miejski, którego przewód Ø 315 
mm ułoŊony jest w ul. Wschodniej – po rozbu-
dowie sieci rozdzielczych czy zakładowych wy-
posaŊonych w hydranty nadziemne przeciwpo-
Ŋarowe oraz po wykonaniu przyłączy; 

2) elementy wodociągu planowanego jako ňródło 
wody do celów przeciwpoŊarowych dla zakła-
dów przemysłowych winny zapewniać wydaj-
noņć minimalną wynoszącą 40 dm3/sek.; 

3) moŊliwoņć korzystania przez zakłady przemy-
słowe z własnych ujęć i  sieci zakładowych za-
pewniających odpowiednią wydajnoņć prze-
ciwpoŊarową jak i wydajnoņć wymaganą w wa-
runkach kryzysowych; 

4) ochrona trzech studni wierconych połoŊonych 
na terenie objętym planem (oznaczonych na 

rysunku planu wraz ze strefą ochronną do 8,0 
m od studni) naleŊących do systemu wodocią-
gowego miasta. 

§ 25. W zakresie odprowadzania ņcieków 
sanitarnych: 
1) rozwiązanie gospodarki ņciekowej w układzie 

grawitacyjnym w oparciu o system miejskiej 
kanalizacji sanitarnej, którego główny kanał  Ø 
500 mm ułoŊony jest w ul. Wschodniej - po 
rozbudowie sieci w ulicach przyległych i sieci 
zakładowych z podłączeniami do budynków; 

2) utrzymanie istniejącego schematu technolo-
gicznego, w którym ņcieki zebrane z terenu ob-
jętego planem poprzez przepompownię poda-
wane się rurociągiem tłocznym 2 x Ø 180 mm 
w rejon miejskiej oczyszczalni ņcieków;   

3) podczyszczanie na terenie własnej posesji ņcie-
ków o ładunkach zanieczyszczeń przekraczają-
cych wartoņci dopuszczalne dla wprowadzenia 
ich do sieci komunalnej wytworzonych przez 
zakłady przemysłowe i usługowe. 

§ 26. W zakresie odprowadzania wód opa-
dowych: 
1) odwodnienie terenów przemysłowych oraz 

powierzchni utwardzonych ulic i parkingów 
poprzez realizację kanalizacji deszczowej; 

2) przewidziane są dwa systemy kanalizacji desz-
czowej: jeden z nich obejmuje tereny na północ 
od cieku Malinka, gdzie przewidziano realizację 
kanałów w ul. Wschodniej (zastępując istnieją-
ce tam rowy przydroŊne) oraz w ulicach przyle-
głych; wody opadowe spływają do istniejącego 
osadnika wód deszczowych, skąd kierowane są 
poprzez odcinek rowu otwartego do cieku Ma-
linka, osadnik ten po ewentualnej rozbudowie 
będzie przyjmował równieŊ wody opadowe z 
terenu planowanej zabudowy; drugi układ 
obejmuje ul. Południową i połoŊony na połu-
dnie od niej odcinek ul. Wschodniej odprowa-
dzając wody poprzez projektowany osadnik 
wód deszczowych do rowu melioracyjnego; 

3) wody opadowe z terenu przemysłowego zanie-
czyszczone produktami ropopochodnymi bądň 
innymi chemicznymi powinny być podczysz-
czane czy neutralizowane na terenach poszcze-
gólnych inwestycji. 

§ 27. W zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 
1) zasilanie z istniejących podlegających rozbu-

dowie linii napowietrzno – kablowych 15 kV 
wyprowadzonych z GPZ 110/15 kV „Sklęczki” 
poprzez istniejące i projektowane stacje trans-
formatorowe 15/0,4 kV oraz linie NN; 

2) w związku z moŊliwoņcią wystąpienia kolizji 
planowanej zabudowy i komunikacji z istnieją-
cą siecią energetyczną przebudowa tych sieci 
moŊe być zrealizowana jedynie przez właņcicie-
la sieci na wniosek podmiotu, który o tę zmianę 
w planie występuje; 

3) dla linii napowietrznych 15 kV wyznacza się 
szerokoņć stref ochronnych od skrajnego nieu-
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ziemionego przewodu roboczego linii w kaŊdą 
stronę po minimum 5 metrów; 

4) modernizacja i rozbudowa linii SN, elektro-
energetycznych stacji rozdzielczych i transfor-
matorowych oraz linii nN moŊe być prowadzo-
ne przez gestora sieci w miarę narastających 
potrzeb; 

5) zmiana konfiguracji linii, usunięcia kolizji, wy-
konania połączeń manewrowych, zmiana loka-
lizacji bądň wykonanie dodatkowych stacji roz-
dzielczych i transformatorowych nie wymaga 
zmiany niniejszego planu przy zachowaniu od-
powiednich odległoņci wolnych od zabudowy, 
odpowiedniej powierzchni działek z przezna-
czeniem pod stacje rozdzielcze i transformato-
rowe i zapewnieniu bezpoņredniego do nich 
dostępu z drogi przy zachowaniu przepisów 
szczególnych; 

6) przyjęte w planie przebiegi linii sieci uzbrojenia 
w liniach rozgraniczających dróg pokrywają po-
trzeby lokalizacyjne właņciwych sieci i urządzeń 
poszczególnych gestorów dostarczających me-
dia do terenu objętego planem. 

§ 28. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) zaopatrzenie w gaz przewodowy poprzez roz-

budowę systemu gazociągów ņredniego ci-
ņnienia od istniejącego gazociągu w ul. 
Wschodniej na warunkach uzgodnionych z za-
rządcą sieci; 

2) ustala się moŊliwoņć wymiany przebiegającego 
przez teren objęty planem gazociągu wysokie-
go ciņnienia Ø 400 mm na warunkach okreņlo-
nych przez gestora sieci; 

3) okreņla się korytarz wolny od zabudowy w stre-
fie kontrolowanej oznaczonej na rysunku planu 
o szerokoņci 25,0 m od osi istniejącego (do cza-
su jego wyłączenia z eksploatacji) i po 8,0 m od 
nowego gazociągu wysokiego ciņnienia. 

§ 29. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
– uciepłowienie poprzez rozbudowę miej-

skiego systemu sieci cieplnych bądň przez 
systemy grzewcze oparte o lokalne ňródła z 
wykorzystaniem ekologicznych noņników 
energii (takich jak gaz ziemny, olej opałowy 
niskosiarkowy, biomasa, itp.). 
§ 30. W zakresie łącznoņci: 

– zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci 
róŊnych operatorów w tym zabezpieczenie 
awaryjnej łącznoņci telefonicznej poprzez 
urządzenia stacjonarne i bezprzewodowe. 
§ 31. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) rozwiązanie gospodarki odpadami komunal-
nymi w oparciu o selektywną zbiórkę do po-
jemników zlokalizowanych na terenie posesji i 
wywóz na zorganizowane składowisko wg re-
gulacji gminnych; 

2) odpady technologiczne w pierwszej kolejnoņci 
będą poddawane odzyskowi lub unieszkodli-
wiane w miejscach powstawania. 

 § 32. W zakresie melioracji: 
1) naleŊy zachować istniejącą siec rowów w celu 

zapewnienia właņciwych warunków odbioru 
wód powierzchniowych; 

2) naleŊy zapewnić swobodny dostęp do rowów 
melioracyjnych poprzez pozostawienie wolne-
go pasa gruntu z zakazem zabudowy podziem-
nej i nadziemnej w celu umoŊliwienia wykona-
nia obowiązku prawidłowego ich utrzymania; 

3) zabrania się niszczenia lub uszkadzania urzą-
dzeń wodnych.  

 
Częņć III 

Ustalenia końcowe 
 

§ 33. Ze względu na to, Ŋe nie występuje 
wzrost wartoņci nieruchomoņci w związku ze 
zmianą miejscowego planu – nie ustala się stawki 
procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci, ponoszonej przez właņci-
ciela bądň uŊytkownika wieczystego przy zbyciu 
nieruchomoņci. 

§ 34. Traci moc uchwała Nr VII/72/03 Rady 
Miejskiej w Kutnie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w 
sprawie zmiany planu ogólnego miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kutna 
dla terenu połoŊonego w Kutnie przy ulicy Sklęcz-
kowskiej i projektowanej ulicy Wschodniej (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego Nr 175, poz. 1736). 

§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Kutno. 

§ 36. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Kutno: 

Jacek Sikora
  



Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 71 -3073- Poz. 671 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY NR XXXII/338/09 RADY MIASTA KUTNO 
 

z dnia 26 lutego 2009 r.  
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Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 71 -3075- Poz. 671 

 

  



Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 71 -3076- Poz. 671 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXII/338/09 RADY MIASTA KUTNO 

 
z dnia 26 lutego 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYM W ZMIANIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TERENU POŁOŉONEGO W KUTNIE PRZY UL. SKLĘCZKOWSKIEJ I PROJEKTOWANEJ 
UL. WSCHODNIEJ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

 W oparciu o „Prognozę skutków finanso-
wych uchwalenia zmiany planu miejscowego”, 
ustala się:  

1. Zakres inwestycji: 
1. 1. Wykup gruntów pod budowę dróg – 

8.350 m2 x 8 PLN/m2 = 66.800 PLN. 
1. 2. Budowa ulic – 0,7 kmb x 1.100 

PLN/kmb = 770.000 PLN. 
1. 3. Budowa kanałów sanitarnych – 3.080 

mb x 380 PLN/mb = 1.170.000 PLN. 

1. 4. Budowa sieci wodociągowej – 1.520 
mb x 170 PLN/mb = 258.400 PLN. 

1. 5. Budowa gazociągu – 2.310 mb x 250 
PLN/mb = 577.500 PLN. 

1. 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – 
2.710 mb x 1.300 PLN/mb = 3.523.000 PLN. 

2. Ňródła finansowania: 
- budŊet miasta z moŊliwoņcią wykorzystania 

ņrodków pomocowych i funduszy struktu-
ralnych.
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UCHWAŁA NR LI/978/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 
 

z dnia 18 lutego 2009 r. 
 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź 
oraz granic ich obwodów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz 
art. 17 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie 
oņwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, 
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, 
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 
235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada 
Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

 § 1. 1. Ustala się plan sieci publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódň oraz 
granice ich obwodów. 

2. Plan sieci publicznych gimnazjów sta-
nowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

3. Granice obwodów tychŊe publicznych 
gimnazjów stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 
 § 2. Traci moc uchwała Nr III/45/06 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r. w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimna-
zjów prowadzonych przez Miasto Łódň oraz granic 
ich obwodów. 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Łodzi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łodzi: 
Tomasz Kacprzak

 
  


