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UCHWAŁA NR XLII/291/09 RADY GMINY KSAWERÓW 

 
z dnia 12 marca 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Ksawerów w częņci dotyczącej działek nr ew. 1119, 1120, 1125/1, 1125/2 
wraz z rowem przebiegającym przez teren ww. działek przy ul. Handlowej w Ksawerowie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: 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, 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz 
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 
r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w związku z 
uchwałą Nr XIV/75/2007 Rady Gminy Ksawerów z 
dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ksawerów uchwalonego 
uchwałą Nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z 
dnia 20 października 2005 r. Rada Gminy Ksawe-
rów uchwala, co nastĉpuje: 
 

Rozdział 1 
Zakres spraw regulowanych uchwałą 

i objaņnienie użytych w uchwale okreņleń 
 

§ 1. 1. Uchwala siĉ zmianĉ miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jącą działki o nr ew. 1119, 1120, 1125/1, 1125/2 
wraz z rowem przebiegającym przez teren ww. 
działek przy ul. Handlowej zwaną dalej planem, 
przedstawione na załączniku graficznym stanowią-
cym integralną czĉņć uchwały Nr XIV/75/2007 Ra-
dy Gminy Ksawerów wraz z rysunkiem planu w 
skali 1:1000 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały. 
 2. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 
 3. Integralną czĉņcią planu są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 niniej-

szej uchwały, wraz z wyrysem ze zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Ksawerów – sta-
nowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu wniesionych w okresie wyło-
żenia do publicznego wglądu – stanowiące za-

łącznik Nr 2 do uchwały; 
3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania – sta-
nowiące załącznik Nr 3 do uchwały. 

 § 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest podniesienie poziomu warunków 
życia mieszkańców poprzez: 
1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokali-

zacji działalnoņci i inwestycji umożliwiających 
wielofunkcyjny rozwój gminy z uwzglĉdnie-
niem zasady rozwoju zrównoważonego; 

2) ustalenia dotyczące poprawy ładu przestrzen-
nego; 

3) ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej i komunikacji; 

4) minimalizacjĉ sytuacji kolizyjnych wynikających 
z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji. 

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

uchwałĉ, o ile z treņci przepisu nie wynika ina-
czej; 

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia i 
rysunek planu, bĉdące przedmiotem niniejszej 
uchwały, okreņlone w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek wykonany na mapie w skali 1:1000, 
okreņlony w § 1 ust. 1 uchwały; 

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

5) terenie – należy przez to rozumieć teren ogra-
niczony na rysunkach planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem okreņlającym 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania, 
oznaczony według zasad okreņlonych w § 6 
uchwały; 

6) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje siĉ 
za dominujące na danym terenie; 

8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 
to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które 
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe na danym terenie, a nie są z nim 
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sprzeczne; 

9) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granice pomiĉdzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym 
przeznaczeniu podstawowym i różnej funkcji, 
ustalone niniejszym planem; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć liniĉ okreņlającą najmniejszą do-
puszczalną odległoņć ņciany budynku od linii 
rozgraniczającej, lecz bez prawa przekroczenia 
tej linii, wyznaczonej na rysunku planu; 

11) maksymalnej powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć wielkoņć powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni działki lub 
terenu; 

12) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez 
to rozumieć powierzchniĉ zdefiniowaną w 
przepisach szczególnych;  

13) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
działkĉ zdefiniowaną w przepisach szczegól-
nych; 

14) terenie usług – należy przez to rozumieć tereny 
zabudowy usługowej i gospodarczej związanej 
z drobną wytwórczoņcią, rzemiosłem handlem, 
gastronomią itp., o uciążliwoņci nie przekracza-
jącej granic działki lub wyznaczonego terenu; 

15) wysokoņć – należy przez to rozumieć wysokoņć 
budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejņciu do budynku do 
najwyżej położonej górnej powierzchni prze-
krycia; 

16) froncie działki – należy przez to rozumieć czĉņć 
działki, która przylega do drogi, z której odby-
wa siĉ główny wjazd. 

§ 4. Plan ustala: 
1) podstawowe przeznaczenie terenów i zasady 

ich zagospodarowania wyznaczone liniami roz-
graniczającymi i okreņlone symbolami; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego z okreņleniem elementów zagospo-
darowania przestrzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska z okreņleniem na-
kazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenów; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 a) linie zabudowy, 
 b) wielkoņć powierzchni zabudowy, 
 c) gabaryty obiektów, 
 d) geometrii dachu; 
5) zasady i warunki łączenia i podziału nierucho-

moņci z okreņleniem parametrów uzyskanych 
działek (tj. powierzchni, geometrii i obsługi ko-
munikacyjnej); 

6) zasady rozbudowy i budowy systemu infra-
struktury technicznej. 

§ 5. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 (za-
łącznik graficzny Nr 1 do uchwały) obowiązuje w 
zakresie: 
1) granic obszaru objĉtego planem; 
2) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgrani-

czającymi tereny dla różnych funkcji lub o róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
4) elementów infrastruktury technicznej. 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu po-
siadają charakter informacyjny. 
 3. Podstawowe formy przeznaczenia i za-
gospodarowania wyznaczonych terenów oznacza 
siĉ na rysunku planu według nastĉpującej zasady: 
1) oznaczenia literowe, duże drukowane litery, 

okreņlają podstawową formĉ przeznaczenia i 
zasady zagospodarowania terenów, okreņlone 
w ustaleniach planu według § 6. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania terenów 

 
§ 6. Ustala siĉ nastĉpujące symbole okre-

ņlające w planie podstawowe formy przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów: 
1) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej; 
2) U – teren zabudowy usługowej; 
3) ZP – tereny zieleni urządzonej; 
4) ZL – teren lasów; 
5) WS – tereny wód powierzchniowych ņródlądo-

wych. 
§ 7. Na terenie objĉtym planem ustala siĉ: 

1) dopuszczalny poziom hałasu od dróg dla tere-
nów chronionych akustycznie zgodnie z prze-
pisami szczególnymi; 

2) ustala siĉ obowiązek zachowania poziomu 
hałasu dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MW jak dla terenu zaliczone-
go pod zabudowĉ mieszkaniową – zgodnie z 
przepisami szczególnymi; pozostałe tereny nie 
są normowane akustycznie; 

3) zakaz lokalizacji przedsiĉwziĉć mogących zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 

4) dopuszcza siĉ możliwoņć wydzielenia działek 
budowlanych pod urządzenia infrastruktury 
technicznej z czĉņci istniejących nieruchomo-
ņci; 

5) parametry działek budowlanych okreņlone w 
niniejszej uchwale nie dotyczą urządzeń infra-
struktury technicznej oraz powstających w wy-
niku regulacji stanu prawnego, której celem 
nie jest wydzielenie działek budowlanych, lecz 
poprawa warunków istniejącego zagospoda-
rowania; 

6) zachowanie zieleni znajdującej siĉ na terenie 
działek, szczególnie zieleni wysokiej; 

7) zaleca siĉ, z uwagi na potrzebĉ ochrony ņro-
dowiska przyrodniczego, zasadĉ równoczesnej 
lub wyprzedzającej realizacji elementów infra-
struktury technicznej zapewniającej ochronĉ 
wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do 
realizacji obiektów i urządzeń dla ustalonych 
planem funkcji; 
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8) plan dopuszcza realizacjĉ nieprzewidzianej w 

tym planie infrastruktury technicznej bądź jej 
zmiany na wszystkich obszarach w razie wy-
stąpienia takiej potrzeby i zgodnie z przepisami 
szczególnymi z preferencją lokalizacji wzdłuż 
dróg oraz po granicy działek;  

9) przy wszystkich inwestycjach liniowych dłuż-
szych niż 20 m i szerszych niż 30 cm należy 
uzgodnić koniecznoņć przeprowadzenia nadzo-
ru archeologicznego z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, uzgodnienia należy doko-
nać najpóźniej na 14 dni przed rozpoczĉciem 
inwestycji; 

10) lokalizacjĉ ogrodzeń frontowych działek zgod-
nie z liniami rozgraniczającymi, max. wysokoņć 
1,5 m, zakaz stosowania ogrodzeń pełnych 
oraz z przĉsłami betonowymi prefabrykowa-
nymi, preferowane ogrodzenia ażurowe uzu-
pełnione zielenią oraz żywopłoty; 

11) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 
terenu ustala siĉ, że do czasu zagospodarowa-
nia terenów zgodnie z niniejszym planem, 
obowiązuje ich wykorzystanie w sposób do-
tychczasowy; 

12) na terenie objĉtym niniejszym planem obo-
wiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2; 

13) obowiązuje zapewnienie pełnych potrzeb par-
kingowych lub postojowych na danym terenie, 
przy czym w odniesieniu do poszczególnych 
funkcji i przeznaczenia ustala siĉ: 

 a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 
min. 1 miejsce na mieszkanie, 

 b) restauracje, kawiarnie, usługi kulturalne – 
min. 2 stanowiska na 10 miejsc konsump-
cyjnych, 

 c) obiekty handlowe – min. 2 stanowiska na 
100 m2 powierzchni sprzedaży, 

 d) inne obiekty usługowe – min. 2 stanowiska 
na 100 m2 powierzchni użytkowej, 

 e) obiekty usługowe zlokalizowane przy zabu-
dowie mieszkaniowej – min. 2 stanowiska. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 
terenów, zasad kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu 
 

§ 8. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MW, ustala siĉ nastĉpujące za-
sady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna z obiektami i urządze-
niami towarzyszącymi; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usłu-
gowa, zlokalizowana w parterach budynków 
oraz zieleń urządzona, parkingi, obiekty małej 
architektury itp.; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej za-

budowy o przeznaczeniu podstawowym: 
 a) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% 

powierzchni działki, 
 b) udział powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 10% powierzchni działki, 
 c) wysokoņć – do 14,0 m, przy czym max. 5 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe; dla 
budynków z dachami płaskimi – do 12 m, 
max. 4 kondygnacje, 

 d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 
połaci dachowych od 25º do 40º, dopuszcza 
siĉ dachy płaskie, 

 e) kolor dachów – jednolity na wszystkich bu-
dynkach zlokalizowanych na danym terenie, 

 f) zakaz stosowania w elewacji jaskrawych 
kolorów kontrastujących z otoczeniem; na-
kaz stosowania takich materiałów, jak: ka-
mień naturalny, cegła licowa, tynk, drewno; 
zakaz stosowania jako materiałów wykoń-
czeniowych okładzin winylowych typu si-
ding, 

 g) ogrodzenia ażurowe uzupełnione zielenią o 
maksymalnej wysokoņci 1,50 cm; zakaz sto-
sowania betonowych prefabrykowanych 
przĉseł ogrodzeń;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania nowej za-
budowy o przeznaczeniu uzupełniającym: 

 a) maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
powierzchni zabudowy podstawowej, 

 b) obowiązują ustalenia pkt 3 lit. „b“, „c“, „d“, 
„e“, „f“, „g“; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania istniejącej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym i 
uzupełniającym w przypadku rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy z zachowaniem odpo-
wiednich ustaleń, jak dla zabudowy nowej w 
ramach dokonywanej zmiany; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, przy czym nie obowiązują 
one w stosunku do obiektów ochrony i dozoru, 
obsługi wjazdów oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

7) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy go-
spodarczej i garażowej; 

8) utrzymanie istniejących podziałów; 
9) teren nie jest objĉty konserwatorską strefą 

ochrony; 
10) utrzymanie istniejącego podłączenia do ulicy 

Handlowej z możliwoņcią wyznaczania dróg 
wewnĉtrznych, obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych lub parkingowych zgodnie z § 7; 

11) zasady obsługi infrastruktury technicznej 
zgodnie z ustaleniami rozdz. 5. 

§ 9. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U, ustala siĉ nastĉpujące zasady 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usłu-

gowa (administracja, handel, gastronomia itp.) 
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi z 
zastrzeżeniem, że uciążliwoņć wynikająca z 
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prowadzonej działalnoņci nie bĉdzie wykraczać 
poza granice działki i nie wpłynie na przekro-
czenie standardów jakoņci ņrodowiska dla są-
siadującej zabudowy mieszkaniowej; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, 
parkingi, obiekty małej architektury itp.; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania nowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: 

 a) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% 
powierzchni działki, 

 b) udział powierzchni biologicznie czynnej mi-
nimum 10% powierzchni działki, 

 c) wysokoņć – do 12,0 m,  
 d) dachy wielospadowe o kącie pochylenia 

połaci dachowych od 30º do 40º max. 4 kon-
dygnacje w tym poddasze użytkowe, dopusz-
cza siĉ dachy płaskie max. 4 kondygnacje, 

 e) kolor dachów – jednolity na wszystkich bu-
dynkach zlokalizowanych na danym terenie, 

 f) zakaz stosowania w elewacji jaskrawych ko-
lorów kontrastujących z otoczeniem; nakaz 
stosowania takich materiałów, jak: kamień 
naturalny, cegła licowa, tynk, drewno; zakaz 
stosowania jako materiałów wykończenio-
wych okładzin winylowych typu siding, 

 g) ogrodzenia ażurowe uzupełnione zielenią o 
maksymalnej wysokoņci 1,50 cm zakaz sto-
sowania betonowych prefabrykowanych przĉ-
seł ogrodzeń;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania istniejącej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym i 
uzupełniającym w przypadku rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy z zachowaniem odpo-
wiednich ustaleń, jak dla zabudowy nowej w 
ramach dokonywanej zmiany; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

6) utrzymanie istniejących podziałów; 
7) teren nie jest objĉty konserwatorską strefą 

ochrony; 
8) utrzymanie istniejącego podłączenia do ulicy 

Handlowej, obowiązek zapewnienia miejsc po-
stojowych lub parkingowych zgodnie z § 7; 

9) zasady obsługi infrastruktury technicznej zgod-
nie z ustaleniami rozdz. 5. 

§ 10. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZP, ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni 

urządzonej z obiektami i urządzeniami towarzy-
szącymi; 

2) dopuszczenie i utrzymanie jako uzupełniające-
go przeznaczenia terenu obiektów małej archi-
tektury, np.: pomniki, fontanny, rzeźby, ławki, 
kosze, tablice ogłoszeniowe, murki, oņwietlenie, 
sprzĉt rekreacyjny, urządzenia placu zabaw itp.; 

3) zakaz lokalizacji budynków, za wyjątkiem obiek-
tów małej architektury i związanych z obsługą 
techniczną terenu; 

4) zaleca siĉ w maksymalnym stopniu adaptacjĉ 
istniejącej wartoņciowej zieleni; 

5) udział powierzchni biologicznie czynnej min. 

80% powierzchni terenu; 
6) zakaz wprowadzania ogrodzeń; 
7) obowiązek zapewnienia swobodnego dostĉpu 

do rowu w celu konserwacji; 
8) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w ramach 

istniejących podziałów własnoņciowych, z zaka-
zem podziału na działki budowlane. 

§ 11. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL z utrzymaniem istniejącego 
zagospodarowania terenu, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów; 
2) zachowanie istniejących kompleksów leņnych; 
3) prowadzenie gospodarki leņnej w zakresie nie-

zbĉdnym dla utrzymania właņciwych warun-
ków ekologicznych i wartoņci użytkowej; 

4) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej 
architektury w miejscach nie wymagających wy-
cinki drzewostanu (tj.: ławki, stoły, zadaszenia 
itp.); 

5) możliwoņć budowy, przebudowy i remontu 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

6) utrzymanie istniejących rowów i cieków wod-
nych; 

7) zakaz niezorganizowanych zrzutów ņcieków i 
składowisk ņmieci. 

§ 12. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem WS z utrzymaniem istniejącego 
zagospodarowania, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód po-

wierzchniowych ņródlądowych; 
2) utrzymanie istniejących zbiorników wodnych, 

rzek, rowów i cieków, z zachowaniem natural-
nych formacji roņlinnych i z zakazem zanie-
czyszczania ich wód; 

3) zakaz budowy obiektów budowlanych bezpo-
ņrednio przy ciekach i rowach melioracyjnych 
w odległoņciach uzgodnionych z zarządcą cieku; 

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

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

6) zakaz przegradzania dolin stanowiących natu-
ralne miejsca spływu wód i powietrza, za wy-
jątkiem obiektów hydrotechnicznych; 

7) wszelkie działania związane z realizacją urządzeń 
wodnych na rzece, ciekach naturalnych, kana-
łach i rowach oraz z wykorzystaniem ich wód 
dla różnych potrzeb wymagają specjalistycznych 
opracowań w uzgodnieniu z zarządcą rzek. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące granic 
i zasad zagospodarowania terenów  

i obiektów ņrodowiska przyrodniczego 
podlegającego ochronie 

 
§ 13. W ramach ochrony ņrodowiska przy-

rodniczego zaleca siĉ zachowanie istniejących 
drzew i zadrzewień oraz wartoņciowych elemen-
tów zieleni wysokiej znajdujących siĉ na terenie 
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działek.  
 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące zasad obsługi 

w zakresie infrastruktury technicznej 
 

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ: 
1) zaopatrzenie wszystkich terenów wyznaczonych 

w planie na cele zabudowy z systemu zbiorcze-
go doprowadzenia wody z istniejącego wodo-
ciągu w ulicy Handlowej; 

2) budowa sieci wodociągowej w liniach rozgra-
niczających dróg na warunkach okreņlonych 
przez dostawcĉ wody i zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3) w rejonach zabudowy sieć wodociągową wy-
posażyć w hydranty nadziemne p.poż. zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 15. W zakresie odprowadzania ņcieków: 
1) odprowadzanie ņcieków sanitarnych przez re-

alizacjĉ układu kanalizacji w ul. Handlowej;  
2) budowa rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w li-

niach rozgraniczających dróg na warunkach 
okreņlonych przepisami szczególnymi; 

3) zakaz odprowadzania ņcieków do wód po-
wierzchniowych i gruntowych; 

4) odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i 
rozbudowywanej gminnej sieci kanalizacji 
deszczowej poprzez spływ powierzchniowy. W 
wypadku realizacji ciągów zorganizowanych – 
odprowadzanie do odbiornika po uprzednim 
mechanicznym oczyszczeniu; do czasu wybu-
dowania kanalizacji deszczowej odprowadzanie 
powierzchniowe do odbiornika wód deszczo-
wych zgodnie z przepisami szczególnymi; 

5) odprowadzenie wód opadowych z terenów 
utwardzonych poprzez urządzenia podczyszcza-
jące. 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci zlokalizo-

wanej w ul. Handlowej; 
2) użytkowanie gazociągów zgodnie z obowiązu-

jącymi warunkami technicznymi, jakim powin-
ny odpowiadać sieci gazowe okreņlonymi w 
przepisach szczegółowych; 

3) lokalizacjĉ nowoprojektowanych gazociągów w 
liniach rozgraniczających dróg poza pasami 
jezdni, na podstawie przepisów szczegółowych 
w uzgodnieniu z właņciwym Zakładem Gazow-
niczym i zarządcą dróg. 

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w energiĉ 
elektryczną: 
1) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z istniejącej 

i projektowanej sieci zlokalizowanej w ulicy 
Handlowej; 

2) budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
w uzgodnieniu z gestorem sieci; 

3) wzdłuż napowietrznych linii 15 kV obowiązuje 
strefa wolna od zabudowy o szerokoņci po 7,50 
m w obie strony od osi linii; 

4) w przypadku kolizji planowanego zagospoda-
rowania z istniejącą siecią elektroenergetyczną 
(w tym z liniami 15 kV – jak ww.) przebudowa 
linii może być prowadzona jedynie przez wła-
ņciciela sieci, dotyczy to również modernizacji i 
rozbudowy linii i trafostacji; 

5) ewentualna zmiana konfiguracji linii, usuniĉcie 
nowych kolizji, wykonanie połączeń manewro-
wych, zmiana lokalizacji bądź wykonanie do-
datkowych stacji transformatorowych nie bĉ-
dzie wymagało zmiany niniejszego planu przy 
zachowaniu odpowiednich odległoņci wolnych 
od zabudowy, odpowiedniej powierzchni dział-
ki trafostacji i zapewnienia bezpoņredniego do 
niej dostĉpu z drogi. 

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) zaopatrzenie z lokalnych źródeł ciepła przy wy-

korzystaniu ekologicznych noņników energii 
(prąd elektryczny, gaz, olej opałowy niskosiar-
kowy, energia odnawialna, wierzba energetycz-
na, ekogroszek bądź inne noņniki spalane w 
urządzeniach o wysokim poziomie czystoņci 
emisji). 

§ 19. W zakresie telekomunikacji: 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z projektowa-

nych i istniejących linii i urządzeń telekomuni-
kacyjnych lokalizowanych w liniach rozgrani-
czających dróg na warunkach okreņlonych 
przez operatorów sieci i zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

2) obsługa abonentów za poņrednictwem indywi-
dualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji 
telefonów komórkowych na warunkach okre-
ņlonych przez operatorów sieci i systemów. 

§ 20. W zakresie gospodarki odpadami: 
1) obowiązek zbiórki odpadów komunalnych w 

miejscach wyznaczonych w obrĉbie każdej nie-
ruchomoņci z wprowadzeniem ich segregacji; 

2) wywóz odpadów w systemie zorganizowanym 
według zasad okreņlonych w przyjĉtym uchwa-
łą Rady Gminy programie ochrony ņrodowiska 
i planie gospodarki odpadami w Gminie Ksa-
werów. 

§ 21. W zakresie melioracji: 
1) na obszarze objĉtym planem wystĉpują urzą-

dzenia melioracji wodnych szczegółowych (sta-
ra sieć drenarska wyłączona z ewidencji wód, 
urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowa-
nych gruntów) w przypadku wystąpienia na te-
renach realizacji inwestycji kolizji z urządze-
niami melioracji należy podjąć działania w celu 
wyeliminowania zakłóceń stosunków wodnych 
w sposób umożliwiający funkcjonowanie urzą-
dzeń drenarskich na terenie oddziaływania 
urządzeń melioracyjnych szczegółowych. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia końcowe 
 

§ 22. 1. W związku ze wzrostem wartoņci
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nieruchomoņci w wyniku uchwalenia planu, usta-
nawia siĉ opłatĉ z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci. 

2. Wysokoņć stawki procentowej służącej 
naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w 
ust. 1 okreņla siĉ nastĉpująco: 
1) 20% – dla terenów oznaczonych symbolem MW; 
2) 20% – dla terenów oznaczonych symbolem U; 

3) 0% – dla pozostałych terenów. 
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Ksawerów: 
Tadeusz Grala 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLII/291/09 RADY GMINY KSAWERÓW 

 
z dnia 12 marca 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW 

W CZĈŅCI OBEJMUJĄCEJ TEREN DZIAŁEK NR 1119, 1120, 1125/1, 1125/2 WRAZ Z ROWEM 
PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ TEREN WW. DZIAŁEK PRZY UL. HANDLOWEJ W KSAWEROWIE 

 
Ze wzglĉdu na brak uwag wniesionych do 

projektu zmiany planu podczas wyłożenia do pu-
blicznego wglądu, Rada Gminy Ksawerów nie do-
konuje rozstrzygniĉć wynikających z art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XLII/291/09 RADY GMINY KSAWERÓW 
 

z dnia 12 marca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
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, z póź-
niejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
249, poz. 2104) Rada Gminy Ksawerów rozstrzyga, 
co nastĉpuje: 

§ 1. Ze wzglĉdu na brak zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, niniejsza 
uchwała nie rodzi skutków finansowych. 
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POROZUMIENIE 
 

z dnia 13 marca 2009 r. 
 

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową 
 

Zawarte w dniu 13 marca 2009 r., na pod-
stawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 
2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.1), w związku z 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592, z późn. zm.2), pomiĉdzy:  
Powiatem Wieruszowskim, reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu: 
Andrzeja Szymanka – Starostĉ 
Józefa Wróbla – Członka Zarządu 
a  
Wojewodą Łódzkim – Panią Jolantą Chełmińską, 
w sprawie powierzenia niektórych zadań związa-
nych z kwalifikacją wojskową, o nastĉpującej tre-
ņci: 

§ 1. Celem zapewnienia sprawnego prze-
prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie 
Powiatu Wieruszowskiego w 2009 r. Wojewoda 

Łódzki powierza Zarządowi Powiatu Wieruszow-
skiego wykonanie niżej wymienionych zadań z za-
kresu administracji rządowej, wynikających z reali-
zacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.3): 
1) zawieranie umów z zakładami opieki zdrowot-

nej na przeprowadzenie badań specjalistycz-
nych, zgodnie z art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 35 i 35a 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, 
z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w 
sprawie umowy o udzielenie zamówienia na 
ņwiadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592); 

2) wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń dla 
osób wchodzących w skład powiatowych komi-


