
 

 

UCHWAŁA NR XXX/266/13 

RADY GMINY SZCZERCÓW 

z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części obszaru Gminy Szczerców 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 

230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 

217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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, Nr 

225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 

2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, poz. 804), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 

871) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

Uchwała i jej integralne części  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Szczerców zwany 

dalej „planem”.  

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, określone uchwałą Nr XVII/148/12 Rady Gminy Szczerców z 

dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 

2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru Gminy Szczerców, obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna oznaczone są na 

rysunku planu. 

§ 2. Ustalenia planu stanowią treść uchwały. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) rysunki planu sekcja nr 1, nr 2, nr 3 w skali 1:2000, stanowiące załącznik nr 1, nr 2 i nr 3;  

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w 

czasie wyłożenia planu do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 4; 
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3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-

nia, stanowiące załącznik nr 5. 

§ 3. Rada Gminy Szczerców odrębną uchwałą Nr XXX/264/13 z dnia 23 maja 2013 r. stwierdziła zgodność 

planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców 

uchwalonego uchwałą Nr XIII/88/2007 Rady Gminy Szczerców z dnia 6 listopada 2007 r.  

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:  

1) Ochrona interesu publicznego z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego w zakresie:  

a) zapewnienia dostępności do usług publicznych,  

b) umożliwienia rozbudowy lokalnego i ponadlokalnego układu komunikacyjnego,  

c) uzupełniania i wzbogacania obsługi infrastrukturą techniczną; 

2) Zapewnienie warunków przestrzennych dla prowadzenia i lokalizacji inwestycji umożliwiających rozwój 

wielofunkcyjny z uwzględnieniem zasady rozwoju zrównoważonego; 

3) Ochrona wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historyczno-kulturowego; 

4) Poprawa ładu przestrzennego i podniesienie warunków życia mieszkańców, poprzez:  

a) minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji,  

b) ustalenie przeznaczenia terenów i zasad ich udostępniania pod zabudowę oraz określenie sposobów ich 

zagospodarowania i zabudowy. 

Rozdział 2 

Zakres przestrzenny planu  

§ 5. Granice planu zostały określone na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1 uchwały.  

§ 6. Granice planu są zgodne z granicami wyznaczonymi w uchwale Nr XVII/148/12 Rady Gminy Szczer-

ców z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/03 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 

grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna. 

§ 7. 1. Na obszarze objętym miejscowym planem wyznacza się przeznaczenie terenów oznaczonych sym-

bolem i numerami.  

2. Na całym obszarze objętym planem dla terenów komunikacji określa się literowy symbol porządkowy 0. 

Rozdział 3 

Przedmiot planu  

§ 8. 1. Przedmiotem obowiązujących ustaleń planu są ustalenia merytoryczne dotyczące:  

1) granicy obszaru objętego planem;  

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

4) obowiązujących linii zabudowy ściśle określonych;  

5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

6) symboli terenów;  

7) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

8) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;  

9) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy i 

gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;  

10) wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych;  
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11) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów, w tym obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;  

12) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;  

13) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu 

zabudowy;  

14) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

15) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

16) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a także obiekty i tereny zagrożone osuwa-

niem się mas ziemnych i nie ustala się wymagań w tym zakresie. 

§ 9. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które zostały określone jako elementy informacyjne nie sta-

nowią ustaleń planu. 

Rozdział 4 

Definicje wyrażeń użytych w planie  

§ 10. 1. Ilekroć w tekście niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o któ-

rym mowa w § 1 niniejszej uchwały;  

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;  

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 

1:2000 składający się z sekcji Nr 1, Nr 2 i Nr 3, stanowiący odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2 i za-

łącznik nr 3 do niniejszej uchwały;  

4) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi;  

5) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w granicach opisanych w § 1 ust. 2 i przedstawio-

nych na rysunku planu;  

6) obszarze do scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału - należy przez to rozumieć część obszaru 

objętego planem określoną na rysunku planu, dla której obowiązuje przeprowadzenie stosownej procedury 

na podstawie przepisów szczególnych, zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami;  

7) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 

oznaczony symbolem (w którym cyfry oznaczają numer terenu w obszarze planu, litery oznaczają przezna-

czenie podstawowe);  

8) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie (funkcję), prze-

ważające w obrębie danego terenu, która obejmuje nie mniej niż 60% powierzchni działki na danym terenie 

(chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej);  

9) dopuszczalnym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają 

lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe na danym terenie, a nie są z nim sprzeczne;  

10) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć teren, na którym realizuje się jedną inwestycję (objętą 

jednym pozwoleniem na budowę);  

11) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice między terenami o różnym sposobie użytkowa-

nia, zagospodarowania lub o różnym przeznaczeniu podstawowym ustalone niniejszym planem;  

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której 

nie może przekroczyć ściana budynku w kierunku ulicy lub sąsiedniej działki;  
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13) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć obowiązek lokalizacji budynku w linii ściśle 

określonej na rysunku planu, tzn. że w wyznaczonej linii znajduje się co najmniej 80% powierzchni fron-

towej elewacji w płaszczyźnie pionowej;  

14) liniach podziału - należy przez to rozumieć projektowane podziały – projektowane granice działek budow-

lanych nie pokrywające się z linią rozgraniczającą;  

15) maksymalnej wysokości budynków - należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar pio-

nowy budynku w metrach mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do 

górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki lub do najwyżej położonej krawędzi dachu (kaleni-

cy), lub punktu zbiegu połaci dachowych;  

16) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością 

oraz wodą powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy tarasów i stropodachów o 

powierzchni nie mniejszej niż 10 m
2
 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniają-

cym im naturalną wegetację;  

17) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie 

czynnego na działce budowlanej w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej;  

18) maksymalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w sto-

sunku do powierzchni działki;  

19) intensywność zabudowy - należy rozumieć jako wskaźnik wynikowy stosunku sumy powierzchni naziem-

nych wszystkich kondygnacji budynków zlokalizowanych na działce budowlanej mierzony w zewnętrznym 

obrysie rzutów wszystkich budynków do powierzchni tej działki budowlanej; 

20) nieuciążliwych usługach – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z wykorzystywa-

niem urządzeń technicznych, które bez przekroczenia norm, w jakikolwiek niekorzystny sposób wpływają 

na tereny sąsiednie oraz na zasoby środowiska i jego podstawowe elementy, tj. wodę, powietrze, po-

wierzchnię ziemi, glebę i zasoby wód powierzchniowych, szatę roślinną, klimat akustyczny, itd., a pośred-

nio na standardy przebywania w środowisku ludzi i zwierząt;  

21) uciążliwości niewykraczającej poza granice działki – należy przez to rozumieć przypadek, w którym wy-

stępujące formy uciążliwości działań gospodarczych mogą być pomierzone, a ich skutki w udokumentowa-

ny sposób neutralizowane w obrębie granic działki inwestycyjnej;  

22) uciążliwości niewykraczającej poza lokal – należy przez to rozumieć przypadek, w którym występujące 

formy uciążliwości działań gospodarczych mogą być pomierzone, a ich skutki w udokumentowany sposób 

neutralizowane w obrębie granic lokalu;  

23) uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na otoczenie, 

powodowane emisją gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmo-

żonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń;  

24) usługach – należy przez to rozumieć działalność nie wytwarzającą metodami przemysłowymi dóbr mate-

rialnych, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności;  

25) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć budynek lub zespół takich budynków do prowadzenia 

usług, w zakresie określonym przepisami szczególnymi lub odrębnymi, z wykluczeniem obiektów handlo-

wych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m
2
;  

26) siedliskowym charakterze zabudowy – należy przez to rozumieć zabudowaną część nieruchomości zwią-

zaną z obsługą terenów rolnych w zakresie zabudowy mieszkaniowej, inwentarskiej i gospodarczej;  

27) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć dostatecznie szeroki (o minimalnej szerokości 3,0 m lub in-

nej, określonej w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu) pas zwartej zieleni złożony z gatunków do-

stosowanych do typu siedliska, oddzielający (w tym także optycznie) lokalizowane budynki i urządzenia 

przeznaczenia podstawowego od terenów sąsiednich o innym przeznaczeniu bądź użytkowaniu;  

28) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń o charakterze ozdobnym – 

wysoką i niską – wypełniającą powierzchnie terenu, a także lokalizowaną na sztucznie wykonanych lub 

ukształtowanych miejscach (np. zieleń w donicach, na dachach i ogrodzeniach, pnącza na elewacjach, itp.);  
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29) zharmonizowaniu ogrodzeń – należy przez to rozumieć dostosowanie wysokości w tym również wysoko-

ści podmurówek, uskoków, kąta nachylenia na spadkach, formy, materiału i kolorystki ogrodzeń występu-

jących w ciągu;  

30) modernizacji – należy przez to rozumieć remont uzupełniony wprowadzeniem nowych lepszych, spraw-

niejszych, a nawet dodatkowych elementów podnoszących sprawność i niezawodność funkcjonowania 

urządzeń lub podnoszących walory funkcjonalno-użytkowe budynków i budowli;  

31) zabudowie usługowo-produkcyjnej – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z działalnością usłu-

gową i gospodarczą, w tym związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, nie 

powodującymi na działkach i terenach przyległych uciążliwej dla środowiska emisji zanieczyszczeń oraz 

hałasu, przekraczających normy określone w przepisach odrębnych;  

32) zabudowie usługowej w zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć zabudowę związaną z dzia-

łalnością usługową nie powodującą obniżenia standardów i warunków mieszkaniowych;  

33) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której od-

bywa się główny wjazd lub wejście na działkę;  

34) adaptacji – należy przez to rozumieć czynności zmierzające do przystosowania istniejących obiektów bu-

dowlanych oraz terenów do przeznaczenia ustalonego lub dopuszczonego planem, w szczególności: zmianę 

sposobu zagospodarowania terenu oraz użytkowania obiektu, remont lub przebudowę obiektu (np. zmianę 

konstrukcji dachu) oraz wykonanie innych robót budowlanych w celach określonych wyżej, nie jest adapta-

cją rozbudowa obiektu poza narys rzutu budynku (liczony wraz z istniejącym tarasem, gankiem lub porty-

kiem) zobrazowany na mapach zasadniczych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-

ficznego;  

35) małej architekturze - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty użytkowe towarzyszące głównie zago-

spodarowaniu terenów zieleni urządzonej, placów, ulic, takie jak: ławki, kosze na śmieci, słupy ogłosze-

niowe, posągi, wodotryski, elementy dekoracyjne, piaskownice, huśtawki, drabinki, niewielkie obiekty kul-

tu religijnego jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury. 

2. Pojęcia występujące w uchwale niewyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przy-

jętymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami 

wynikającymi z przepisów odrębnych i Polskich Norm, obowiązujących w dniu podjęcia uchwały, oraz defini-

cjami haseł mających charakter słownikowy, tj. wyjaśniających znaczenie wyrazów. 

DZIAŁ II 

Rozdział 5 

Ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze objętym planem  

§ 11. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami:  

1) granica obszaru objętego ustaleniami planu;  

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

3) przeznaczenie terenów - symbole terenów;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) obowiązujące linie zabudowy;  

6) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;  

7) granica obszaru do scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału;  

8) projektowane podziały działek. 

2. Szczegółowy wykaz elementów obowiązujących umieszczony jest na rysunku planu.  

3. Inne oznaczenia na rysunku planu posiadają charakter informacyjny. 

§ 12. 1. Plan wydziela liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-

gospodarowania, zwane dalej terenami oraz opisuje je za pomocą symbolu literowego i numeru porządkowego.  
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2. Przedmiotem ustaleń planu są tereny:  

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem MN;  

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uzupełniająco usługowej - oznaczone na rysunku planu symbo-

lem MN,U;  

3) zabudowy zagrodowej uzupełniająco istniejącej nielicznej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z 

obiektami rzemiosła usługowego lub innej działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym - ozna-

czone na rysunku planu symbolem MR;  

4) zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku planu symbolem U;  

5) zabudowy usług oświaty - oznaczone na rysunku planu symbolem UO; 

6) zabudowy przemysłowej produkcyjnej, magazynowej, baz i składów – oznaczone na rysunku planu symbo-

lem P; 

7) zabudowy magazynowej i składów – oznaczone na rysunku planu symbolem S; 

8) aktywizacji gospodarczej - oznaczone na rysunku planu symbolem TAG; 

9) zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;  

10) zieleni izolacyjnej - ZI; 

11) lasów - oznaczone na rysunku planu symbolem RL;  

12) upraw rolnych - oznaczone na rysunku planu symbolem RP;  

13) upraw rolnych rezerwa terenu pod zabudowę dla specjalistycznych usług związanych z rozwojem rolnic-

twa - oznaczone na rysunku planu symbolem RP/U; 

14) terenów wód powierzchniowych śródlądowych - oznaczone na rysunku planu symbolem WS; 

15) urządzeń elektroenergetycznych - oznaczone na rysunku planu symbolem EE;  

16) oczyszczalni ścieków - oznaczone na rysunku planu symbolem NO; 

17) zabudowy usług związanych z obsługą ruchu samochodowego - oznaczone na rysunku planu symbolem 

KS; 

18) komunikacji, tj. ulic i dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD, z dodaniem litery 

oznaczającej klasę dróg:  

a) KDGP - droga główna ruchu przyspieszonego,  

b) KDG - droga główna,  

c) KDL - droga lokalna,  

d) KDD - droga dojazdowa; 

19) komunikacji nie będących drogami publicznymi oznaczonych na rysunku planu symbolem:  

a) KDW - droga wewnętrzna,  

b) KDX - ciąg pieszo-jezdny,  

c) KDP - parkingi,  

d) KDP/ZP - parkingi z zielenią towarzyszącą. 

§ 13. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) ustala się przebiegi nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej i użyteczności publicznej następujące zasady realiza-

cji ogrodzeń:  
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a) ogrodzenia od strony ulic powinny być sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich 

miejscowe wycofanie w głąb działki w przypadku ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń 

infrastruktury technicznej, itp.) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych, 

b) ogrodzenia od strony ulic powinny spełniać następujące warunki:  

- maksymalna wysokość ogrodzeń nie może przekraczać 1,80 m od poziomu terenu,  

- ogrodzenie powinno być ażurowe, dopuszcza się ogrodzenie pełne w miejscu lokalizacji zbiorników 

na nieczystości stałe oraz sytuowania urządzeń pomiarowych (liczników),  

- dla terenów istniejących i projektowanych przemysłowych i magazynowo-składowych dopuszcza się: 

możliwość realizacji ogrodzeń wysokich maksymalna wysokość do 6,00 m spełniających funkcję 

ekranów akustycznych oraz zieleni izolacyjnej; 

3) ustala się następujące zasady w zakresie wyglądu elewacji budynków:  

a) dla budynków użyteczności publicznej - zakaz stosowania sidingu,  

b) dla budynków mieszkalnych (oraz towarzyszących zabudowie mieszkaniowej budynków gospodarczych 

i garażowych) stosowanie na pokrycie dachów materiałów ceramicznych lub powszechnie stosownych; 

przy malowaniu elewacji zewnętrznych stosowanie jasnych pastelowych kolorów, wykluczenie kolorów 

agresywnych; 

4) na istniejących posesjach posiadających charakter siedliskowy zlokalizowanych na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę budynków inwentarskich;  

5) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych w 

granicy działki (chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej);  

6) dla obiektów budowlanych lub ich fragmentów (będących w dobrym stanie technicznym) znajdujących się 

pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy dopuszcza się bieżącą konserwację i remonty, z za-

kazem rozbudowy i nadbudowy obiektu, z możliwością realizacji zadaszeń, osłonięć, okapów, przeszkleń i 

zabudowy werand, ganków, wykuszy, balkonów, części wejściowych budynku oraz uzupełnień schodów i 

podjazdów. 

2. W obrębie całego obszaru objętego planem ustanawia się zakaz budowy obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
.  

3. Jako zgodne z planem uznaje się:  

1) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z kierunkiem rozbudowy istnieją-

cych systemów infrastruktury technicznej oraz według zasad przyjętych w programach rozwoju infrastruk-

tury dla gminy Szczerców oraz stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań tech-

nicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami planu; 

2) realizacje obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powo-

dziowym; 

3) realizację urządzeń gospodarki wodnej, takich jak jazy bądź małe elektrownie wodne spełniające aktualne 

przepisy szczególne. 

4. Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) istniejąca zabudowa i urządzenia mogą być przebudowywane i rozbudowywane z zachowaniem ustaleń w 

zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania tere-

nów dla poszczególnych wydzielonych kategorii terenów; 

2) obowiązuje w przypadku uzupełniania istniejących ciągów zabudowy nowo realizowanymi budynkami, 

tworzenie uporządkowanych linii zabudowy wzdłuż dróg publicznych oznaczonych KDG, KDL i KDD, co 

oznacza lokalizacje budynków mieszkalnych w nawiązaniu do przeważającego usytuowania budynków 

przy danym odcinku trasy komunikacyjnej; 

3) dopuszcza się urządzenie drugiej linii zabudowy i wtórny podział działek pod warunkiem uprzedniego usta-

lenia dostępu tych działek do drogi publicznej, stosownie do odrębnych przepisów prawnych; 
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4) obowiązuje odsunięcie nowej zabudowy od gruntów leśnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-

gólnymi; 

5) obowiązuje zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej; 

6) w granicach stref oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia zawarte w zapisie planu, stosownie 

do określonego przeznaczenia terenu. 

5. Ustala się następujące elementy kompozycji przestrzennej i zasady ich kształtowania jako dodatkowe 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem:  

1) ciągi zieleni – wskazujące odcinki dróg i ulic, dla których obowiązuje urządzenie zieleni wysokiej w formie 

ciągów drzew z pozostawieniem luk umożliwiających otwarcia widokowe, pod warunkiem, że zapewnia się 

widoczność na skrzyżowaniach, przy relacjach skrętnych. 

6. Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące zasady:  

1) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom:  

a) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,  

b) dla nowych terenów wyprzedzającą lub równoległą w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowę 

sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie ilości i jakości wo-

dy z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej,  

c) nowo projektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty zewnętrzne, zgodnie 

z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

7. Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące zasady w zakresie przeciwdziałania nadzwyczaj-

nym zagrożeniom, w szczególności ochrony przed zagrożeniem powodziami:  

1) na terenach położonych w granicach obszarów zagrożonych powodziami ZZ obowiązują wszystkie zakazy, 

ograniczenia, dopuszczenia określone w przepisach szczególnych, dotyczące wykonywania robót i czynno-

ści mogących utrudnić ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe oraz takich, 

które mogą spowodować zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi;  

2) w szczególności zabrania się:  

a) wprowadzania do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych,  

b) spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów 

miast, terenów przemysłowych, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu 

wraz z parkingami, oraz jego składowania na terenach położonych w odległości mniejszej niż 50 m od 

linii brzegu wody, 

c) lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią nowych inwestycji zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwie-

rzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania; 

3) na terenach położonych w granicach obszarów zagrożonych powodziami ZZ zabrania się wykonywania 

robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powo-

dziowe, w tym:  

a) wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

b) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślin-

ności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brze-

gów, obwałowań lub odsypisk, 

c) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem 

robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także utrzymywaniem lub odbudową, rozbu-

dową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie, 
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d) wznoszenia obiektów budowlanych na terenach objętych planem wymaga ustalenia geotechnicznych wa-

runków posadowienia budynków na etapie opracowania projektu budowlanego, zgodnie z przepisami 

szczególnymi; 

4) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym 

mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2c, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje 

to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi; 

5) jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w 

drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zwolnić od zakazów określonych w ust. 7 

pkt 3a, b, c; 

6) możliwość zwolnienia przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej od zakazów obowiązują-

cych na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, o których mowa w ust. 7 pkt 5 dotyczy także reali-

zacji inwestycji celu publicznego związanych z budową infrastruktury technicznej (wodociągu, kanalizacji 

dróg, linii elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych). 

8. Ustala się konieczność zgłoszenia przed wydaniem pozwolenia na budowę, do Szefostwa Służby Ruchu 

Lotniczego Sił Zbrojnych RP - Wydział Lotniskowy poprzez WSzW w Łodzi wszystkich obiektów (wież, ko-

minów, masztów, słupów, itp.) o wysokości 50,00 m npt i większej w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia 

sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów. 

§ 14. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) ustala się, zakaz:  

a) utrzymywania otwartych zbiorników i rowów ściekowych,  

b) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy,  

c) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,  

d) lokalizacji ośrodków chowu, hodowli – posługujących się metodą bezściółkową,  

e) na terenach pól i łąk zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchni cieków wód w 

odległości mniejszej niż 1,50 m od linii brzegowej; 

2) ustala się ochronę drzew i zespołów drzew oraz zadrzewień śródpolnych i przywodnych, zachowanie w 

stanie istniejącym wszystkich rowów spełniających rolę odbiorników wód powierzchniowych;  

3) ustala się ochronę wód śródlądowych rzek, naturalnej flory i fauny wzdłuż rzeki Widawki należy utrzymać 

dotychczasowy charakter środowiska;  

4) ustala się ochronę wód podziemnych przez prowadzenie wzmożonego nadzoru sanitarnego, zakaz zrzutów 

ścieków sanitarnych do rowów pól lub studni nieczynnych;  

5) ustala się ochronę stanu czystości wód powierzchniowych przez zakończenie budowy systemu kanalizacji 

sanitarnej;  

6) ustala się obowiązek zachowania poziomu hałasu dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

a) MN, MR jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,  

b) MN, U jak dla terenów przeznaczonych pod cele mieszkaniowo-usługowe,  

c) UO jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane z czasowym lub stałym pobytem dzieci, lub 

młodzieży,  

d) RP (dotyczy tylko terenów oznaczonych symbolem RP z istniejącą zabudową) jak dla terenów przezna-

czonych pod cele mieszkaniowo-usługowe, zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony śro-

dowiska, pozostałe tereny nie są normowane akustycznie; 

7) należy uwzględnić zakazy i ograniczenia oraz obowiązek zachowania rygorów sanitarnych dla stref 

ochronnych ujęć wody;  

8) obowiązek instalowania separatorów substancji ropopochodnych na odpływach wód opadowych z utwar-

dzonych placów postojowych i manewrowych, parkingów i stacji paliw;  
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9) należy zapewnić dostęp do obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych;  

10) do czasu zakończenia budowy kanalizacji, ścieki powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych wybierane i wywożone do oczyszczalni ścieków;  

11) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości 

mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten ob-

szar;  

12) wymagania w zakresie melioracji wodnych:  

a) rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych powinno być doko-

nane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo wodne w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowa-

nie na terenach przyległych i odbiór wód powierzchniowych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wod-

no prawnego na ich przebudowę, 

b) po zmianie sposobu użytkowania zmeliorowanych gruntów inwestor winien przekazać do Wojewódz-

kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi informację wraz z dokumentacją powykonawczą 

i prawomocną decyzją wodnoprawną na przebudowę urządzeń melioracyjnych w celu dokonania zmian 

w ewidencji wód, urządzeń wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, 

c) w przypadku stwierdzenia na obszarze objętym planem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie 

ujętych w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, kolidujących z 

realizowaną inwestycją, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do rozwiązania kolizji w spo-

sób zapewniający prawidłowy odpływ wód. 

§ 15. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w ce-

lu ochrony dziedzictwa kulturowego w planie wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej „W” - strefa „W” - 

występowania stanowisk archeologicznych.  

§ 16. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych, nie ustala się.  

§ 17. 1. Na poszczególnych terenach wyróżnionych w planie, ustala się obowiązek zapewnienia potrzeb 

parkingowych według następujących wskaźników jako wielkości minimalnych:  

1) zabudowa mieszkaniowa: 2 stanowiska na działkę, wliczając w to miejsca garażowe;  

2) zabudowa usługowa: 4 stanowiska na działkę;  

3) obiekty sportowe: 10 stanowisk na 100 miejsc;  

4) obiekty handlowe i gastronomiczne: 2 miejsca na każde 25 m
2
 powierzchni użytkowej;  

5) dla funkcji produkcyjnej: 3 stanowiska na 10 zatrudnionych;  

6) dla terenów wymienionych w ppkt 2–5: obowiązek zapewnienia dodatkowego stanowiska przeznaczonego 

dla osoby niepełnosprawnej. 

2. Na poszczególnych terenach wyróżnionych w planie obowiązują ustalenia, o których mowa w ust. 1, o 

ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej. 

§ 18. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, plan ustala obszar 

dla którego obowiązuje przeprowadzenie scalenia nieruchomości i ich ponowny podział:  

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN ÷ 6MN, wchodzą w skład wyznaczonego na rysunku 

planu obszaru, dla którego obowiązuje przeprowadzenie scalenia nieruchomości i ich ponowny podział: 

a) granice działek budowlanych wyznaczają ustalone na rysunku planu projektowane podziały - linie po-

działu oraz linie rozgraniczające,  

b) dopuszcza się korekty ustalonych na rysunku planu linii podziału, zwłaszcza w przypadku przeszkód te-

renowych oraz w przypadku wydzielenia działek dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, 

wówczas dla działki budowlanej przeznaczonej dla realizacji zagospodarowania zgodnego z ustalonym 

w § 34, obowiązują:  

- powierzchnia działki budowlanej od 800 m
2
 do 1500 m

2
,  
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- minimalna szerokość frontu działki - 18,0 m,  

- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 60°-90°; 

2) obsługa komunikacyjna terenów zapewniająca bezpośrednią dostępność do projektowanych działek z pro-

jektowanych odcinków ulic 03 KDD, 04 KDD, 07 KDL oraz projektowanych ulic 05 KDD i 06 KDD. 

2. Plan ustala szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów, które nie 

wchodzą w skład wyznaczonego na rysunku planu obszaru, dla którego obowiązuje przeprowadzenie scalenia 

nieruchomości i ich ponowny podział:  

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 7MN ÷ 10MN, obowiązują:  

a) powierzchnia działki budowlanej od 800 m
2
 do 1500 m

2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki - 18,0 m,  

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 60°-90°; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN,U÷3MN,U; 4aMN,U; 4bMN,U; 5aMN,U; 

5bMN,U; 6MN,U÷10MN,U, obowiązują:  

a) minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej wynosząca 850 m
2
,  

b) maksymalna powierzchnia działki inwestycyjnej wynosząca 2200 m
2
,  

c) minimalna szerokość frontu działki - 25,0 m,  

d) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 60°-90°; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MR ÷ 21MR, obowiązują:  

a) maksymalna powierzchnia działki wynosząca 3000 m
2
,  

b) maksymalna szerokość frontu działki - 35,0 m,  

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 60°-90°; 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1TAG ÷3TAG, obowiązują:  

a) minimalna powierzchnia działki inwestycyjnej wynosząca 15000 m
2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki - 90,00 m,  

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 75°-90°; 

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P obowiązują:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosząca 2000 m
2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki 30,00 m,  

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 75°-90°; 

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1S, obowiązują:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosząca 2500 m
2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki - 30,00 m,  

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 60°-90°; 

7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U÷2U, obowiązują:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosząca 800 m
2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki 20,00 m,  

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 80°-90°; 

8) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO, obowiązują:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosząca 2000 m
2
,  
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b) minimalna szerokość frontu działki - 30,00 m,  

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 80°-90°; 

9) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS, obowiązują:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosząca 1800 m
2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki - 30,00 m,  

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 80°-90°; 

10) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KS, obowiązują:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosząca 2500 m
2
,  

b) minimalna szerokość frontu działki - 30,00 m,  

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - 85°-90°. 

3. Geodezyjne podziały nie mogą powodować sytuacji, które uniemożliwiałyby prawidłowe zagospodaro-

wanie działek sąsiadujących – zgodnie z funkcją i warunkami zagospodarowania terenu oraz przepisami szcze-

gólnymi:  

1) nowo utworzone działki inwestycyjne muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej;  

2) przy wydzielaniu działek budowlanych zapewnienie dojazdu do pól uprawnych o szerokości min. 6,0 m. 

4. Na działkach budowlanych wydzielonych na rysunku planu z nieruchomości wpisanych do ewidencji 

gruntów jako tereny rolne, należy zapewnić dojazdy do pozostałej części nieruchomości przeznaczonej w pla-

nie jako tereny upraw rolnych (RP).  

5. Warunek, o którym mowa w ust. 4, nie musi być spełniony w przypadku dokonywania podziałów w celu 

powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub w celu dokonania regulacji granic między sąsiadującymi nierucho-

mościami. 

§ 19. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu 

ustala się, iż do czasu zagospodarowania terenów, zgodnie z niniejszym planem, obowiązuje ich wykorzystanie 

w sposób dotychczasowy. 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

§ 20. Drogi i ulice, znajdujące się na obszarze planu i oznaczone symbolami: KDGP, KDG, KDL, KDD są 

drogami publicznymi.  

§ 21. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenów, o których mowa w rozdziale 5, następuje z przylegają-

cych dróg głównych, dróg lokalnych, dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych.  

§ 22. Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny przeznaczone na cele obsługi komuni-

kacyjnej:  

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 KDGP – istniejąca droga krajowa nr 8 klasy głównej ru-

chu przyspieszonego, szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego do 35,00 m, w tym drogi 

serwisowe;  

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 KDG – istniejąca droga wojewódzka nr 480 klasy głów-

nej, dla której ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających 20,0 m wraz z poszerzeniami na węzłach i skrzy-

żowaniach, do określenia indywidualnie w projekcie technicznym według rysunku planu; na skrzyżowa-

niach drogi klasy KDG z drogami klasy KDL przy istniejącej zabudowie dopuszcza się narożne ścięcia 

linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5,0 m x 5,0 m; z uwagi na istniejące zainwestowanie możliwość 

zmniejszenia szerokości w liniach rozgraniczających do 16,0 m, 

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy, 

c) zachowanie istniejącej zieleni, 
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d) chodniki dla pieszych zlokalizowane min. po jednej stronie jezdni, 

e) lokalizacja ścieżki rowerowej,  

f) w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,  

g) możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i 

elementy dekoracyjne; 

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDL przeznaczony na przebieg drogi klasy lokalnej, dla 

której ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających 15,00 m,  

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy,  

c) obowiązek ochrony istniejącej zieleni wysokiej,  

d) chodniki dla pieszych zlokalizowane min. po obu stronach jezdni, 

e) w liniach rozgraniczających ulic możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,  

f) możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci i elementy dekoracyjne; 

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02KDL istniejący przebieg ulicy klasy lokalnej, dla której 

ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa w liniach rozgraniczających 15,00 m,  

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0 m każdy,  

c) obowiązek ochrony istniejącej zieleni wysokiej,  

d) chodniki dla pieszych zlokalizowane po obu stronach jezdni, 

e) możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

f) w liniach rozgraniczających ulic możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych; 

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 03KDL drogi klasy lokalnej, dla której ustala się następujące 

warunki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających min. 12,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyżowa-

niach, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy,  

c) obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej,  

d) możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

e) chodniki dla pieszych zlokalizowane po obu stronach jezdni, 

f) w liniach rozgraniczających ulic możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,  

g) możliwość lokalizacji elementów małej architektury; 

6) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 04 KDL przeznaczony na przebieg drogi klasy lokalnej, dla 

której ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających min. 12,00 m wraz z poszerzeniami na skrzyżo-

waniach, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy,  

c) obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej,  
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d) chodniki dla pieszych zlokalizowane po obu stronach jezdni, 

e) możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

f) w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,  

g) możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i 

elementy dekoracyjne; 

7) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 05KDL przeznaczony na przebieg drogi klasy lokalnej, dla 

którego ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa drogowego – min. 12,00 m,  

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy,  

c) obowiązek nasadzenia zieleni,  

d) chodniki dla pieszych zlokalizowane po obu stronach jezdni, 

e) możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

f) w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,  

g) możliwość lokalizacji elementów małej architektury, jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i 

elementy dekoracyjne; 

8) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 06KDL, przeznaczone na przebieg drogi klasy lokalnej, dla 

której ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających min. 12,00 m wraz z poszerzeniami na skrzyżo-

waniach, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0 m każdy,  

c) obowiązek nasadzenia zieleni,  

d) chodniki dla pieszych zlokalizowane po obu stronach jezdni, 

e) możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

f) w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,  

g) możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i 

elementy dekoracyjne; 

9) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 07KDL przeznaczony na przebieg drogi klasy lokalnej, dla 

której ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa drogowego - 15,00 m,  

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy,  

c) obowiązek nasadzenia zieleni,  

d) chodniki dla pieszych zlokalizowane po obu stronach jezdni, 

e) możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

f) w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,  

g) możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i 

elementy dekoracyjne; 

10) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 08KDL, 09KDL przeznaczone na przebieg drogi klasy lo-

kalnej, dla których ustala się następujące warunki zagospodarowania:  
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a) szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających dla 08KDL 15,00 m, dla 09KDL szerokość pasa 

ulicznego w liniach rozgraniczających 20,00 m wraz z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zgodnie z ry-

sunkiem planu,  

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,50 m każdy, zakończona od strony wschodniej pla-

cem manewrowym,  

c) chodniki dla pieszych zlokalizowane min. po jednej stronie jezdni, 

d) możliwość lokalizacji ścieżek rowerowych,  

e) w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,  

f) możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i 

elementy dekoracyjne; 

11) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: 01aKDD, 01KDD÷07KDD, 08aKDD, 08KDD, 09aKDD, 

09KDD÷014KDD przeznaczone na przebieg dróg klasy dojazdowej, dla których ustala się następujące wa-

runki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających:  

- min. 10,0 m ÷ 15,0 m w terenach mieszkaniowych i usługowych, wraz z poszerzeniami na skrzyżo-

waniach z drogami KDL, ścięcie narożne 5,0 m x 5,0 m,  

- min. 15,0 m w terenach przemysłowych wraz z poszerzeniami na skrzyżowaniach, ścięcia narożne 

10,0 m x 10,0 m, 

b) jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości minimum 3,5 m każdy w terenach przemysłowych i 

minimum 3,0 m każdy w terenach mieszkaniowych,  

c) chodniki dla pieszych zlokalizowane min. po jednej stronie jezdni, 

d) w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,  

e) możliwość zakończenia placem manewrowym,  

f) możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci i elementy dekoracyjne, 

g) na terenach rolnych możliwość realizacji mijanki; 

12) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 01KDW, 02KDW przebieg dróg wewnętrznych, dla któ-

rych ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających min. 5,00 m; 

13) dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem lokalizacji 

na własnej działce;  

14) pozostałe drogi nie wyznaczone na rysunku planu lub nie oznaczone symbolem literowym na terenach le-

śnych, rolnych oraz dojazdy do nich - utrzymuje się zgodnie z ich istniejącym przebiegiem;  

15) dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej rozproszonej zachowuje się istniejącą obsługę komu-

nikacyjną, nieoznaczoną symbolem na rysunku planu;  

16) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KDX÷07KDX, ciągi pieszo-jezdne: 

a) szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających min. 5,00 m; 

17) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS, przeznaczony dla adaptacji i rozbudowy istniejących 

usług komunikacji, dla którego ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) intensywność zabudowy min 0,2, max. 0,3,  

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 0,2,  

c) minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%,  
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d) dla stacji benzynowej budynek wysokość do okapu 5,50 m, wysokość kalenicy do 7,50 m, dach jedno-

spadowy lub dwuspadowy do 20°, wiata nad dystrybutorami paliw: wysokość górna do 5,80 m, wyso-

kość dolna do 4,50 m; 

18) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KS, przeznaczony dla adaptacji, rozbudowy i budowy 

usług komunikacji, dla którego ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

a) intensywność zabudowy min. 0,15, max. 0,3,  

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 0,2,  

c) minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 35%,  

d) dla istniejącego budynku stacji benzynowej wysokość do okapu 5,50 m, wysokość kalenicy do 7,50 m, 

dach jednospadowy lub dwuspadowy do 20°, wiata nad dystrybutorami paliw, wysokość górna do 5,80 

m, wysokość dolna do 4,50 m,  

e) dla pozostałych obiektów usług komunikacji ustala się wysokość zabudowy do gzymsu lub okapu do 

10,50 m, dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 15° do 40°, wysokość kalenicy do 12,50 m; 

19) tereny parkingów 01KDP - adaptacja istniejącego parkingu i 02KDP/ZP – teren projektowanego parkin-

gu z zielenią towarzyszącą; 

20) na terenach 01KDD oraz 02 KDP/ZP występują stanowiska archeologiczne - obowiązują ustalenia zawar-

te w § 15 i § 41. 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej  

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w wodę:  

1) zaopatrzenie wszystkich terenów wyznaczonych w planie na cele zabudowy z istniejącego wodociągu gru-

powego bazującego na ujęciach w Chabielicach po rozbudowie sieci rozdzielczej do planowanych terenów 

mieszkalnictwa, przemysłu i usług;  

2) budowa nowych odcinków sieci w liniach rozgraniczających dróg, poza pasami jezdni, na warunkach okre-

ślonych przez zarządcę drogi i dostawcę wody;  

3) jako rezerwowe źródła zaopatrzenia na wypadek sytuacji kryzysowych zabezpieczone przed skażeniem i 

radiacją studnie publiczne według planu ochrony cywilnej gminy. 

§ 24. W zakresie odprowadzania ścieków:  

1) odprowadzanie ścieków sanitarnych ze wszystkich terenów wyznaczonych w planie na cele zabudowy do 

istniejących systemów kanalizacyjnych prowadzących do istniejącej oczyszczalni ścieków oznaczonej 

symbolem 1NO o nominalnej przepustowości 800 m
3
/d, zlokalizowanej w Szczercowie po rozbudowie sie-

ci rozdzielczej dla objęcia nią terenów nowych zainwestowań; przewidziano dla nich kanalizację grawita-

cyjną i tłoczną za pośrednictwem pompowni sieciowych;  

2) budowa nowych odcinków sieci w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami szczególnymi i uzyskaniu zgody zarządcy drogi i odbiorcy ścieków;  

3) plan ustala zasadę odrębnego oczyszczania ścieków przemysłowych, które po oczyszczeniu winny być od-

prowadzone do odbiornika; 

4) odprowadzanie wód opadowych z terenów zabudowy luźnej i rozproszonej poprzez spływ powierzchnio-

wy; z terenów zabudowy zwartej, większej powierzchni dachów i placów utwardzonych oraz obiektów sta-

cji paliw, warsztatów samochodowych, parkingów, itp. miejsc narażonych na zanieczyszczenia produktami 

ropopochodnymi – możliwość odwodnienia do rowów odwadniających po ich uzdatnianiu w separatorach 

lub innych urządzeniach chroniących przed skażeniem;  

5) rozwój kanalizacji deszczowej poprzez rozbudowę istniejącego układu i budowę nowych systemów na te-

renach planowanej zabudowy. 

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  
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1) zaopatrzenie terenów, tj. terenów przemysłu, usług i osiedli mieszkaniowych z istniejącego systemu linii 

elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV poprzez budowę nowych kablowych lub napowietrznych odcinków 

linii elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV;  

2) utrzymanie kierunków zasilania z GPZ 110/15 kV „Rusiec”, z GPZ 110/15 kV „Bełchatów–Zamoście” 

oraz projektowanego GPZ 110/15 kV dla potrzeb gminy z sieci WN 110 kV terenowego przedsiębiorstwa 

dystrybucji elektrycznej;  

3) utrzymanie korytarza wolnego od zabudowy o szerokości po 7,5 m od osi linii napowietrznej 15 kV;  

4) rozwiązanie kolizji istniejących linii napowietrznych 15 kV z planowaną zabudową poprzez przełożenie 

linii z zaleceniem jej zamiany na linię kablową lub linię napowietrzną;  

5) po skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV utrzymanie korytarza wolnego od zabudo-

wy nie obowiązuje, wówczas obowiązują przepisy odrębne dotyczące kabla elektroenergetycznego; 

6) lokalizacja nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na wydzielonych działkach terenu o wymiarach 

odpowiednio 6 m x 5 m dla stacji wnętrzowych lub 3 m x 2 m w przypadku stacji słupowych z dojazdem z 

drogi publicznej; ewentualna konieczność przesunięcia lokalizacji stacji transformatorowych bądź zwięk-

szenia ich ilości nie wymaga zmiany niniejszej uchwały przy zachowaniu ww. wymogów;  

7) lokalizacja i budowa sieci kablowej średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających dróg na wa-

runkach określonych odrębnymi przepisami szczególnymi i uzyskaniu zgody zarządcy drogi i gestora sieci;  

8) oświetlenie zewnętrzne z sieci oświetlenia ulic prowadzonej według wymogów jw.;  

9) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy. 

§ 26. W zakresie przesyłu informacji i łączności:  

1) lokalizację sieci przesyłowych w pasie drogowym na warunkach określonych odrębnymi przepisami szcze-

gólnymi i uzyskaniu zgody zarządcy drogi;  

2) dopuszcza się prowadzenie linii przesyłowych poza pasem drogowym pod warunkiem uzyskania zgody 

właściciela terenu;  

3) adaptacja kablowej linii telekomunikacji międzymiastowej wzdłuż ulicy Łaskiej;  

4) przeznaczenie terenu w planie na cele rolnicze, leśne, zabudowy usługowej lub produkcyjnej nie jest 

sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, a przeznaczenie terenu 

w planie na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyj-

nej o nieznacznym oddziaływaniu;  

5) dopuszcza się realizację infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach określonych w § 29;  

6) zakazy i ograniczenia wprowadzone w rozdziałach 5, 6, 7, 8, 9 i 10 nie dotyczą inwestycji celu publicznego 

z zakresu telekomunikacji. 

§ 27. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

1) lokalne źródła ciepła (indywidualne bądź grupowe) na terenach objętych planem;  

2) zasilanie w ciepło z zastosowaniem do wytwarzania energii instalacji charakteryzujących się wskaźnikami 

emisji określonymi w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem zasad określonych w pkt 3;  

3) zasilania w ciepło z zastosowaniem alternatywnych, w szczególności odnawialnych źródeł energii, trakto-

wanych jako źródło zapewniające całkowite lub częściowe zapotrzebowanie w ciepło. 

§ 28. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urzą-

dzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce 

komunalnej gminy.  

§ 29. Ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury technicznej:  

1) plan dopuszcza realizację nieprzewidzianej w nim infrastruktury technicznej na wszystkich obszarach w 

razie wystąpienia takiej potrzeby pod warunkiem maksymalnego respektowania funkcji danego terenu, 

spełnienia warunków określonych w odrębnych przepisach szczególnych. 
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Rozdział 8 

Ustalenia wysokości stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości  

§ 30. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-

chomości, w wyniku uchwalenia planu - wysokość stawki procentowej, o której mowa w ust. 1, ustala się w 

wysokości:  

1) 15% - dla terenów oznaczonych symbolem TAG; 

2) 15% - dla terenów oznaczonych symbolem KS; 

3) 5% - dla terenów oznaczonych symbolami 1MN ÷10MN; 

4) 0,1 % - dla pozostałych terenów. 

DZIAŁ III 

Rozdział 9 

Ustalenia szczegółowe  

§ 31. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się:  

1) wiodącą funkcję dla mieszkalnictwa, przemysłu i usług uzupełniających, centrum usługowe gminy; 

2) adaptację bądź modernizację i rozbudowę z możliwością zmiany lokalizacji istniejących budynków, usług 

wielofunkcyjnych; 

3) adaptację i rozbudowę istniejących obiektów usług oświaty; 

4) tworzenia warunków dla realizacji wiodących funkcji na wyznaczonych terenach pod zabudowę mieszka-

niową i terenach aktywizacji gospodarczej; 

5) ochronę wód i naturalnej flory i fauny rzeki Widawki; 

6) ochronę terenów otwartych; 

7) ochronę stanowisk archeologicznych; 

8) uzupełniające funkcje stanowi zabudowa zagrodowa. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1MN,U÷3MN,U; 4aMN,U; 4bMN,U; 5aMN,U; 

5bMN,U; 6MN,U÷10MN,U ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną i uzupełniająco usługową:  

1) na terenie ustala się adaptację zabudowy mieszkaniowej; 

2) na terenie ustala się adaptację istniejącej zabudowy usługowej pod usługi nieuciążliwe dla otoczenia; 

3) dla terenów wymienionych w ust. 2 pkt 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowa-

nia zabudowy:  

a) ustala się minimalną wielkość nowotworzonej działki inwestycyjnej wynoszącą 850 m
2
, 

b) ustala się maksymalną wielkość nowotworzonej działki inwestycyjnej wynoszącą 2200 m
2
, 

c) min. szer. frontu nowo tworzonej działki 25,00 m, 

d) maksymalna szer. frontu nowo tworzonej działki 35,00 m, 

e) zachowuje się istniejące zagospodarowanie z dopuszczeniem jego przebudowy, rozbudowy, zgodnie z 

ustaleniami dla nowej zabudowy, 

f) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

g) intensywność zabudowy min. 0,1, max. 0,4, 

h) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 45%,  

i) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35%,  

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 3450



j) wysokość zabudowy – do 12 m w najwyższym punkcie kalenicy, ograniczenie wysokości do 3 kondy-

gnacji (w tym poddasze użytkowe), 

k) dachy dwu lub wielopołaciowe o kącie nachylenia dachu 30–45 (przy zastosowaniu dachów mansardo-

wych dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci dachów, odpowiednio do ich formy i konstrukcji), 

l) nawiązywanie do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie (gabaryty budynku, poziom parteru, kształt dachu, 

kolorystyka elewacji, detale), w celu tworzenia jednorodnych zespołów urbanistyczno–architektonicz-

nych, 

m) dopuszcza się lokalizację usług w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego, 

bądź jako obiektu parterowego tworzącego z nim całość architektoniczną, na powierzchni terenu nie 

przekraczającej 40% powierzchni działki, 

n) lokalizację garaży i obiektów gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego lub integral-

nie z nim związanych,  

o) dopuszcza się lokalizowanie garaży i obiektów gospodarczych w formie wolnostojącej lub w granicy, 

pod warunkiem, że będą one zblokowane z zabudową o podobnym przeznaczeniu znajdującą się na 

działce sąsiada,  

p) maksymalna wysokość garażu lub budynku gospodarczego do 6,0 m, wyłącznie jako obiektu jednokon-

dygnacyjnego, kształt dachu jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachu od 12° do 25°,  

q) obowiązują istniejące linie zabudowy; 

4) dla terenu wymienionego w ust. 2 pkt 2 obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania 

zabudowy:  

a) ustala się adaptację istniejącej zabudowy usług handlu, gastronomii z dopuszczeniem zabudowy miesz-

kaniowej, 

b) zachowuje się istniejące zagospodarowanie z dopuszczeniem jego przebudowy, rozbudowy zgodnie z 

ustaleniami planu dla nowej zabudowy, 

c) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

d) intensywność zabudowy min. 0,15, max. 0,45, 

e) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 45%, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30%, 

g) wysokość do okapu do 6,80 m, 

h) wysokość zabudowy – do 12 m w najwyższym punkcie kalenicy, ograniczenie wysokości do 2 kondy-

gnacji (w tym poddasze użytkowe), 

i) dachy dwu lub wielopołaciowe o kącie nachylenia dachu 15–45 (przy zastosowaniu dachów mansardo-

wych dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci dachów, odpowiednio do ich formy i konstrukcji), 

j) nawiązywanie do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie (gabaryty budynku, poziom parteru, kształt dachu, 

kolorystyka elewacji, detale), w celu tworzenia jednorodnych zespołów urbanistyczno–architektonicz-

nych; 

5) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO, ustala się:  

1) 1 UO – tereny usług oświaty – adaptacja istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z projektowaną 

rozbudową o budynek hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-higienicznym, zespołem boisk i parkin-

giem:  

a) intensywność zabudowy min. 0,25, max. 0,35, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 0,25, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40%, 
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d) dla budynku szkoły wysokość zabudowy do gzymsu lub okapu do 10,00 m, dach płaski spadek do 12°, 

wysokość do 11,00 m, 

e) dla projektowanego budynku hali sportowej: wysokość zabudowy do gzymsu do 11,00 m, dach płaski 

spadek do 12°, dach nad boiskiem w hali dwuspadowy, spadek do 20°, wysokość kalenicy do 13,00 m, 

f) obowiązuje istniejąca linia zabudowy, 

g) ogrodzenie frontowe h = 1,20 m cokół z cegły klinkierowej lub płytek imitujących cegłę klinkierową, 

ogrodzenie w obrębie boiska do piłki nożnej h = 8 m „druciane”, na pozostałej części ogrodzenie h = 

1,80 m „druciane”, 

h) kolorystyka i materiały wykończenia elewacji i pokrycia dachów tynk cienkowarstwowy na piętrze w 

kolorze białym oraz na parterze piaskowy lub okładzina kamiennopodobna, poliwęglan, luxfery, ślusarka 

aluminiowa, 

i) zapewnienie potrzeb parkingowych: 42 miejsca postojowe (w tym 2 dla niepełnosprawnych), 1 miejsce 

autobusowe; 

2) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne. 

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS ustala się tereny wód powierzchniowych 

śródlądowych stawy, rzeki, kanały, rowy. Obowiązuje zachowanie istniejących wód śródlądowych rzeki Wi-

dawki, ochrona roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych.  

1) obowiązuje strefa zachowania i ochrony dotychczasowego środowiska z bogatą fauną i florą rzeki Widaw-

ki; 

2) zakaz odprowadzenia do cieków nieoczyszczonych ścieków sanitarnych i przemysłowych; 

3) zakaz składowania odpadów w korycie rzeki; 

4) zachowanie zasad ochrony przeciwpowodziowej. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) urządzenia wodne; 

2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) urządzenia rekreacyjne; 

4) drogi dojazdowe; 

5) przeprawy mostowe; 

6) obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej. 

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1MN÷10MN, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi o wielkości nieprzekraczającej 35% powierzchni terenu o funkcji 

podstawowej;  

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy w zakresie jej budowy:  

a) wysokość do gzymsu lub okapu do 7,50 m, 

b) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m, 

c) powierzchnia działek od 800 m
2
 do 1500 m

2
, 

d) szerokość działek od 18,00 m do 35,00 m, 

e) intensywność zabudowy min. 0,1, max. 0,25, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%, 

g) powierzchnia biologicznie czynna minimum 55%, 
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h) dachy dwu lub wielopołaciowe o kącie nachylenia dachu 30–45 (przy zastosowaniu dachów mansardo-

wych dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci dachów, odpowiednio do ich formy i konstrukcji), 

i) dopuszcza się lokalizowanie garaży i obiektów gospodarczych w formie wolnostojącej lub w granicy, 

pod warunkiem, że będą one zblokowane z zabudową o podobnym przeznaczeniu znajdującą się na 

działce sąsiada, maksymalna wysokość kalenicy dachu garażu lub budynku gospodarczego 6,0 m, wy-

łącznie jako obiektu jednokondygnacyjnego, kształt dachu jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia po-

łaci dachu od 12°do 25°; 

4) na terenie 3MN występują stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zawarte w § 15 i § 41. 

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MR÷21MR, ustala się:  

1) podstawową funkcję przeznaczenia terenów pod zabudowę zagrodową; 

2) dopuszczalną funkcję usług nieuciążliwych i nieuciążliwej działalności gospodarczej, w tym obiekty han-

dlu, gastronomii, rzemiosła usługowego i produkcyjnego służące zaspokajaniu potrzeb na poziomie lokal-

nym o wielkości nieprzekraczającej 35% powierzchni terenu o funkcji podstawowej; 

3) adaptację istniejącej zabudowy jednorodzinnej wraz z obiektami gospodarczymi i usługowymi; 

4) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jedynie jako kontynuację już rozpoczętych działań in-

westycyjnych na podstawie ustaleń dotychczas obowiązującego m.p.z.p. lub decyzji o warunkach zabudo-

wy. 

2. Dla terenów ustala się zasady zagospodarowania terenu:  

1) ochrona historycznej struktury przestrzennej wraz z istniejącymi obiektami; 

2) eliminowanie w obiektach istniejących funkcji kolidujących z funkcjami obszaru i adaptowanie tych obiek-

tów na cele z nimi niesprzeczne; 

3) wprowadzenie następujących zasad i standardów:  

a) stosowanie niewielkich gabarytów zabudowy, nie przekraczanie wysokości 3 kondygnacji naziemnych w 

budynkach mieszkalnych,  

b) wysokość kalenicy do 12,50 m, powierzchnia działek dla zabudowy zagrodowej do 3000 m
2
, preferowa-

nie form architektury tradycyjnej i tradycyjnych materiałów wykończeniowych, maksymalna szerokość 

frontu działek do 35,00 m,  

c) wysokość zabudowy do gzymsu lub okapu do 8,00 m, dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 

połaci dachu od 30° do 45°,  

d) maksymalna powierzchnia zabudowy 24%,  

e) intensywność zabudowy min. 0,15, max. 0,35,  

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 35%,  

g) dla budynków gospodarczych i usługowych wysokość do gzymsu lub okapu do 5,50 m,  

h) dla budynków gospodarczych i usługowych dachy dwuspadowe lub jednospadowe o kącie nachylenia 

połaci dachowych od 15° do 30°, wysokość kalenicy do 8,50 m,  

i) nieprzekraczalna linia zabudowy istniejąca i projektowana w odległości 8,00 m od granicy działki przy-

ległej do ulicy; 

4) wprowadzenie i utrzymanie zieleni w otoczeniu zabudowy z udziałem zadrzewień i zakrzewień, wprowa-

dzanie zieleni osłonowej przy obiektach dysharmonijnych w stosunku do otoczenia; 

5) zapewnienie dostępności komunikacyjnej urządzeń i obiektów, modernizacja ulic, poszerzenie jezdni, 

urządzenie chodników; 

6) urządzenie ścieżek rowerowych na wyznaczonych trasach; 

7) pojazdy związane z użytkowaniem poszczególnych działek powinny mieć zapewnione miejsce parkowania 

bądź garażowania w obrębie tych działek; 
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8) zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględ-

nieniem odprowadzania i oczyszczania ścieków, uzupełnianiem istniejących braków w tym zakresie; 

9) na terenach przebiegu projektowanych i istniejących urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej, zabu-

dowę nowo projektowaną i uzupełnienie istniejącej należy każdorazowo uzgodnić z właściwym dysponen-

tem tych sieci; 

10) zapewnić ochronę cieków (utrzymanie cieków otwartych, odsunięcie budynków, pozostawienie pasów 

zieleni wzdłuż cieków); 

11) na terenach 2MR, 5MR, 7MR, 16MR, 19MR występują stanowiska archeologiczne, obowiązują ustale-

nia zawarte w § 15 i § 41. 

§ 36. 1. Dla terenów aktywizacji gospodarczej TAG oznaczonych symbolami TAG, ustala się wiodące 

funkcje:  

1) przemysłu składu ,usług z odrębnym systemem komunikacji i infrastruktury technicznej; 

2) funkcję uzupełniającą stanowią usługi transportu i komunikacji. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1TAG, 2 TAG i 3TAG:  

1) ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu jest lokalizacja zakładów przemysłowych, składów, baz 

budowlanych, specjalistycznych baz sprzętu technicznego, obiektów produkcji przemysłowej, niewo-

dochłonnych o nowoczesnej technologii, itp.;  

2) przeznaczeniem dopuszczalnym jest lokalizacja parków technologicznych, budynków administracyjnych, 

biurowych, komercyjnych, magazynów oraz obiektów drobnej wytwórczości i usług rzemiosła produkcyj-

nego, a także parkingów. 

3. Dla terenów wymienionych w ust. 2, obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania 

zabudowy:  

1) ustala się minimalną wielkość nowotworzonej działki inwestycyjnej wynoszącą 15000 m
2
; min. szer. frontu 

nowotworzonej działki 90,00 m;  

2) ustala się adaptację istniejących obiektów z możliwością ich rozbudowy lub przebudowy zgodnie z ustale-

niami dla zabudowy nowej;  

3) wysokość do gzymsu lub okapu do 10,00 m;  

4) maksymalna wysokość zabudowy – 12,00 m od poziomu terenu, za wyjątkiem masztów, silosów i innych 

obiektów, wynikających z technologii produkcji i przepisów szczególnych;  

5) zakaz budowy kominów o wysokości zabudowy powyżej 50,00 m;  

6) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej do 20%;  

7) powierzchnia zabudowy – od 30% do 50%;  

8) intensywność zabudowy min. 0,5, max. 1,5;  

9) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe oraz o kącie nachylenia dachu do 25º;  

10) obowiązuje ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności do granic własnej działki;  

11) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej;  

12) zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu w ilości wynikającej z ustaleń zawartych z § 17;  

13) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1TAG, 2TAG i 3TAG ustala się obsługę komuni-

kacyjną przez projektowane drogi lokalne 08KDL, 09KDL, drogi dojazdowe 01KDD i 01aKDD zapewnia-

jącą włączenie do drogi wojewódzkiej nr 480 oznaczonej symbolem 02KDG i włączenie ruchu do drogi 

krajowej nr 8 oznaczonej symbolem 01 KDGP poprzez istniejące skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 

480;  
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14) celem wyeliminowania możliwości dodatkowej obsługi komunikacyjnej terenów 1TAG i 2TAG poprzez 

drogę gminną Rudzisko-Szczerców dla dróg oznaczonych symbolem 09 KDL i 01 KDD ustala się wykona-

nie od ich strony wschodniej placów manewrowych;  

15) na terenach 1TAG, 2TAG występują stanowiska archeologiczne, obowiązują ustalenia zawarte w § 15 i § 

41. 

4. Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne. 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 P – ustala się podstawową funkcję przezna-

czenia terenu jako przemysłową, bazy transportu i składów, uzupełniającą usługową: 

1) ustala się możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów; 

2) intensywność zabudowy min. 0,4, max. 0,8; 

3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 40%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%; 

5) wysokość zabudowy do gzymsu lub okapu do 12,00 m; 

6) dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachu od 12° do 25°, wysokość kalenicy do 14,00 

m; 

7) w zakresie komunikacji ustala się dostęp do zakładu przez istniejące wjazdy, miejsca do parkowania na te-

renie działki; 

8) obowiązuje wymóg ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi, 

poziomów użytkowych wód podziemnych, ochronę cieków i istniejących zadrzewień; 

9) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne. 

§ 38. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1S: jako podstawowe przeznaczenie terenu ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 1S, ustala się podstawową funkcję przeznaczenia terenu jako magazyno-

wą i składową: 

1) intensywność zabudowy min. 0,4, max. 0,8; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 40%; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%; 

4) wysokość zabudowy do gzymsu lub okapu do 12,00 m; 

5) dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachu od 12° do 25°, wysokość kalenicy do 14,00 

m; 

6) w zakresie komunikacji ustala się dostęp do zakładu przez istniejące wjazdy, miejsca do parkowania na te-

renie działki; 

7) obowiązuje wymóg ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi, 

poziomów użytkowych wód podziemnych, ochronę cieków i istniejących zadrzewień; 

8) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne. 

§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1NO, ustala się:  

1) tereny istniejącej oczyszczalni ścieków:  

a) intensywność zabudowy min. 0,4, max. 0,7,  

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50%,  

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%,  

d) wysokość zabudowy do gzymsu lub okapu do 10,00 m,  

e) dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachu do 45°,wysokość kalenicy do 14,00 m; 

2) dopuszcza się rozbudowę obiektu. 
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2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE, ustala się:  

1) tereny urządzeń elektroenergetycznych: stacja transformatorowo-rozdzielcza:  

a) intensywność zabudowy; min. 0,5, max. 0,9,  

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 80%,  

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 5%,  

d) wysokość zabudowy do 5,00 m. 

3. Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne. 

§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;  

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o wielkości nieprzekraczającej 35% 

powierzchni terenu o funkcji podstawowej;  

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy w zakresie jej budowy:  

a) wysokość do gzymsu lub okapu do 9,00 m,  

b) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m,  

c) powierzchnia działek od 800 m
2
 do 1600 m

2
,  

d) szerokość działek od 20,00 m do 35,00 m,  

e) intensywność zabudowy min. 0,35, max. 0,6,  

f) maksymalna powierzchnia zabudowy 35%,  

g) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40%,  

h) dachy dwu lub wielopołaciowe o kącie nachylenia dachu 30–45 (przy zastosowaniu dachów mansardo-

wych dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci dachów, odpowiednio do ich formy i konstrukcji), 

i) dopuszcza się lokalizowanie garaży i obiektów gospodarczych w formie wolnostojącej lub w granicy, 

pod warunkiem, że będą one zblokowane z zabudową o podobnym przeznaczeniu znajdującą się na 

działce sąsiada, wysokość do gzymsu lub okapu do 4,50 m, maksymalna wysokość kalenicy dachu gara-

żu lub budynku gospodarczego 6,0 m, wyłącznie jako obiektu jednokondygnacyjnego, kształt dachu jed-

no lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachu od 12°do 25°, 

j) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1U bez możliwości bezpośredniego połączenia z 

drogą krajową nr 8. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;  

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy w zakresie jej budowy:  

a) maksymalna wysokość zabudowy do 12,00 m,  

b) powierzchnia działek od 800 m
2
 do 1600 m

2
,  

c) szerokość działek od 20,00 m do 35,00 m,  

d) intensywność zabudowy min. 0,45, max. 0,6,  

e) maksymalna powierzchnia zabudowy 35%,  

f) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40%,  

g) dachy dwu lub wielopołaciowe o kącie nachylenia dachu 30–45 (przy zastosowaniu dachów mansardo-

wych dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci dachów, odpowiednio do ich formy i konstrukcji), 
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h) dopuszcza się lokalizowanie garaży i obiektów gospodarczych w formie wolnostojącej lub w granicy, 

pod warunkiem, że będą one zblokowane z zabudową o podobnym przeznaczeniu znajdującą się na 

działce sąsiada, maksymalna wysokość kalenicy dachu garażu lub budynku gospodarczego 6,0 m, wy-

łącznie jako obiektu jednokondygnacyjnego, kształt dachu jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia po-

łaci dachu od 12°do 25°. 

§ 41. 1. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej: STREFA „W” – występowania stanowisk arche-

ologicznych.  

2. Dla stanowisk archeologicznych pokazanych na rysunku planu obowiązuje uzyskanie pozwolenia WKZ, 

w którym określony zostanie niezbędny zakres ochrony zabytków archeologicznych (tj. badania ratownicze, 

nadzór archeologiczny) w przypadku wszelkich inwestycji wymagających prowadzenia prac ziemnych, a robo-

ty ziemne mogą być wykonywane po spełnieniu warunków określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

Rozdział 10 

Ustalenia szczegółowe dla terenów otwartych  

§ 42. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: 1RP, 1aRP, 2RP, 3RP, 3aRP, 4RP, 4aRP, 

5RP, 6RP, 6aRP, 6bRP, 7aRP, 7RP÷10RP, ustala się:  

1) przeznaczenie terenów:  

a) tereny upraw rolnych, w tym łąki, sady, adaptacja istniejącej rozproszonej zabudowy zagrodowej i miesz-

kaniowej,  

b) zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej; 

2) warunki podziału terenów na działki:  

a) obowiązuje zakaz wydzielania działek w celach budowlanych,  

b) minimalna powierzchnia działki powstałej wyniku podziału dla użytkowania zgodnego z przeznacze-

niem ustalonym w ust. 1 pkt 1a wynosi 3000 m
2
; 

3) warunki zagospodarowania terenów:  

a) dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów drewnianych w formie żywopło-

tów lub z siatki metalowej do 1,80 m z podmurówkami o maksymalnej wysokości 0,70 m od poziomu te-

renu, 

b) obowiązuje zachowanie istniejących rowów melioracyjnych spełniających rolę odbiorników wód po-

wierzchniowych,  

c) dopuszcza się lokalizację stawów realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

d) zaleca się intensyfikowanie zadrzewień śródpolnych, z wykorzystaniem skarp, obrzeży oczek wodnych, 

dla polepszenia rolniczego mikroklimatu i ograniczenia erozji gleb,  

e) dla terenów zmeliorowanych obowiązuje użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem,  

f) dla terenów, na których poprowadzone są linie elektroenergetyczne 15 kV obowiązują ustalone na rysun-

ku planu strefy ochronne; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy:  

a) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z możliwością jej remontu, przebudowy na następują-

cych warunkach:  

- dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowy o 20%, w stosunku do istniejącej w dniu wejścia 

w życie ustaleń planu,  

- maksymalna wysokość zabudowy – 9 m w najwyższym punkcie kalenicy, ograniczenie wysokości do 

2 kondygnacji - budynek piętrowy, w tym poddasze użytkowe oraz maksymalna odległość okapu od 

poziomu terenu - 6,0 m, 
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b) dachy 2-4 spadowe o szerokich okapach i kącie nachylenia zbliżonym do 45º, dla istniejącej zabudowy 

gospodarczej, związanej z obsługą rolnictwa, dopuszcza się jej przebudowę oraz powiększenie po-

wierzchni zabudowy o 30% w stosunku do istniejącej z dnia wejścia w życie ustaleń planu; 

5) na terenach 1RP, 4RP, 8RP, 9RP, 10RP występują stanowiska archeologiczne, obowiązują ustalenia zawar-

te w § 15 i § 41;  

6) na terenach 8RP, 9RP, 10RP występują obszary zlokalizowane w granicy obszaru bezpośredniego zagroże-

nia powodzią, obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w § 13 ust. 7;  

7) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne. 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RP/U, ustala się:  

a) przeznaczenie podstawowe tereny rolne,  

b) rezerwę terenu pod zabudowę dla specjalistycznych usług związanych z rozwojem rolnictwa i dopuszcze-

niem usług agroturystyki o znaczeniu ponadlokalnym. 

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona; 

2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu ustala się:  

a) zakaz lokalizacji budynków za wyjątkiem obiektów małej architektury (tj. ławki, latarnie, kosze na śmie-

ci, sprzęt rekreacyjny, urządzenia placu zabaw),  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 65% powierzchni terenu,  

c) zakaz grodzenia terenu; 

3) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się:  

a) obsługę komunikacyjną zgodnie z rysunkiem planu,  

b) utrzymanie istniejących podłączeń i zjazdów do układu komunikacyjnego,  

c) dopuszcza się możliwość wyznaczania miejsc parkingowych na powierzchni do 25% powierzchni tere-

nu; 

4) obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne. 

§ 44. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RL, 1aRL, 2RL, 3RL, 3aRL, 3bRL, 4RL, 

5RL, ustala się:  

1) przeznaczenie terenu:  

a) zieleń leśna jako podstawowe przeznaczenie terenu,  

b) obiekty i urządzenia związane z gospodarką leśną i zagospodarowaniem turystycznym, jako dopuszczal-

ne przeznaczenie terenu,  

c) drogi i sieci infrastruktury technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu; 

2) warunki podziału terenu na działki:  

a) zachowuje się istniejące podziały,  

b) dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z regulacji stanu prawnego których celem nie jest wydzie-

lenie działek budowlanych; 

3) warunki zagospodarowania terenów:  

a) obowiązuje zachowanie i odnowa istniejącej zieleni leśnej poprzez prowadzenie trwale zrównoważonej 

gospodarki leśnej zmierzającej do zachowania bogactwa przyrodniczego oraz potencjału regeneracyjne-

go i żywotności, podnoszenie wieku rębności,  

b) przy odnawianiu upraw leśnych obowiązuje wymóg opracowania i urządzenia planu zalesień uzgodnio-

nego ze służbą leśną, prowadzącą nadzór nad gospodarką leśną,  
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c) obowiązuje zachowanie i odtwarzanie śródleśnych zbiorników i cieków,  

d) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy i ogrodzeń (za wyjątkiem obiektów służących gospodarce leśnej 

i zagospodarowaniu turystycznemu),  

e) dopuszcza się urządzenie miejsc zatrzymań dla turystów w pobliżu oryginalnych miejsc widokowych i 

krajobrazowych; 

4) warunki dla istniejącej zabudowy:  

a) zachowuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem jej bieżących remontów, bez prawa do rozbudowy, 

przebudowy i nadbudowy; 

5) na terenach 2RL, 3RL, 3aRL, 3bRL, 5RL występują obszary zlokalizowane w granicy obszaru bezpośred-

niego zagrożenia powodzią, obowiązują odpowiednio ustalenia zawarte w § 13 ust. 7. 

§ 45. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, ustala się przeznaczenie terenu:  

1) zieleń izolacyjna jako podstawowe przeznaczenie terenu; 

2) infrastruktura techniczna jako dopuszczalne przeznaczenie terenu. 

Rozdział 11 

Przepisy końcowe  

§ 46. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców  

§ 47. Tracą moc ustalenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Szczerców zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/69/96 Rady Gminy Szczerców z dnia 19 kwietnia 

1996 r. w części objętej ustaleniami niniejszej uchwały.  

§ 48. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronie in-

ternetowej Urzędu Gminy w Szczercowie.  

§ 49. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

 Gminy Szczerców: 

Jan Kaczmarski 
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Załącznik nr 1   

do uchwały nr XXX/266/13  

Rady Gminy Szczerców  

z dnia 23 maja 2013 r.  

RYSUNEK PLANU SEKCJA NR 1  
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Załącznik nr 2   
do uchwały nr XXX/266/13  

Rady Gminy Szczerców  

z dnia 23 maja 2013 r.  

RYSUNEK PLANU SEKCJA NR 2  
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Załącznik nr 3   

do uchwały nr XXX/266/13  

Rady Gminy Szczerców  

z dnia 23 maja 2013 r.  

RYSUNEK PLANU SEKCJA NR 3  
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Załącznik nr 4   

do uchwały nr XXX/266/13  

Rady Gminy Szczerców  

z dnia 23 maja 2013 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO USTALEŃ PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OBSZARU 

GMINY SZCZERCÓW, OBEJMUJĄCEGO TERENY W MIEJSCOWOŚCIACH: SZCZERCÓW, GRUDNA  

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do ustaleń przedmiotowego projektu miejscowe-

go planu, zostały zawarte w: Rozstrzygnięciu Wójta Gminy Szczerców z dnia 17 maja 2013 r., a także w 

uchwale Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie 

rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna, podjętej przez Radę 

przed zatwierdzeniem przedmiotowego planu.  

Lp. 1.  

Wnoszący: 

A. M.-A.  

Treść uwagi: 

W związku z wyłożeniem do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-

mentu obszaru Gminy, obejmującego tereny w miejscowościach Szczerców, Grudna oraz w związku z niemoż-

nością uczestniczenia w dyskusji w tej sprawie w wyznaczonym terminie, tj. 8.04.2013 r. o godz. 11, składam 

na piśmie zapytanie dotyczące wyżej wymienionego projektu planu.  

Proszę o odpowiedź, z jakiego powodu Urząd Gminy w Szczercowie przystąpił obecnie do sporządzenia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania m.in. dla miejscowości Szczerców, Grudna, mimo że uchwałą 

Rady Gminy Nr XXIII/197/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zdecydowano o przystąpieniu do sporządzania zmia-

ny studium dla gminy Szczerców. Potrzebę zmiany studium uzasadniano wówczas nieaktualnością studium 

uchwalonego w 2007 r.  

Jak wiadomo, uchwalenie studium poprzedza uchwalenie miejscowego planu. Uchwałą Nr XXIII/197/12 

przyznano, że Rada Gminy ma świadomość nieaktualności studium. Zatem, jeśli potwierdzono, że studium jest 

nieaktualne, wydaje się właściwe uaktualnienie studium w procedurze jego zmiany, a następnie uchwalenie 

aktualnego planu. Pozostaje niejasne, dlaczego gmina Szczerców ponosić będzie dwukrotnie koszty uchwalania 

miejscowych planów w związku z tym, że obecnie zdecydowano się uchwalać plan w oparciu o nieaktualne 

studium.  

Proszę o przedstawienie mojego pytania podczas dyskusji 8.04.2013 r. i udzielenie wówczas odpowiedzi. 

Alternatywnie proszę o udzielenie mi odpowiedzi w tej sprawie przed upływem terminu składania uwag do 

planu, tj. przed 9 maja 2013 r.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna.  
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Lp. 2.  

Wnoszący: 

Z. M.  

Treść uwagi: 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym korzystając z przysługującego prawa wnoszę uwagi do projektu ww. miejscowego planu.  

Projektem przedmiotowego miejscowego planu zostały objęte działki nr ewid. 198/1, 198/2 i 199 o. 29 o 

sumarycznej pow. 2692 m kw. położone w Szczercowie przy ulicy Piłsudskiego 25-27 (narożnik z ulica Ła-

ską), których jestem współwłaścicielem.  

Zgodnie z postanowieniami części tekstowej oraz załącznikiem graficznym projektu planu nieruchomość ta 

została zakwalifikowana do terenów oznaczonych symbolem 8MN, dla których to ustala się m.in.:  

- przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa,  

- przeznaczenie uzupełniające usługi o wielkości nieprzekraczającej 35% powierzchni terenu o funkcji 

podstawowej, 

- intensywność zabudowy min. 0,1, max 0,25,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy terenu do 25% , 

- powierzchnia biologicznie czynna min. 55%.  

W myśl artykułu 20 ustęp l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Gminy uchwala 

miejscowy plan po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.  

Zgodnie z obowiązującym załącznikiem graficznym do studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Szczerców (uchwała Nr XII/88/07 z dnia 6 listopada 2007 r.) przedmiotowe dział-

ki znajdują się na terenie o oznaczeniu MR/MN, dla których cześć tekstowa studium w punkcie 2.2 c ustala: 

- przeznaczenie terenu do zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej z dopuszczeniem nieuciąż-

liwej działalności gospodarczej,  

- intensywność zabudowy do 0,35.  

Przyjęte w projekcie miejscowego planu przeznaczenie terenu jedynie pod zabudowę mieszkaniową ze 

znacznym ograniczeniem funkcji usługowej oraz ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie 

0,25 zdecydowanie naruszają postanowienia studium i przez to sprzeczne są z ustawą o planowaniu przestrzen-

nym.  

Podobne wnioski można wyciągnąć na podstawie analizy urbanistycznej otoczenia. Przedmiotowa nieru-

chomość, dzięki lokalizacji w kluczowym w skali miasta miejscu, przy skrzyżowaniu dwóch ulic o randze wo-

jewódzkiej posiada potencjał znacznie wykraczający poza możliwości zagospodarowania pod kątem zabudowy 

mieszkaniowej. Dominująca w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa uzupełniana jest przecież niezależnymi 

obiektami o funkcji usługowej (np. market „Dino” przy narożniku ulic Łaskiej i Praga).  

Analiza najbliższego sąsiedztwa wskazuje również, że przyjęty w projekcie planu wskaźnik powierzchni i 

intensywności zabudowy zupełnie nie przystają do lokalnych uwarunkowań znacząco odbiegając od wartości 

charakterystycznych dla otoczenia. Przykładowo dla działek przy ul.: 

- Piłsudskiego 50 - pow. zabudowy na poziomie około 40% (60 m od przedmiotowej działki), 

- Poniatowskiego 39/narożnik z ul. Piłsudskiego - pow. zabudowy około 39% (80 m od przedmiotowej 

działki), 

- Poniatowskiego 2/narożnik z ul. Piłsudskiego - pow. zabudowy około 48% (55 m od przedmiotowej 

działki).  

Charakterystyczna dla tej części Szczercowa zawarta zabudowa nie wymaga również ustalania pow. biolo-

gicznie czynnej na poziomie min. 55%. Już same powierzchnie zabudowy działek sąsiednich wskazują, że 
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wskaźnik pow. biologicznie czynnej w wielu przypadkach jest znacząco niższy, uwzględniając do tego po-

wierzchnie utwardzone nie stanowiące pow. zielonych różnica będzie tym większa.  

Zachowanie obszarów zielonych na specjalnie do tego przeznaczonych gruntach jest niewątpliwie istotnym 

zadaniem gmin, jednak nie powinno to odbywać się kosztem prywatnych właścicieli na nieruchomościach o 

potencjale dla rozwoju aktywności gospodarczej przy złamaniu podstawowych zasad ładu przestrzennego.  

Ponadto, narzucanie utrudnień w możliwości realizacji usług ogranicza rozwój gospodarczy, co znacząco 

przekłada się na poziom bezrobocia, walka z którym jest przecież podstawowym zadaniem gminy. Realizacja 

obiektu usługowego doprowadziłaby również do wzrostu konkurencyjności na lokalnym rynku z korzyścią dla 

mieszkańców Szczercowa i gminy. 

W związku z powyższym, proponuję wprowadzenie następujących zapisów dla przedmiotowej nierucho-

mości w projektowanym planie miejscowym:  

- przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz niezależnie zabudowa usługowa,  

- intensywność zabudowy min. 0,1, max. 0,35,  

- maksymalna powierzchnia zabudowy terenu do 35%,  

- powierzchnia biologicznie czynna min. 10%.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna. 

Lp. 3.  

Wnoszący: 

W. M.  

Treść uwagi: 

W związku z obwieszczeniem Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Szczerców obejmującego tereny w miej-

scowościach: Szczerców, Grudna, po zapoznaniu się z tym projektem wnoszę, by teren obejmujący należące do 

mnie działki: 1680,1680/1 i 1681/4 został uznany:  

a) za teren mieszkalny w części obejmującej działki 1681/4 i 1680/1 oraz oznaczony jako MN,  

b) za teren zabudowy zagrodowej w części obejmującej działkę 1680 oraz oznaczony jako MR,  

co będzie zgodne ze stanem faktycznym istniejącym od kilkudziesięciu lat oraz nie jest sprzeczne z obo-

wiązującym dotychczas Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczer-

ców uchwalonym w 2007 r.  

Należące do mnie działki: 1680,1680/1 i 1681/4 stanowią integralną całość, 26 lat temu teren działki 1680/1 

został zabudowany. Znajdujący się tu dom jednorodzinny, o pow. ok. 150 m jest stałe użytkowany na cele 

mieszkalne. Teren obejmuje trzy działki o łącznej powierzchni ok. 14 200 m
2
.  

W bezpośrednim sąsiedztwie mojej posiadłości:  

- od północy znajduje się działka 1681/2 z kolejnym budynkiem mieszkalnym,  

- działka 1682 z budynkiem mieszkalno-biurowym; w bliskiej okolicy, 

- ok. 100 m na północny - wschód, wzdłuż drogi w kierunku Załuża znajduje się także kilka domów 

mieszkalnych,  

- od zachodu - dom wielorodzinny,  

- ok. 20 m na północ od działki 1680 rozpoczęto budowę innego budynku mieszkalnego.  
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Otoczenie mojej nieruchomości stanowią więc podobne działki, zabudowane domami mieszkalnymi.  

W dotychczasowym studium teren ten oznaczony był jako RP, z możliwością zabudowy. Fakt, iż budowa 

była tu możliwa, został potwierdzony wydaniem 16 października 2012 r. decyzji o warunkach zabudowy dwo-

ma domami mieszkalnymi kolejnych działek (1681/1 i 1681/3). 

W związku z powyższym wnoszę, by teren oznaczany dotychczas jako RP, został w Projekcie, a w konse-

kwencji i w miejscowym planie zagospodarowania oznaczony w należącej do mnie części w sposób następują-

cy:  

- działka 1680 jako zabudowa zagrodowa - MR,  

- działka 1680/1 i 1681/4 jako teren mieszkalny - MN, co będzie zgodne ze stanem faktycznym, a także z 

planowanym przeze mnie przeznaczeniem terenu w przyszłości.  

Zapis taki jest dopuszczalny, gdyż w obowiązującym studium uwzględniano istnienie w tej okolicy zabu-

dowy mieszkalnej oraz oznaczając ten teren jako RP, zapisano również, że (dopuszczalna) jest tu nowa zabu-

dowa. 

W związku z obwieszczeniem Wójta Gminy Szczerców, z którego wynika, że został opracowany nowy 

projekt planu zagospodarowania dla tej części gminy, po zapoznaniu się z tym projektem zwracam uwagę na 

zapis rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego: „Wątpliwości organu nadzoru budzi niezgodność 

zapisów w miejscowym planie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Szczerców. Na przykład teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbo-

lem 11 MN w Studium znajduje się na obszarach rolnych RP1 określających, między innymi, utrzymanie ist-

niejącej, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z zakazem nowej zabudów mieszkaniowej. 

Z podkładu mapowego wynika, że wyżej określony teren jest już częściowo zainwestowany zabudową miesz-

kaniową. Również tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 10 MN w studium znajdują się 

na obszarze terenów rolnych RP, dla których między innymi ustalono utrzymanie istniejącej, rozproszonej za-

budowy mieszkaniowej i zagrodowej.”.  

Zapisy rozstrzygnięcia Wojewody Łódzkiego korespondują z moimi (nieuwzględnionymi wcześniej) uwa-

gami do planu zagospodarowania uchwalonego 29 listopada 2012 r., w których wskazywałem potrzebę skory-

gowania niezgodności studium i planu, w tym: dokonania zmiany dotychczasowego oznaczenia: z RP na MN 

dla należącej do mnie działki zabudowanej 1680 oraz z RP na MR dla działki 1681/4. Wniosek mój wpisuje się 

w sugestie rozstrzygnięcia Wojewody, aby plan odzwierciedlał stan faktyczny, tj. aby tereny zainwestowane 

nie były oznaczane jako RP, tym bardziej, jeśli okoliczne tereny niezainwestowane oznaczane są jako MN.  

Uważam, że istnieją odpowiednie warunki do zmiany zapisów planu w części dotyczącej działek 1680 i 

1681/4 z dotychczasowego RP odpowiednio na teren oznaczony MN i MR, o co wcześniej wnosiłem, co jest 

zgodne ze stanem faktycznym, co jest wskazane tym bardziej, że stan zaproponowany w poprzednio uchwalo-

nym planie wzbudził wątpliwości prawne organu nadzoru.  

Proszę o uwzględnienie powyższych uwag i wprowadzenie wnioskowanej zmiany dla działek 1681/1, 

1681/2 i 1681/3 w Projekcie, a następnie w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

Gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna.  

Lp. 4  

Wnoszący: 

A. M.-A.  

Treść uwagi: 

W związku z obwieszczeniem Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Szczerców obejmującego tereny w miej-
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scowościach: Szczerców, Grudna, po zapoznaniu się z tym projektem wnoszę, by teren obejmujący należące do 

mnie działki: 1681/1, 1681/2, 1681/3 został uznany za teren mieszkalny w całości i oznaczony jako MN, co 

będzie zgodne ze stanem faktycznym istniejącym od kilkudziesięciu lat oraz nie jest sprzeczne z obowiązują-

cym dotychczas Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców 

uchwalonym w 2007 r.  

Należące do mnie działki: 1681/1, 1681/2 i 1681/3 stanowią integralną całość, ok. 60 lat temu teren ten zo-

stał zabudowany. Znajdujący się tu dom jednorodzinny, podpiwniczony, dwukondygnacyjny o pow. ok. 120 m 

jest stale użytkowany na cele mieszkalne. Teren obejmuje trzy działki o łącznej powierzchni ok. 7500 m.  

W bezpośrednim sąsiedztwie mojej posiadłości:  

- od południowego-zachodu znajduje się działka 1680 z kolejnym budynkiem mieszkalnym,  

- na północy - budynek mieszkalno-biurowy; w bliskiej okolicy:  

- ok. 50 m na północny - wschód, wzdłuż drogi w kierunku Załuża znajduje się także kilka domów 

mieszkalnych,  

- ok. 100 m na zachód - dom wielorodzinny,  

- ok. 100 m na północny-zachód rozpoczęto budowę innego budynku mieszkalnego.  

Otoczenie mojej nieruchomości stanowią więc podobne działki, zabudowane domami mieszkalnymi.  

W dotychczasowym studium teren ten oznaczony był jako RP z możliwością zabudowy. Fakt, iż budowa 

była tu możliwa, został potwierdzony wydaniem 16 października 2012 r. decyzji o warunkach zabudowy dwo-

ma domami mieszkalnymi działek 1681/1 i 1681/3. Procedura wydawania tej decyzji trwała (nie z mojej winy) 

od maja do października 2012 r., decyzja o warunkach zabudowy stała się prawomocna 6 listopada 2012 r.  

Moim zamiarem było podjęcie starań o uzyskanie pozwoleń na budowę. Stało się to niemożliwe, gdyż 29 

listopada 2012 r. uchwalono Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy 

Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna, w którym m.in. moją nieruchomość 

oznaczono jako 5 RP i wprowadzono tu zakaz zabudowy. Tym samym uchylono decyzję o warunkach zabu-

dowy Wójta Gminy Szczerców wydaną dla moich działek. W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-

wody Łódzkiego i stwierdzeniu nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, decyzja o warunkach zabudowy z dn. 16 października 2012 r. pozostaje w mocy. W związku z 

obwieszczeniem Wójta Gminy Szczerców, z którego wynika, że został opracowany nowy projekt planu zago-

spodarowania dla tej części gminy, po zapoznaniu się z tym projektem zwracam uwagę na zapis rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewody Łódzkiego: „Wątpliwości organu nadzoru budzi niezgodność zapisów w miejscowym 

planie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczer-

ców. Na przykład teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 11 MN w Studium 

znajduje się na obszarach rolnych RP1 określających, między innymi, utrzymanie istniejącej, rozproszonej 

zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z zakazem nowej zabudowy mieszkaniowej. Z podkładu mapo-

wego wynika, że wyżej określony teren jest już częściowo zainwestowany zabudową mieszkaniową. Również 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 10 MN w studium znajdują się na obszarze terenów 

rolnych RP, dla których między innymi ustalono utrzymanie istniejącej, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej.”.  

Zapisy rozstrzygnięcia Wojewody Łódzkiego korespondują z moimi (nieuwzględnionymi wcześniej) uwa-

gami do planu zagospodarowania uchwalonego 29 listopada 2012 r., w których wskazywałam potrzebę skory-

gowania niezgodności studium i planu, w tym: dokonania zmiany dotychczasowego oznaczenia: z RP na MN 

dla należącej do mnie działki zabudowanej 1681/2 oraz działek 1681/1 i 1681/3, dla których wydano decyzje o 

warunkach zabudowy. Wniosek mój wpisuje się w sugestie rozstrzygnięcia Wojewody, aby plan odzwierciedlał 

stan faktyczny, tj. aby tereny zainwestowane nie były oznaczane jako RP, tym bardziej, jeśli okoliczne tereny 

niezainwestowane oznaczane są jako MN.  

Uważam, że istnieją odpowiednie warunki do zmian zapisów planu w części dotyczącej działek 1681/1, 

1681/2 i 1681/3 z dotychczasowego RP na teren oznaczony MN - teren mieszkalny, zabudowa jednorodzinna, 

o co wielokrotnie wnosiłam, co jest zgodne ze stanem faktycznym, co jest wskazane tym bardziej, że stan za-

proponowany w poprzednio uchwalonym planie wzbudził wątpliwości prawne organu nadzoru. Uważam, że 

zmiana ta jest obecnie dopuszczalna, gdyż nie jest sprzeczna z obowiązującym studium, co potwierdzają analo-
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giczne zmiany oznaczeń z RP na MN, łatwe do dostrzeżenia w projekcie planu. Proszę o uwzględnienie po-

wyższych uwag i wprowadzenie wnioskowanej zmiany dla działek 1681/1, 1681/2 i 1681/3 w Projekcie, a na-

stępnie w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Szczerców obejmującego 

tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna. 

Lp. 5  

Wnoszący: 

W. M.  

Treść uwagi: 

W związku z wyłożeniem do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-

mentu obszaru Gminy obejmującego tereny w miejscowościach Szczerców, Grudna oraz w związku z niemoż-

nością uczestniczenia w dyskusji w tej sprawie w wyznaczonym terminie, tj. 8.04.2013 r. o godz. 11, niniej-

szym wnoszę o włączenie do planu działek należących do zakładu Bodex wykorzystywanych jako parking 

samochodów ciężarowych znajdujących się przy ul. Łaskiej - droga wojewódzka 483 - po przeciwnej stronie 

wjazdów na teren zakładu Bodex, tj. na działki 326/1/ i 326/2 oraz 1683.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Szczerców, Grudna w dotychczasowej wersji nie 

obejmuje całego zakładu i tym samym uniemożliwiona jest kompleksowa ocena oddziaływania zakładu Bodex 

na środowisko, tj. osiedle domów jednorodzinnych, zabudowę mieszkalną i ruch drogowy. W związku z po-

dzieleniem w projekcie planu terenu wykorzystywanego przez zakład Bodex, organy opiniujące i uzgadniające 

nie oceniały dotychczas wpływu ruchu pojazdów ciężarowych zakładu na ruch pojazdów korzystających z dro-

gi wojewódzkiej 483. Dokonanie możliwie wszechstronnej oceny oddziaływania jest wymaganym elementem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Proszę o przedstawienie mojego wniosku podczas dyskusji 8.04.2013 r. i udzielenie wówczas odpowiedzi. 

Alternatywnie proszę o ustosunkowanie się do wniosku w tej sprawie przed upływem terminu składania uwag 

do planu, tj. przed 9 maja 2013 r.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna.  

Lp. 6.  

Wnoszący: 

J. W.  

Treść uwagi: 

W związku z wyłożeniem do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frag-

mentu obszaru Gminy obejmującego tereny w miejscowościach Szczerców, Grudna oraz w związku z niemoż-

nością uczestniczenia w dyskusji w tej sprawie w wyznaczonym terminie tj. 8.04.2013 r. o godz. 11, niniejszym 

wnoszę o przywrócenie dotychczasowego przeznaczenia działek 1950/l, 318/1, 319/1, tj. przeznaczenie wy-

mienionych działek jako teren MN lub MN/U.  

Działki te znajdują się w sąsiedztwie mojej nieruchomości, sąsiadują z osiedlem domów jednorodzinnych i 

do niedawna wykorzystywane były na cele mieszkalne. Studium z 2007 r., zmieniło ich przeznaczenie na S 

czyli składy, magazyny. Uważam, że zmiana ta nie była dopuszczalna, m.in. dlatego, że studium wyznacza 

kierunki zagospodarowania dla całej gminy i jako takie nie zmienia bez uzasadnienia przeznaczenia pojedyn-

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 45 – Poz. 3450



czych działek. Takiej nieuzasadnionej zmiany dokonano w odniesieniu do działek 1950/ l, 318/1, 319/1 i tym 

samym zakład przemysłu ciężkiego Bodex - producent naczep samochodowych przybliżył się jeszcze do osie-

dla mieszkaniowego.  

Uważam, że zmiana dokonana w studium w 2007 r. nie była zgodna z ówczesnym prawem. Nie będzie też 

zgodne z aktualnym prawem zatwierdzenie tej zmiany przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

w 2013 r.  

Proszę o przedstawienie mojego wniosku podczas dyskusji 8.04.2013 r. i udzielenie wówczas odpowiedzi. 

Alternatywnie proszę o ustosunkowanie się do wniosku w tej sprawie przed upływem terminu składania uwag 

do planu, tj. przed 9 maja 2013 r.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna.  

Lp. 7.  

Wnoszący: 

J. W. (uwaga przesłana przez RDOŚ w Łodzi do rozpatrzenia przez Wójta Gminy Szczerców). 

Treść uwagi: 

W związku z aktualnym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu gminy Szczerców, Grudna (po unieważnieniu rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego 

uchwały Rady Gminy Szczerców z dnia 29 listopada 2012 r.) oraz w związku z tym, że - o ile wiem - Regio-

nalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uczestniczy (uzgadnia lub opiniuje) w postępowaniu poprzedza-

jącym uchwalenie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania, zwracam się z prośbą o rozważenie moż-

liwości zweryfikowania stanowiska RDOŚ w Łodzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla 

fragmentu gminy Szczerców w miejscowościach Szczerców, Grudna. Uważam, że jest prawdopodobne, iż 

RDOŚ w Łodzi, badając poprawność przedstawionych projektów studium i planu został wprowadzony w błąd 

oraz, że jeśli RDOŚ miałby pełną orientację co do stanu faktycznego w tej okolicy, projekt planu (a wcześniej 

studium) zostałby przez organ współdziałający zakwestionowany.  

Uważam, że studium z 2007 r. i obecnie opracowany projekt planu nie uwzględnia przepisów - Prawa 

ochrony środowiska, zwłaszcza art. 73. Urząd Gminy Szczerców wprowadził w studium z 2007 r. i w projek-

towanym aktualnie planie zagospodarowania (nb. mimo wniosków przeciwnych mieszkańców) zmianę prze-

znaczenia działek 1950/1, 318/1 i 319/1 z MN (teren mieszkalny) na S - składy, magazyny. Działki te znajdują 

się w północnej części osiedla domów jednorodzinnych, na południe od zakładu przemysłu ciężkiego Bodex 

funkcjonującego od ok. 2000 r. na działkach 326/1 i 326/2 oznaczanych jako P, S oraz działce 1683 - zieleń 

izolacyjna - dawna strefa ochronna 50 m wokół zakładu. (Załącznik 1). Zakład Bodex funkcjonuje w bliskiej 

odległości - nawet 5 m od zabudowy mieszkalnej tego osiedla. Uważam, że zmiana przeznaczenia wymienio-

nych działek 1950/1, 318/1 i 319/1 z MN (teren mieszkalny) na S (składy, magazyny) jest niedopuszczalna w 

związku z tym, że działek 1950/1. 318/1, 319/1, które nie były dotychczas terenem przeznaczonym do działal-

ności produkcyjnej, składowania i magazynowania dotyczy zapis art. 73 ust. l pkt 3 - Prawo ochrony środowi-

ska: „W granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi jest zabroniona budowa za-

kładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia łudzi.”. Działki 1950/1, 318/1, 319/1, należą od ok. 

2007 r. do właściciela zakładu Bodex.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna.  

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 46 – Poz. 3450



Lp. 8.  

Wnoszący: 

J. W.  

Treść uwagi: 

Zwracam się z wnioskiem o zmianę projektu planu zagospodarowania dla fragmentu gminy Szczerców, 

Grudna.  

Działki 1950/1, 318/1, 319/1 dotychczas miały przeznaczenie - teren mieszkalny MN i tak były wykorzy-

stywane. Nigdy działki te nie były terenem o funkcji zabudowy produkcyjnej, przemysłowej i składowej. W 

listopadzie 2007 r. zmieniono studium uwarunkowań i teren oznaczono jako S — składy, magazyny. Działki 

1950/1, 318/1, 319/1 zostały włączone do zakładu Bodex - producent naczep samochodowych. Uważam, że 

zapis ten był niedopuszczalny i nie powinien zostać utrwalony w miejscowym planie zagospodarowania. W 

2001 r. w ustawie - Prawo ochrony środowiska w art. 73 ust. 1 pkt 3 zapisano, że „Rozbudowa takich zakładów 

jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi (...)”. Z 

kolei w art. 73 ust. l pkt 3a zapisano, że art. 73 ust. 1 pkt 3 nie dotyczy budowy i rozbudowy zakładów na ob-

szarach określanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do 

działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, jeżeli plany te nie zawierają ograniczeń dotyczących 

zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi”. Poprzedni plan miejscowy jest już nieaktual-

ny. Art. 73 ust. l pkt 3a nie ma jednak zastosowania do działek 1950/1, 318/1, 319/1. Przepis ten nie stosuje się, 

ponieważ 1950/1, 318/1 i 319/1 (MN, MN/U) nigdy nie były terenami przeznaczonymi do działalności produk-

cyjnej, składowania i magazynowania. A zatem działek 1950/1, 318/1, 319/1, które nie były dotychczas tere-

nem przeznaczonym do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania dotyczy zapis art. 73 ust. 1 

pkt 3 - Prawo ochrony środowiska: „W granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy 

wsi jest zabroniona budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi” Urząd Gminy, 

opracowując projekt planu miejscowego, nie uwzględnił m.in. wskazanych zapisów - Prawa ochrony środowi-

ska. W związku z powyższym wnoszę o zmianę projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części 

gminy Szczerców, Grudna.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna. 

Lp. 9.  

Wnoszący: 

A. M.-A.  

Treść uwagi: 

W związku z obwieszczeniem Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Szczerców obejmującego tereny w miej-

scowościach: Szczerców, Grudna, po zapoznaniu się z tym projektem wnoszę o zweryfikowanie w projekcie 

planu zapisu wprowadzającego zakaz zabudowy na należących do mnie działkach 1681/1, 1681/2, 1681/3 oraz 

o zmianę przyjętego w projekcie planu oznaczenia tego terenu z RP - (otwarty teren rolny) na MN (teren 

mieszkalny).  

Zwracam uwagę na zapis rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania dla części gminy Szczerców, Grudna: „Wątpliwości organu nadzoru budzi niezgodność 

zapisów w miejscowym planie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Szczerców. Na przykład teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbo-

lem 11 MN w Studium znajduje się na obszarach rolnych RP1 określających, między innymi, utrzymanie ist-

niejącej, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z zakazem nowej zabudowy mieszkaniowe. 

Z podkładu mapowego wynika, że wyżej określony teren jest już częściowo zainwestowany zabudową miesz-

kaniową. Również tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 10 MN w studium znajdują się 
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na obszarze terenów rolnych RP, dla których między innymi ustalono utrzymanie istniejącej, rozproszonej za-

budowy mieszkaniowej i zagrodowej.”. Zapisy rozstrzygnięcia Wojewody Łódzkiego korespondują z moimi 

wcześniejszymi (niezasadnie nieuwzględnionymi) uwagami do planu zagospodarowania uchwalonego 29 listo-

pada 2012 r., w których wskazywałam potrzebę skorygowania niezgodności studium i planu, w tym: dokonania 

zmiany dotychczasowego oznaczenia: z RP na MN dla należącej do mnie działki zabudowanej 1681/2 oraz 

działek 1681/1 i 1681/3, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy. Wniosek mój wpisuje się w su-

gestie rozstrzygnięcia Wojewody, aby plan odzwierciedlał stan faktyczny, tj. aby tereny zainwestowane nie 

były oznaczane jako RP, tym bardziej, jeśli okoliczne tereny niezainwestowane oznaczane są jako MN.  

Aktualny projekt planu sugestii tych w odniesieniu do moich działek nadal nie uwzględnia, mimo że suge-

stie Wojewody dotyczą sytuacji analogicznej, bowiem działka 1681/2 jest działką zabudowaną domem miesz-

kalnym, zaś dla działek 1681/1 i 1681/3 wydano 16 października 2012 r. prawomocną decyzję o warunkach 

zabudowy dwoma kolejnymi domami mieszkalnymi i tym samym potwierdzono dotychczasowe prawo do za-

budowy mieszkalnej dla tego terenu. Dotychczasowe wykorzystywanie moich działek potwierdza, że działki te 

wykorzystywane są na cel mieszkalny. Uchwalenie planu w zaproponowanym aktualnie projekcie planu ogra-

niczy sposób korzystania przeze mnie z nieruchomości, przy czym ograniczenie to nie odpowiada stanowi fak-

tycznemu (są to działki już częściowo zabudowane, dalszą zabudowę zaplanowano, wykorzystywane jako MN, 

a nie RP) i wprowadzone dla mnie ograniczenie wykorzystania terenu nie zostało w żaden sposób uzasadnione. 

Jednocześnie ok. 20 m na pn. - zach. od mojej nieruchomości wprowadzono oznaczenie MN dla terenu nieza-

budowanego. Proszę o uwzględnienie powyższych uwag i wprowadzenie wnioskowanej zmiany dla działek 

1681/1, 1681/2 i 1681/3 w Projekcie, a następnie w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu Gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna.  

Lp. 10.  

Wnoszący: 

A. M.-A.  

Treść uwagi: 

W nawiązaniu do pisma Urzędu Gminy w Szczercowie z dnia 6.05.2013 r. będącego odpowiedzią na moje 

pytanie o zasadność i racjonalność (także ekonomiczną) uchwalania planu miejscowego dla fragmentu gminy 

Szczerców, Grudna, do sporządzania którego przystąpiono w 2003 r. w oparciu o studium uchwalone w 2007 r. 

w sytuacji, gdy 29.11.2012 r. podjęto uchwałę gminy o przystąpieniu do sporządzania aktualnego studium, 

stwierdzam, iż przekazanej mi odpowiedzi nie można uznać za przekonujące wyjaśnienie sprawy.  

Zwracam uwagę, że:  

- nadrzędnym celem organu administracji prowadzącego procedurę uchwalania planu nie jest zaspokoje-

nie roszczeń czy potrzeb firmy sporządzającej plan, 

- nadrzędnym kryterium wartości planu nie jest długość procedury uchwalania studium czy planu, lecz jej 

jakość,  

- w okresie między przystąpieniem do sporządzania planu, tj. 2003 r., a 2013 r. zmieniono w 2012 r. 

uchwałą Rady Gminy granice miejscowego planu zagospodarowania dla wskazanego fragmentu gminy,  

- po wyłożeniu projektu planu składano (w związku z powyższym) wnioski o dokonanie kolejnej zmiany 

granic terenu objętego planem wymienionego fragmentu gminy i wnioski te są uzasadnione prawem, 

- projekt planu wprowadza zakaz zabudowy na terenie zabudowanym, dla którego wydano prawomocną 

decyzję o warunkach zabudowy dwoma domami mieszkalnymi i zakaz ten nie został uzasadniony, 
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- z projektu planu dla fragmentu gminy Szczerców, Grudna nie wynika, aby została uwzględniona treść 

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego w części odnoszącej się do sytuacji analogicznych 

jak wskazane w tym dokumencie, 

- z projektu planu dla fragmentu gminy Szczerców, Grudna nie wynika, aby dokument ten zweryfikowa-

no m.in. w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym i Prawa ochrony środowiska. 

Uprzejmie proszę o dokonanie ponownej oceny prawidłowości procedury sporządzania projektu planu w 

wymienionych kwestiach, które częściowo były przedmiotem moich uwag wcześniejszych.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna. 

Lp. 11.  

Wnoszący: 

A. K.  

Treść uwagi: 

Powołując się na otrzymane pismo nr BR.1.7355.16.2013, z którego wynika, że procedura prowadzona jest 

w brzmieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązującej 

przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy proszę o wyjaśnienie następują-

cych pytań: 

1. W którym roku przestały obowiązywać procedury obowiązku powiadamiania prawnych właścicieli grun-

tów z przywołaniem ustawy? 

2. Kiedy i przez kogo konkretnie została podjęta decyzja o zaplanowaniu drogi dojazdowej do działek na 

terenie mojej działki nr 220 z udostępnieniem uchwały Rady Gminy? 

3. Podanie pełnej informacji co do zajęcia szerokości pasa z mojej działki pod planowaną drogę? 

4. Podanie informacji co do koncepcji jaką Gmina planuje po zatwierdzeniu planu zagospodarowania prze-

strzennego tzn.: scalenia gruntów, sprzedaży działek oraz pierwszeństwa pierwokupu? 

Pragnę poinformować, że prowadzę działalność gospodarczą od 1991 roku i noszę się z zamiarem budowy 

budynku gospodarczego, ponieważ podwórko w którym gospodaruje jest mało wystarczające na bazę sprzęto-

wą i magazynową. Proszę o wnikliwe przeanalizowanie mojego pisma i przychylne rozpatrzenie.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 

Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna.  

Lp. 12.  

Wnoszący: 

Urząd Gminy Szczerców.  

Treść uwagi: 

Uwzględnienie wytycznych w zakresie telekomunikacji opracowanych przez UKE.  

Na skutek zmian prawnych gminy nie mają obowiązku przesyłania do Prezesa UKE projektów mpzp.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Szczerców w sprawie rozpatrzenia uwagi: 
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Uwaga nieuwzględniona uchwałą Nr XXX/265/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013 r. w spra-

wie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu obszaru gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, 

Grudna. 

 

Załącznik nr 5   

do uchwały nr XXX/266/13  

Rady Gminy Szczerców  

z dnia 23 maja 2013 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

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

(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 

119, poz. 804), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 

106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 

1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Gminy Szczerców rozstrzyga, co następuje:  

1. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy:  

a) infrastruktura techniczna:  

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,  

- budowa sieci wodociągowej,  

- budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

b) drogi publiczne:  

- budowa dróg gminnych,  

- budowa oświetlenia ulic,  

- wykup gruntów pod nowe drogi i poszerzenia pasów drogowych,  

- budowa nawierzchni dróg, chodników i parkingów,  

- budowa ścieżek rowerowych. 

2. Powyższe zadania zostaną umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospoda-

rowania, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy na kolejne lata.  

3. Finansowanie realizacji inwestycji oparte będzie o budżet gminy z wykorzystaniem funduszy struktural-

nych Unii Europejskiej. 
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