
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/294/13 

RADY GMINY ZGIERZ 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki odnoszącej się do niewłaściwych jednostek redakcyjnych 

w uchwale Nr XXIX/276/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz  

dla części obrębu wsi Lućmierz – Południe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z  

2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 poz. 567) i art. 20 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 

647, poz. 951, poz. 1445) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/276/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wsi Lućmierz – Połu-

dnie prostuje się oczywiste omyłki w następujący sposób:  

1) zmienia się zapis w § 7. ust. 4 z „Dopuszcza się obsługę działek budowlanych na terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 1Ut oraz 2U z dróg wewnętrznych nie oznaczonych w planie, powiązanych 

z drogą gminną (ulica Sadowa) klasy G istniejącym wjazdem/zjazdem, wyznaczonych na zasadach okre-

ślonych w § 17, ust. 5, pkt 2 lit. „e” i „f” oraz § 19, ust. 5, pkt 2 lit. „e” i „f”” na „Dopuszcza się obsługę 

działek budowlanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ut oraz 2U z dróg wewnętrz-

nych nie oznaczonych w planie, powiązanych z drogą gminną (ulica Sadowa) klasy G istniejącym wjaz-

dem/zjazdem, wyznaczonych na zasadach określonych w § 17, pkt 5, lit. „b” tiret 5 i 6 oraz § 19, pkt 5, lit. 

„b” tiret 5 i 6.”;  

2) zmienia się zapis w § 17 pkt 2, litera „a” z „Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy polegające na 

możliwości rozbudowy i przebudowy istniejących budynków oraz realizację nowej zabudowy na zasadach 

określonych w § 17, ust. 6; przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na dzień wejścia w życie planu 

miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków określony w ust. 6 (w przypadku 

gdy forma budynku znacząco odbiega od wytycznych zawartych w ust. 6) wynikające z obowiązku zacho-

waniem jednorodnej całości architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych 

(dopuszcza się stosownie: innej maksymalnej wysokość budynku przy zachowaniu ilości kondygnacji, in-

nego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych)” na „Dopuszcza się zachowanie istniejącej 

zabudowy polegające na możliwości rozbudowy i przebudowy istniejących budynków oraz realizację no-

wej zabudowy na zasadach określonych w § 17, pkt 6; przy rozbudowie lub przebudowie istniejących, na 

dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków plan dopuszcza odstępstwa od zasad i warunków 
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określony w pkt 6 (w przypadku gdy forma budynku znacząco odbiega od wytycznych zawartych w pkt 6) 

wynikające z obowiązku zachowaniem jednorodnej całościarchitektonicznej bryły budynków przebudo-

wywanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się stosownie: innej maksymalnej wysokość budynku przy 

zachowaniu ilości kondygnacji, innego kąta spadku połaci dachowych, ilości połaci dachowych).”;  

3) zmienia się zapis w § 17 pkt 5, litera „b”, tiret 6 z „przy dokonywaniu podziału w celu wyznaczenia dróg 

wewnętrznych nie obowiązują minimalne wielkości działki budowlanej oraz ustalenia określające prosto-

padłość i równoległość nowych granic podziału działki, przyjęte w § 17 ust. 5, pkt 2, lit. „a”, „b”, „c”” na 

„przy dokonywaniu podziału w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych nie obowiązują minimalne wielkości 

działki budowlanej oraz ustalenia określające prostopadłość i równoległość nowych granic podziału działki, 

przyjęte w § 17 pkt 5, lit. „b”, tiret 1, 2, 3.”;  

4) zmienia się zapis w § 17 pkt 5 litera „c” z  „w przypadku przeprowadzenia scalenia, podziału nieruchomo-

ści należy dokonać na warunkach określonych w § 17, ust. 5 pkt 2, lit. od „a” do „f”” na „w przypadku 

przeprowadzenia scalenia, podziału nieruchomości należy dokonać na warunkach określonych w § 17, pkt 

5, lit. „b”, tiret 1 do 6”;  

5) zmienia się zapis w § 18 pkt 2 litera „a” z „dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy polegające na 

możliwości rozbudowy i przebudowy istniejących, na dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków 

oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w § 18 ust. 6 niniejszej uchwały” na „dopuszcza 

się zachowanie istniejącej zabudowy polegające na możliwości rozbudowy i przebudowy istniejących, na 

dzień wejścia w życie planu miejscowego, budynków oraz realizację nowej zabudowy na zasadach okre-

ślonych w § 18, pkt 6 niniejszej uchwały.”;  

6) zmienia się zapis w § 18 pkt 5, litera „c” z „w przypadku przeprowadzenia scalenia, podziału nieruchomo-

ści należy dokonać na warunkach określonych w § 18, ust. 5, pkt 2, lit. od „a” do „d”” na „w przypadku 

przeprowadzenia scalenia, podziału nieruchomości należy dokonać na warunkach określonych w § 18, pkt 

5, lit. „b”, tiret od 1 do 4.”;  

7) zmienia się zapis w § 19 pkt 5, litera „b”, tiret 6 z „przy dokonywaniu podziału w celu wyznaczenia dróg 

wewnętrznych nie obowiązują minimalne wielkości działki budowlanej oraz ustalenia określające prosto-

padłość i równoległość nowych granic podziału działki, przyjęte w § 19 ust. 5, pkt 2, lit. „a”, „b”, „c”” na 

„przy dokonywaniu podziału w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych nie obowiązują minimalne wielkości 

działki budowlanej oraz ustalenia określające prostopadłość i równoległość nowych granic podziału działki, 

przyjęte w § 19 pkt 5, lit. „b”, tiret 1, 2, 3.”;  

8) zmienia się zapis w § 19 pkt 5, litera „c” z „w przypadku przeprowadzenia scalenia, podziału nieruchomo-

ści należy dokonać na warunkach określonych w § 19, ust. 5, pkt 2, lit. od „a” do „f”” na „w przypadku 

przeprowadzenia scalenia, podziału nieruchomości należy dokonać na warunkach określonych w § 19, pkt 

5, lit. „b”, tiret od 1 do 6”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Gminy Zgierz: 

Mirosław Burzyński 
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