
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/371/2014 

RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE 

z dnia 26 marca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków 

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. 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz. 647, z późn. zm.2)), w związku z uchwałą Nr XXIII/184/2012 

Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków oraz po stwierdzeniu, że niniejszy plan nie naru-

sza ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, 

zatwierdzonej uchwałą Nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r. uchwala się, 

co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków składający 

się z: 

1) tekstu planu; 

2) rysunku planu zatytułowanego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków” w ska-

li 1:1000, stanowiącym integralny załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Strykowie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesio-

nych do projektu planu, stanowiącego integralny załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strykowie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego integralny załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Granice planu określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Strykowie 

z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stryków. Plan obejmuje teren zlokalizowany w miejscowości Wyskoki. 

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni wszystkich naziemnych kondygnacji 

budynku liczonej po zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni terenu działki, na której budynek się znaj-

duje; 

                                                      
1) Zm. poz. 645 i 1318. 
2) Zm. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238. 
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2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię wyznaczającą minimalną odległość budynku 

lub jego części od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, przy czym dopuszcza się wysunię-

cia przed nieprzekraczalną linie zabudowy: 

a) okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,0 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, 

c) innych elementów, takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami, wiatrołapy; 

3) ogrodzeniu ażurowym - rozumie się przez to ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi przynajmniej 

60% powierzchni całkowitej ogrodzenia; 

4) planie – rozumie się przez to niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiący akt 

prawa miejscowego, obejmujący obszar określony w § 2 niniejszej uchwały; 

5) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to teren biologicznie czynny zdefiniowany w przepi-

sach odrębnych; 

6) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnię zabudowy wszystkich budynków w stanie wy-

kończonym zlokalizowanych na działce. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy ze-

wnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: 

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, 

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, mar-

kiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, 

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy), 

d) tarasów i powierzchni utwardzonych; 

7) przepisach odrębnych – rozumie się przez to przepisy prawa powszechnie obowiązującego; 

8) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to przeznaczenie ustalone w planie dla danego terenu; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone 

ustaleniami planu na danym terenie, stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni tego terenu; 

10) strefie zieleni wysokiej – rozumie się przez to teren nasadzeń drzew zimozielonych o docelowej wysoko-

ści minimalnej 2,0 m, przy czym nasadzenia należy realizować w trzech piętrach, tak by roślinność tworzy-

ła zwarty pas zieleni; 

11) szyldzie – rozumie się przez to oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub 

miejsc wykonywania działalności; 

12) tablicy informacyjnej – rozumie się przez to element systemu informacji miejskiej, informacji turystycz-

nej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 

13) terenie – rozumie się przez to powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 

wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

14) urządzeniu reklamowym – rozumie się przez to wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji lub 

promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-

niami; 

15) urządzeniach sportowych – rozumie się przez to urządzenia, takie jak: parkury, tory do jazdy quadami, 

parki linowe, urządzenia towarzyszące rekreacji konnej, urządzenia towarzyszące rekreacji wodnej i upra-

wianiu sportów typu: paintball; 

16) urządzeniach turystycznych – rozumie się przez to urządzenia takie jak: stoły, ławki i ich zadaszenia, am-

bony do obserwacji ptaków, miejsca na ogniska, pomosty; 

17) usługach nieuciążliwych – rozumie się przez to: usługi handlu detalicznego, gastronomii, usługi łączności, 

informacji i nauki, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, biura, obiekty realizowane jako zadania własne 

samorządów terytorialnych oraz inne o analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, 

których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu 
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szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko według przepisów odrębnych i nie pogarsza wa-

runków użytkowania terenów sąsiadujących, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu teleko-

munikacji; 

18) wysokości budynku – rozumie się przez to wysokość mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położo-

nym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, 

do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osła-

niającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomiesz-

czeń technicznych bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przykrycia budynku. 

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć zgod-

nie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 4. W planie ustala się: 

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-

spodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną inten-

sywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich 

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty budynków; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-

dowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

11) stawkę procentową, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę wynikającą ze wzrostu wartości 

nieruchomości w związku z uchwaleniem planu. 

§ 5. W planie nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej, ze względu na ich brak na obszarze objętym planem. 

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami: 

1) granice terenu objętego opracowaniem mpzp; 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) zmierzone odległości elementów zagospodarowania; 

5) przeznaczenie terenów; 

6) projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną; 

7) istniejące i projektowane do uzupełnienia rzędy drzew; 

8) strefa zieleni wysokiej. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny. 
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§ 7. Na obszarze objętym granicami planu wydziela się tereny oznaczone symbolami cyfrowo-literowymi, 

dla których ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: 

1) teren zabudowy usługowej i wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony symbolem: U/WS; 

2) tereny powierzchniowej eksploatacji złóż, oznaczone symbolami: 1PG, 2PG; 

3) teren rolniczy, oznaczony symbolem: R; 

4) tereny komunikacji - dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D; 

5) tereny komunikacji - dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW; 

6) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki oznaczony symbolem: E. 

§ 8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się zakaz lokalizacji: 

a) wolnostojących urządzeń reklamowych, w tym słupów reklamowych, nie związanych z przeznaczeniem 

danego terenu, 

b) urządzeń reklamowych i szyldów w sposób przesłaniający elementy i detale architektoniczne, 

c) ogrodzeń pełnych o przęsłach z typowych elementów prefabrykowanych i żelbetowych; 

2) dopuszcza się lokalizację: 

a) tablic informacyjnych, 

b) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8 m, 

c) urządzeń reklamowych i szyldów o powierzchni reklamy nie większej niż 1,0 m2, z zastrzeżeniem pkt 1a 

i 1b. 

§ 9. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) nakaz: 

a) zachowania i ochrony zieleni wysokiej, a w przypadku konieczności jej usunięcia wprowadzenia nowych 

nasadzeń, 

b) zachowania dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, 

d) wykorzystywania nadmiaru niezanieczyszczonych mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowla-

nych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym na terenach ozna-

czonych symbolami 1PG i 2PG gospodarkę złożem, masami ziemnymi i skalnymi należy prowadzić 

zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania złoża, z uwzględnieniem pkt 2 lit. c, 

e) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywację, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) dla terenów oznaczonych symbolami 1PG i 2PG rekultywacji w kierunku rolnym, leśnym lub wodnym 

z dopuszczeniem funkcji rekreacyjnej; 

2) zakaz: 

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 1PG i 2PG, gdzie 

dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz z wyłączeniem inwestycji dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu, 

b) ulepszania nawierzchni i dróg materiałami pylącymi, w szczególności żużlem, 

c) zanieczyszczania środowiska gruntowo–wodnego, 

d) zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w skutek pylenia pochodzącego z prowadzonej eksploata-

cji złoża oraz związanych z usuwaniem mas ziemnych i skalnych, przekraczający teren do którego użyt-

kownik ma tytuł prawny; 
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3) dopuszczenie: 

a) regulacji linii brzegowej istniejących zbiorników wodnych, 

b) wykorzystania nakładu niezanieczyszczonych mas ziemnych powstałych w wyniku eksploatacji złoża na 

terenach 1PG i 2PG do regulacji linii brzegowej zbiorników wodnych oraz niwelacji rzeźby terenu na te-

renie U/WS. 

§ 10. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się: 

1) zachowanie jednorodnego wyglądu obiektów małej architektury na każdym terenie publicznym; 

2) oświetlenie terenu dróg publicznych; 

3) zastosowanie trwałych i estetycznych elementów urządzenia. 

§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-

stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się dla całego obszaru, ze względu na 

położenie w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 402 – wody trzeciorzędowe, ochronę zgodnie 

z zapisami planu i przepisami odrębnymi. 

§ 12. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się następu-

jące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału: 

1) minimalną powierzchnię działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolami: PG i U/WS – 5000 m2; 

2) minimalną szerokość frontu działki – 30,0 m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°. 

2. Nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym terenów wyłączonych z zabudowy ustala się: 

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych wynikających z przebie-

gu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej; 

2) obszar wolny od zabudowy w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 

o szerokości 4,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposo-

bu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej; 

4) wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej od 50 m n.p.t. podlegają, przed wydaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP; 

5) zakaz prowadzenia robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4,0m od granicy obszaru kolejowego innych 

niż związane z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej; 

6) wykonywanie wszelkich robót ziemnych w odległości od 4,0 m do 20,0 m od granicy obszaru kolejowego 

powinno być każdorazowo uzgadnianie z zarządcą infrastruktury. 

§ 14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) drogi publiczne: KD-D – klasy dojazdowej; 

2) drogi wewnętrzne: KDW; 

3) parametry układu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi; 

4) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, 

chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi; 

5) obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego: 
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Oznaczenia terenów Obsługa komunikacyjna – oznaczenia dróg 

 U/WS 1KD-D, 1KDW, 2KDW 

 1PG 
1KD-D, 2KD-D, 3KD-D oraz z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych również zlokali-

zowanych poza granicami opracowania 

 2PG 
1KD-D, 2KDW oraz z przyległych dróg wewnętrznych również zlokalizowanych poza granicami 

opracowania 

 R 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 1KDW 

 E 2KDW 

6) dla nowych i rozbudowywanych obiektów, wymogi parkingowe dla samochodów osobowych, w łącznej 

liczbie nie mniejszej niż: 

a) 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, 

b) 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych dla funkcji powierzchniowej eksploatacji złoża. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) ustala się: 

a) lokalizację i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodo-

ciągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

b) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) w przypadku lokalizacji wolnostojącej małogabarytowej stacji transformatorowej minimalną powierzch-

nię działki budowlanej w wielkości 50 m2, 

d) w zakresie gospodarki odpadami, obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w wyznaczonych 

miejscach na terenie posesji i ich dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującym regulaminem 

utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi, 

e) odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu realizacji sieci kanaliza-

cyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub indywidu-

alnych oczyszczalni ścieków, 

f) odprowadzanie ścieków przemysłowych po wstępnym podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej, przy 

czym dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzanie do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków, 

g) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, przy 

czym do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopo-

wych na własny nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, 

h) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

i) zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

j) zaopatrzenie w energię elektryczną – siecią średniego lub niskiego napięcia, odpowiednio do potrzeb, 

j) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów, o wysokiej sprawności 

i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń posiadających atest bezpieczeństwa ekologicznego zasilanych 

energią elektryczną lub paliwami, takimi jak: gaz, olej opałowy lekki oraz paliwa odnawialne z biomasy, 

k) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 4,0 m, któ-

rej linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się możliwość realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych poza terenem 

oznaczonym symbolem E jako obiektów wbudowanych w istniejącą i projektowaną zabudowę lub jako słu-

powych. 
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§ 15. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania tere-

nów ustala się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów budowla-

nych i urządzeń na terenach oznaczonych symbolami 1PG i 2PG, na czas określony w przepisach odrębnych. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 16. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu dla terenu zabudowy usługowej i wód powierzchniowych śródlądowych oznaczonego symbolem 

U/WS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe, w tym sportu i rekreacji z wodami powierzchniowymi 

śródlądowymi – stawami; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 

b) miejsca postojowe, w tym parkingi w zieleni, 

c) drogi wewnętrzne; 

3) lokalizację zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z uwzględnieniem 

ograniczeń zapisanych w § 13; 

4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej w wielkości 50%; 

6) intensywność zabudowy: minimalna 0,01 – maksymalna 0,4; 

7) wysokość budynku – do dwóch kondygnacji naziemnych, tj. do 10,0 m; 

8) geometria dachu: 

a) dach stromy, dwu- lub wielospadowy, 

b) kąt nachylenia połaci dachowych od 12o do 45o dla wszystkich budynków; ustalone parametry nie doty-

czą: kaferków, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść; 

9) wykończenie zewnętrzne budynków: 

a) w obrębie terenu spójne architektonicznie wykończenie wszystkich budynków, 

b) pokrycie dachu materiałem dachówko podobnym, dachówką, gontem, 

c) ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw czerwonej, brązowej i antracytowej (i ich pochodnych); 

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 5 000 m2; 

11) lokalizację: 

a) zieleni izolacyjnej w strefie zieleni wysokiej oznaczonej na rysunku planu, 

b) placów gier i zabaw, 

c) urządzeń służących prowadzeniu gospodarki wodnej, 

d) urządzeń turystycznych, 

e) urządzeń sportowych; 

12) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6; 

13) dostęp do terenu zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5. 

§ 17. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu dla terenów powierzchniowej eksploatacji złóż oznaczonych symbolami: 1PG, 2PG ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: powierzchniową eksploatację złoża, w oparciu o uzyskaną koncesję w zakresie 

wydobywania kopalin ze złóż; 
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2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia, obiekty i sieci infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, 

b) miejsca postojowe, w tym parkingi wewnętrzne, 

c) drogi wewnętrzne, 

d) urządzenia i obiekty izolacyjne, takie jak: wały, ekrany, 

e) urządzenia, obiekty i budynki wynikające z prowadzonej działalności wydobywczej, w tym budynki ad-

ministracji i socjalne; 

3) prowadzenie eksploatacji złoża: 

a) zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i projektem zagospodarowania złoża, 

b) zgodnie z wydanymi, wymaganymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, decyzjami admi-

nistracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie ochrony środowiska oraz gospo-

darki zasobami złóż kopalin, 

c) z uwzględnieniem zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu eksploatacji na środowisko i usuwaniem 

ewentualnych jej skutków, 

d) przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpie-

czeństwa ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach 

górniczych, 

e) w taki sposób, aby nie powodować szkód i uciążliwości na terenach sąsiednich nieruchomości; 

4) lokalizację zieleni izolacyjnej w strefie zieleni wysokiej oznaczonej na rysunku planu; 

5) lokalizację zabudowy na terenie 1PG, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, 

z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w § 13; 

6) maksymalną powierzchnię zabudowy – 500 m2 łącznie dla wszystkich budynków zlokalizowanych na tere-

nie 1PG; 

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej w wielkości 15%; 

8) intensywność zabudowy dla działki: minimalna 0,001 – maksymalna 0,016; 

9) wysokość budynku – do dwóch kondygnacji naziemnych, tj. do 9,0 m; 

10) geometria dachu: dach płaski; 

11) zakaz lokalizacji budynków na terenie 2PG; 

12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 5 000 m2; 

13) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6; 

14) dostęp do terenu zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5; 

15) dopuszczenie eksploatacji złoża w części lub etapowo; 

16) dopuszczenie gromadzenia odpadów kopalnianych i nakładu na zwałowiskach wewnętrznych i zewnętrz-

nych. 

§ 18. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu dla terenu rolniczego oznaczonego symbolem: R ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia, obiekty i sieci infrastruktury technicznej; 

3) zakaz lokalizowania nowej zabudowy; 

4) dostęp do terenu zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5. 
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§ 19. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu dla terenów komunikacji - dróg publicznych oznaczonych symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D 

ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym nie mniej niż: 

a) dla terenu 1KD-D – 12,0 m, 

b) dla terenu 2KD-D – 10,0 m; 

2) dla terenów 1KD-D i 2KD-D: 

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu, 

b) jednostronny chodnik; 

3) dla terenu 3KD-D lokalizację fragmentu drogi zlokalizowanej poza granicami planu; 

4) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami od-

rębnymi. 

§ 20. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu dla terenów komunikacji - dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW 

ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym dla terenów 1KDW, 2KDW 

nie mniej niż: - 8,0 m; 

2) dla terenów 1KDW i 2KDW: 

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu, 

b) jednostronny chodnik, 

c) lokalizację placu do nawracania na zakończeniu drogi; 

3) dla terenu 3KDW lokalizację chodnika; 

4) sytuowanie dodatkowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej zgodnie z przepisami od-

rębnymi. 

§ 21. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu dla terenu infrastruktury technicznej: elektroenergetyki oznaczonego symbolem E ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren urządzeń i obiektów infrastruktury elektroenergetycznej; 

2) lokalizację stacji transformatorowej małogabarytowej wolnostojącej lub słupowej; 

3) dostęp do terenu zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5. 

Rozdział 3 

Ustalenia końcowe 

§ 22. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 

nieruchomości związanego z uchwaleniem planu w wysokości: 

1) dla terenu U/WS - 8%; 

2) dla terenów PG - 15%; 

3) dla terenów dróg publicznych – 0,1%; 

4) dla terenów dróg wewnętrznych – 0,1%; 

5) dla terenu R nie ustala się wysokości stawki procentowej, gdyż nie nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu, 

a tym samym nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu; 

6) dla pozostałych terenów – 0,1%. 
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§ 23. Na obszarze objętym niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tracą moc 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków zatwierdzonego uchwałą Nr 

XXXVI/290/2009 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lipca 2009 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Łódzkiego Nr 263 z dnia 9 października 2009 r. poz. 2313. 

§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

  Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Strykowie: 

Paweł Kasica 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XLVIII/371/2014  

Rady Miejskiej w Strykowie  

z dnia 26 marca 2014 r.  
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XLVIII/371/2014  

Rady Miejskiej w Strykowie  

z dnia 26 marca 2014 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA  

UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) rozstrzyga się, co następuje:  

§ 1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) przedmiotowy projekt został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 

11 grudnia 2013 r. do 16 stycznia 2014 roku. Uwagi można było składać do dnia 31 stycznia 2014 r.  

§ 2. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stryków. W związku z czym Rada Miejska w Strykowie nie rozstrzygała o sposobie ich 

rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

Załącznik nr 3  

do uchwały nr XLVIII/371/2014  

Rady Miejskiej w Strykowie  

z dnia 26 marca 2014 r.  

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) Rada Miejska w Strykowie rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu w 

dużej mierze nieuzbrojonego w podstawowe sieci infrastruktury technicznej i niezagospodarowanego. Projek-

towane przeznaczenie obszaru opracowania pod teren zabudowy usługowej i wód powierzchniowych śródlą-

dowych oraz tereny eksploatacji złóż, teren rolniczy, tereny dróg publicznych i tereny dróg wewnętrznych wy-

maga częściowo rozbudowy gminnej sieciowej infrastruktury technicznej.  

§ 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - komunikacyjnej, które należą do za-

dań własnych gminy:  

Plan zakłada poszerzenie na niewielkim fragmencie drogi gminnej, co stanowiłoby obciążenie budżetu gmi-

ny ze względu na konieczność wykupu gruntów oraz utrzymanie.  

1. Zadania w zakresie realizacji drogi publicznej przewidzianej w planie oraz związanymi z nią ewentual-

nymi wykupami terenów pod rozbudowę prowadzić będą właściwe jednostki gminne.  

2. W przypadku zadań publicznych wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie  - Prawo zamówień publicznych.  

3. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwe-

stycje.  

4. Realizacje i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 

lub służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.  
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§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy.  

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:  

1) wydatki z budżetu gminy;  

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:  

a) dotacji unijnych,  

b) dotacji samorządu województwa,  

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,  

d) kredytów i pożyczek bankowych,  

e) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w formie 

partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.  

Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową w sprawach planowanych wydatków na inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej tylko propozycją do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w tej części. 
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