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* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) podstawa opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, 
opłaty prolągacyjne, oprocentowania nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla 
się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a 
końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 
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UCHWAŁA NR IV/17/10 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA 

  
 z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i 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 poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 
1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871) w związku z 
Uchwałą Nr XXXVIII/367/09 Rady Miasta Zduńska 
Wola z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Zduńska Wola, uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego fragmentu miasta Zduń-
ska Wola obejmujący obszar położony w rejonie ulic: 
Piotra Skargi, Spółdzielczej, Bolesława Leņmiana, 
Kombatantów i Partyzantów w granicach: 
1) tereny: 1ZD, 3KDD i 4KDD:  
 a) od północy – południowa linia rozgraniczająca 

ulicy P. Skargi, 
 b) od zachodu – wschodnia linia rozgraniczająca 

ulicy Spółdzielczej, 
 c) od południa – północna linia rozgraniczająca 

ulicy J. Sylli, 
 d) od wschodu – zgodnie z zewnętrznymi liniami 

rozgraniczającymi tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) tereny: 2ZD, 3ZD, 1KDL i 2KDD:  
 a) od północy – zgodnie z zewnętrznymi liniami 

rozgraniczającymi tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

 b) od zachodu – wschodnia linia rozgraniczająca 
ulicy Spółdzielczej, 

 c) od południa – północna linia rozgraniczająca 
ulicy B. Leņmiana, 
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 d) od wschodu – zgodnie z zewnętrznymi liniami 

rozgraniczającymi tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia. 

2. Integralnymi częņciami uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącz-

nik nr 1 do uchwały; 
2) wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesionymi gra-

nicami planu, stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały; 

4) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące za-
łącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2. Rysunek planu okreņla podstawowe 
przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi oraz warunki ich zabudowy i zagospoda-
rowania. Oznaczenia graficzne na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) granice stref ograniczonego użytkowania od linii 

energetycznych; 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
4) granice działek ewidencyjnych; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) istniejące wjazdy; 
7) obiekty istniejące do adaptacji; 
8) obiekty istniejące proponowane do likwidacji; 
9) tereny rodzinnego ogrodu działkowego; 

10) strefa lokalizacji obiektu „Domu Działkowca” 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

11) tereny dróg publicznych; 
12) sieć wodociągowa do adaptacji z dopuszczeniem 

zmiany trasy; 
13) sieć telefoniczna do adaptacji z dopuszczeniem 

zmiany trasy; 
14) sieć energetyczna napowietrzna niskiego napię-

cia do adaptacji z dopuszczeniem zmiany trasy; 
15) sieć energetyczna napowietrzna ņredniego napię-

cia wraz ze strefą ograniczonego użytkowania (15 
m) do adaptacji z dopuszczeniem zmiany trasy i 
skablowania. 

§ 3. 1. Pojęcia i okreņlenia użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepi-
sami prawa. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uchwałę 

Rady Miasta Zduńska Wola; 
2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego, obejmujący 
obszar okreņlony w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – rozumie się przez to opracowa-
nie graficzne ustaleń planu, sporządzone na urzę-
dowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000; 

4) obszarze planu – rozumie się przez to obszar ob-
jęty planem w granicach okreņlonych w § 1 
uchwały; 

5) terenie – rozumie się przez to teren o okreņlonym 
w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolami 
cyfrowymi i literowymi, z których cyfry oznaczają 
kolejny numer terenu, a litery przeznaczenie tere-
nu; 

6) terenie ogólnym – rozumie się przez to: tereny 
ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodo-
wych), tereny placów gospodarczych (w tym 
m.in. miejsca lokalizacji pojemników na odpady 
stałe), tereny rekreacyjne i sportowe, tereny 
ogródków jordanowskich, teren w granicach stre-
fy lokalizacji „Domu Działkowca” wraz z obiekta-
mi i urządzeniami towarzyszącymi i inne tereny 
użytku ogólnego; 

7) działce – rozumie się przez to podstawową jed-
nostkę przestrzenną w rodzinnym ogrodzie dział-
kowym; 

8) przepisach odrębnych lub szczególnych – rozu-
mie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

9) funkcji podstawowej – rozumie się przez to okre-
ņlony w planie rodzaj przeznaczenia, które domi-
nuje na danym terenie; 

10) adaptacji obiektów – rozumie się przez to prze-
znaczenie obiektów do zachowania, z możliwo-
ņcią ich remontu, modernizacji, przebudowy lub 
rozbudowy oraz z dopuszczeniem ich rozbiórki; 

11) likwidacji obiektów – rozumie się przez to obo-
wiązek rozbiórki obiektów w przypadku realizacji 
ustaleń planu dla terenu, na którym są zlokalizo-
wane, do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza 
się niezbędne remonty w celu poprawy warun-
ków bytowych użytkownika. 

§ 4. W planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziem-
nych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 
nieruchomoņci; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
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oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, stanowiące podstawę ustale-
nia jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci nie-
ruchomoņci. 

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu  

lub różnych zasadach zagospodarowania 
 
§ 5. Na obszarze objętym planem wyznacza 

się wydzielone na rysunku planu tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania: 
1) tereny rodzinnego ogrodu działkowego oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami: 1ZD, 2ZD, 3ZD, 
dla których okreņla się: 

 a) funkcję podstawową: rodzinny ogród działko-
wy – tereny zielone o przeznaczeniu służącym 
zaspokajaniu potrzeb w zakresie wypoczynku i 
rekreacji oraz prowadzeniu upraw ogrodni-
czych dla własnych potrzeb, 

 b) przeznaczenie służące działaniom podlegają-
cym na utrzymaniu istniejących obiektów, 
zgodnie z rysunkiem planu, rozbudowie, prze-
budowie oraz realizacji nowych obiektów w 
celu zapewnienia optymalnych warunków 
funkcjonowania rodzinnego ogrodu działko-
wego, 

 c) na terenach rodzinnego ogrodu działkowego 
działki nie mogą pełnić funkcji mieszkaniowej i 
być wykorzystywane do prowadzenia działal-
noņci gospodarczej; 

2) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1KDL, 2KDD, 3KDD i 4KDD, dla 
których okreņla się: 

 a) funkcję podstawową: prawidłowe funkcjono-
wanie układu komunikacyjnego i bezpoņred-
nią obsługę przyległej zabudowy, 

 b) funkcję dopuszczalną: realizację miejsc posto-
jowych, prowadzenie sieci uzbrojenia miej-
skiego, w tym sieci elektroenergetycznej, 

 c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na utrzymaniu i modernizacji istniejących 
dróg. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

 
§ 6. Na obszarze objętym planem ustala się 

zakaz lokalizacji wielkoprzestrzennych urządzeń re-
klamowych. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody 

 i krajobrazu kulturowego 
 
§ 7. W zakresie ochrony ņrodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego, ustala się: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znaczą-

co oddziaływać na ņrodowisko, dla których istnie-
je obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na ņrodowisko oraz dla których 
obowiązek taki może być ustalony za wyjątkiem 
dróg, sieci infrastruktury technicznej oraz stacji 
bazowych telefonii komórkowej o maksymalnej 
wysokoņci mniejszej niż 50 m; 

2) obowiązek zachowania poziomów hałasu okre-
ņlonych w przepisach szczególnych dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZD, 
2ZD i 3ZD jak dla terenów przeznaczonych pod 
rekreację i wypoczynek; 

3) zachowanie istniejącego drzewostanu z dopusz-
czeniem przesadzania; 

4) zakaz lokalizacji zbiorników na nieczystoņci ciekłe; 
5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych i oczysz-

czonych ņcieków do gruntu; 
6) zakaz gromadzenia odpadów stałych na terenie 

działek poza specjalistycznymi pojemnikami zgo-
dnie z obowiązującymi przepisami; 

7) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych, betono-
wych, prefabrykowanych i elewacyjnych okładzin 
wykonanych z tworzyw sztucznych; 

8) obowiązek realizacji miejsc postojowych na pod-
łożu z ażurowych elementów umożliwiających 
rozwój zieleni. 

 
Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
 zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 8. 1. Obszar objęty planem jako tereny zie-

lone, stanowi częņć osiedla kolejarskiego w Karszni-
cach, które ze względu na walory historyczne (w 
szczególnoņci elementy historycznego rozplanowa-
nia, zabudowy wraz znajdującym się tam zakompo-
nowanym układem zieleni) stanowi wartoņć kultu-
rową. 

2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w 
granicach obszaru objętego planu ustala się: 
1) dopuszczenie nowej zabudowy o charakterze 

uzupełniającym, pod warunkiem dostosowania 
jej do historycznej funkcji przestrzennej terenu; 

2) zakaz stosowania rozwiązań agresywnych ze 
względu na skalę, formę czy sposób zewnętrzne-
go opracowania lub kolorystykę, m.in. utrwalania 
i modernizacji istniejących infrastrukturalnych 
elementów o kolizyjnej i dysharmonizującej loka-
lizacji czy formie, w tym także ogrodzeń z elemen-
tów prefabrykowanych i elewacyjnych okładzin 
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wykonanych z tworzyw sztucznych. 
 

Rozdział 6 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 
 
§ 9. 1. W granicach obszaru objętego planem 

wyznacza się przestrzenie publiczne - tereny urzą-
dzeń i tras komunikacyjnych - ulice oznaczone na 
rysunku planu symbolem: 1KDL, 2KDD, 3KDD i 
4KDD. 

2. W liniach rozgraniczających przestrzeni 
publicznych okreņlonych w ust. 1 dopuszcza się ad-
aptację, przebudowę oraz realizację nowych: 
1) urządzeń infrastruktury technicznej: znaków dro-

gowych i słupów elektroenergetycznych; 
2) zieleni; 
3) obiektów małej architektury: koszy na ņmieci, 

lamp ulicznych, przystanków autobusowych i ła-
wek. 

3. W liniach rozgraniczających przestrzeni 
publicznych okreņlonych w ust. 1 obowiązuje zakaz 
lokalizacji obiektów tymczasowych oraz noņników 
reklamowych. 

4. Działania okreņlone w ust. 2 dopuszcza się 
pod warunkiem zachowania obowiązujących przepi-
sów szczególnych, w tym standardów bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, pieszego i warunków zago-
spodarowania pasa drogowego ulic. 

 
Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1ZD, 2ZD, 3ZD ustala się warunki i 
zasady zagospodarowania: 
1) adaptacja istniejących obiektów zgodnie z rysun-

kiem planu; 
2) dopuszcza się na każdej działce realizację altany o 

parametrach: 
 a) budynek parterowy, 
 b) dopuszcza się ewentualne podpiwniczenie i 

poddasze użytkowe, 
 c) maksymalna powierzchnia zabudowy do 25 

m2, 
 d) maksymalna wysokoņć 5 m przy dachu dwu-

spadowym stromym o kącie nachylenia połaci 
dachowych powyżej 30o i 4 m przy innym 
kształcie dachu o maksymalnym kącie nachy-
lenia połaci dachowych 30o, 

 e) dopuszcza się zadaszony taras otwarty o po-
wierzchni do 12 m2, której nie wlicza się do 
powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem je-
go częņci znajdującej się pod poddaszem lub 
nad piwnicą altany; 

3) ogrodzenie działek: ażurowe, wzbogacone ziele-
nią, maksymalna wysokoņć 1 m; 

4) ogrodzenie zewnętrzne ogrodu działkowego o 
maksymalnej wysokoņci 1,80 m; 

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej działki – 85%; 

6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki – 15%; 

7) budowę zadaszonych miejsc lokalizacji pojemni-
ków na odpady stałe na terenach placów gospo-
darczych usytuowanych wzdłuż ciągów komuni-
kacyjnych w rejonach istniejących wjazdów; 

8) dopuszcza się lokalizację lamp oņwietleniowych, 
koszy na ņmieci oraz tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych; 

9) szczegółowe zasady zagospodarowania działek – 
według przepisów odrębnych. 

2. W granicach terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1ZD wyznacza się strefę 
lokalizacji obiektu „Domu Działkowca” wraz z obiek-
tami i urządzeniami towarzyszącymi, dla której usta-
la się warunki i zasady zagospodarowania: 
1) przeznaczenie pod obiekty i urządzenia służące do 

wspólnego korzystania dla użytkowników rodzin-
nego ogrodu działkowego; 

2) nieprzekraczalną linię zabudowy, oznaczoną gra-
ficznie na rysunku planu; 

3) dopuszcza się budowę: 
 a) obiektu „Domu Działkowca”, zgodnie z rysun-

kiem planu o parametrach: 
  - budynek parterowy z poddaszem użytko-

wym, 
  - maksymalna powierzchnia zabudowy – 200 

m2, 
  - maksymalna wysokoņć – 8 m, 
  - dach symetryczny, dwu – lub wielospadowy, 
  - kierunek głównej kalenicy – równoległy do 

ulicy Wojska Polskiego, 
  - kąt nachylenia połaci dachowych od 35o do 

45o, 
  - okap dachu na wysokoņci 4 m, 
 b) maksymalnie 20 miejsc postojowych, 
 c) innych urządzeń przeznaczonych do zaspoka-

jania wspólnych potrzeb użytkowników: urzą-
dzenia rekreacyjne i sportowe, ogródek jorda-
nowski i place gospodarcze; 

4) obowiązek realizacji ogólnodostępnych sanitaria-
tów w obrębie obiektu „Domu Działkowca”; 

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej terenu ogólnego w granicach strefy loka-
lizacji obiektu „Domu Działkowca” – 20%; 

6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w 
stosunku do terenu ogólnego w granicach strefy 
lokalizacji obiektu „Domu Działkowca” – 40%. 

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 2KDD, 3KDD, 4KDD i 1KDL, ustala 
się warunki i zasady zagospodarowania: 
1) dla drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1KDL – poszerzenie drogi lokalnej – 
istniejącej ul. B. Leņmiana; 

2) dla dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 

 a) 2KDD – szerokoņć w liniach rozgraniczających 
16 m, 
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 b) 3KDD – teren komunikacji – poszerzenie drogi 

lokalnej – istniejącej ul. J. Sylli, 
 c) 4KDD – teren komunikacji – poszerzenie drogi 

lokalnej – istniejącej ul. P. Skargi. 
 

Rozdział 8 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych  
na podstawie przepisów odrębnych,  

w tym terenów górniczych, a także narażonych  
na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania  

się mas ziemnych 
 
§ 12. Z uwagi na istniejące uwarunkowania 

dla obszaru objętego planem nie okreņla się granic i 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów, które podlegają ochronie lub zostały wskazane 
jako narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osu-
wania się mas ziemnych na podstawie przepisów 
odrębnych. 

 
Rozdział 9 

Szczegółowe zasady i warunki scalenia  
i podziału nieruchomoņci 

 
§ 13. 1. Nie okreņla się terenów wymagają-

cych scalania. 
2. Dopuszcza się podział nieruchomoņci na 

tereny ogólne w tym ciągi komunikacyjne o szeroko-
ņci min. 4,5 m i działki zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 
 

Rozdział 10 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
 w tym zakaz zabudowy 

 
§ 14. Na obszarze objętym planem ustala się 

w strefie ograniczonej dostępnoņci inwestycyjnej o 
szerokoņci 15 m od przebiegu sieci energetycznej 
napowietrznej ņredniego napięcia oznaczonej na 
rysunku planu ustala się: 
1) zakaz zabudowy do czasu skablowania napo-

wietrznej linii ņredniego napięcia; 
2) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej. 
 

Rozdział 11 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

komunikacji i infrastruktury technicznej 
 
§ 15. 1. Dostępnoņć komunikacyjną kołową i 

pieszą do terenów wyznaczonych w granicach planu 
zapewniają drogi publiczne. 

2. Szerokoņć dróg w liniach rozgraniczają-
cych okreņla się na rysunku planu poprzez zwymia-
rowanie. 

3. Na skrzyżowaniu dróg, w obrębie naroż-
nych ņcięć linii rozgraniczających pasa drogowego, 
obowiązuje zachowanie trójkąta widocznoņci. 

4. Dojņcia i dojazdy wydzielone w obrębie 
poszczególnych terenów nie są w rozumieniu niniej-
szego planu drogami publicznymi ani ogólnodo-
stępnymi drogami wewnętrznymi. 

5. Dojazd dla terenu oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 1ZD: 
1) od strony południowej z istniejącej ul. J. Sylli; 
2) od strony północnej z istniejącej ul. P. Skargi. 

6. Dojazd dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2ZD od strony południowej z istnie-
jącej ul. 1-go Maja. 

7. Dojazd dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3ZD: 
1) od strony północnej z istniejącej ul. 1-go Maja; 
2) od strony zachodniej z istniejącej ul. Spółdziel-

czej; 
3) od strony wschodniej z istniejącej ul. Partyzan-

tów. 
§ 16. 1. Dla obszaru objętego planem ustala 

się prawo realizacji sieci infrastruktury technicznej 
(podziemnej i naziemnej) wszystkich mediów: 
1) w liniach rozgraniczających dróg; 
2) w ramach pasów terenów przyległych do tere-

nów komunikacji w granicach wyznaczonych li-
niami zabudowy i liniami rozgraniczającymi dróg, 
przy zachowaniu możliwoņci zabudowy działek 
oraz wymogów przepisów szczególnych; 

3) w osiach istniejących sieci. 
2. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie 

jest możliwe zrealizowanie sieci infrastruktury tech-
nicznej według zasad, o których mowa w ust. 1 (w 
tym przy podejmowaniu ich przebudowy, ze zmianą 
trasy) – dopuszcza się budowę sieci we wszystkich 
terenach objętych niniejszym planem, z zastrzeże-
niem, że zostanie zachowana możliwoņć realizacji 
przeznaczenia terenu, z uwzględnieniem zasad i wa-
runków oraz standardów zabudowy i zagospodaro-
wania ustalonych w niniejszym planie, a także w 
przepisach szczególnych. 

§ 17. Dla obszaru objętego planem ustala się 
następujące warunki obsługi zabudowy w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę: z istniejących wodociągów 

zlokalizowanych w ulicach: Spółdzielczej, B. Le-
ņmiana, P. Skargi i J. Sylli; 

2) odprowadzanie ņcieków sanitarnych: do istnieją-
cej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicach: 
Spółdzielczej i B. Leņmiana; 

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: 
 a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1ZD w oparciu o istniejące stacje 
transformatorowe 15/0,4 kV „Karsznice 9” i 
„Karsznice 12” znajdujące się poza granicami 
planu, 

 b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2ZD w oparciu o istniejącą stację 
transformatorową 15/0,4 kV „Karsznice 3” 
znajdującą się poza granicami planu, 

 c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
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symbolem 3ZD w oparciu o istniejące stacje 
transformatorowe 15/0,4 kV „Karsznice 11” i 
„Karsznice 4” znajdujące się w granicach pla-
nu; 

4) odpady: gromadzenie odpadów w pojemnikach 
na odpady stałe, przystosowane do okresowego 
opróżniania pod warunkiem usytuowania ich w 
odległoņciach okreņlonych w przepisach odręb-
nych; 

5) zaopatrzenie w energię cieplną obiektu „Domu 
Działkowca”: z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z 
niskoemisyjnych źródeł ciepła posiadających cer-
tyfikaty bezpieczeństwa ekologicznego lub wyko-
rzystujące bezemisyjne technologie grzewcze; 

6) wyposażenie telekomunikacyjne: dopuszcza się 
usytuowanie nowej stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej wyłącznie na dachu budynku w spo-
sób nieograniczający zagospodarowanie terenów 
sąsiednich zgodnie z ustaleniami planu oraz z 
obowiązkiem lokalizacji na jednej konstrukcji no-
ņnej stacji obsługiwanych przez rożnych operato-
rów. 

 
Rozdział 12 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

 
§ 18. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej 

uchwały tereny objęte planem mogą być użytkowa-
ne w dotychczasowy sposób. 

Rozdział 13 
Stawki procentowe, stanowiące podstawę 

ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci 

 
§ 19. Nie ustala się wysokoņci jednorazowej 

opłaty pobieranej z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci położonych w obszarze objętym planem, 
płatnej w przypadku zbycia nieruchomoņci przez 
właņciciela lub użytkownika wieczystego. 

 
Rozdział 14 

Przepisy końcowe 
 
§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Pre-

zydentowi Miasta Zduńska Wola. 
§ 21. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego po-
daniu do publicznej wiadomoņci poprzez rozplaka-
towanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w 
Urzędzie Miasta oraz Pasażu Powstańców Ņląskich i 
przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej 
treņci na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miasta Zduńska Wola: 
Konrad Pokora 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IV/17/10 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 23 grudnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/17/10 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 23 grudnia 2010 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/17/10 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZDUŃSKA WOLA 
OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W REJONIE ULIC: PIOTRA SKARGI, SPÓŁDZIELCZEJ, BOLESŁAWA 

LEŅMIANA, KOMBATANTÓW I PARTYZANTÓW 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego został wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 3 do 24 listopada 2010 r. W 
dniu 23 listopada 2010 roku odbyła się dyskusja pu-
bliczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami.  

Uwagi do projektu planu można było składać 
do dnia 8 grudnia 2010 roku.  

W okresie wyłożenia projektu planu, jaki i w 
terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoże-
nia, żadna z osób fizycznych i prawnych oraz żadna z 
jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-
bowoņci prawnej nie wniosły uwag dotyczących 
projektu planu.  

W związku z powyższym nie wykonano czyn-
noņci polegającej na rozpatrzeniu uwag.  

 
Załącznik nr 4 
do uchwały nr IV/17/10 
Rady Miasta Zduńska Wola 
z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA ORAZ ZASAD  
ICH FINANSOWANIA 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych miasta. W szczególnoņci zadania własne mia-
sta obejmują sprawy:  
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego, 

 - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanali-
zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania czystoņci i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unie-
szkodliwiania odpadów komunalnych, za-
opatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz, itp.  
W związku z uchwaleniem miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduń-
ska Wola obejmującego obszar w rejonie ulic: Piotra 
Skargi, Spółdzielczej, Bolesława Leņmiana, Komba-
tantów i Partyzantów zostanie uporządkowana ist-
niejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu 
wzdłuż istniejących ulic, w ramach przekształceń. 

Do zadań własnych miasta związanych z re-
alizacją ustaleń planu należy wykup gruntów pod 
poszerzenie dróg miejskich.  

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie 
w oparciu o budżet Miasta i z wykorzystaniem ņrod-
ków zewnętrznych: Funduszu Ochrony Ņrodowiska, 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach 
ņrodków udostępnionych w Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.  
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