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cymi przepisami prawa oraz Statutem.”. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Maków. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Łódzkiego. 
 
 

 Przewodniczący Rady:  
dr inż. Dariusz Kuleta 
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UCHWAŁA NR XIV/81/11 RADY GMINY MAKÓW 

  
 z dnia 25 października 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałĉ w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków 

 
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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, Nr 167, poz. 1759, 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) Rada Gminy 
Maków uchwala, co następuje:  

§ 1. W Statucie Gminy Maków, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr VII/27/07 Rady Gminy Ma-
ków z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Maków (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Łódzkiego Nr 252, poz. 2336 i poz. 2337 
oraz z 2009 r. Nr 252, poz. 2275), § 67 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 67. Protokół z każdej sesji sporządza pra-
cownik Urzędu wyznaczony przez Wójta.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Maków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady  

dr inż. Dariusz Kuleta 
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UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU 

  
 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Przedborza 

położonego pomiĉdzy ulicą Słoneczną, Nową, Radomszczańską do zachodniej granicy miasta 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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. 
172, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz 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, Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134 
poz. 777), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca o pla-
nowaniu 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 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz 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 130, poz. 
871 i Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w 
związku z uchwałą Nr XXX/168/08 Rady Miejskiej w 
Przedborzu z dnia 30 wrzeņnia 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu tere-
nu miasta Przedborza położonego pomiędzy ulicami 
Słoneczną, Nową, Radomszczańską do zachodniej 
granicy miasta, po stwierdzeniu, że plan nie narusza 
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Przed-
bórz, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co nastę-
puje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
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rowania przestrzennego fragmentu terenu miasta 
Przedborza położonego pomiędzy ulicami Słonecz-
ną, Nową, Radomszczańską do zachodniej granicy 
miasta zwany dalej planem, na obszarze i w brzmie-
niu okreņlonym niniejszą uchwałą. 

§ 2. 1. Plan obejmuje: 
1) tekst ustaleń planu stanowiony niniejszą uchwa-

łą; 
2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego miasta Przedbo-
rza w skali 1:10.000 – załącznik Nr 1; 

3) rysunek planu – plansza podstawowa w skali 
1:1.000 - załącznik Nr 2; 

4) rysunek planu – infrastruktura techniczna w skali 
1:1.000 - załącznik Nr 3; 

5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu – załącznik nr 4; 

6) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy – 
załącznik Nr 5. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice terenów objętych planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania te-
renu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) wymiarowanie linii rozgraniczających i linii zabu-

dowy; 
5) przeznaczenie terenów – okreņlone numerem i 

symbolem literowym. 
3. Integralną częņcią niniejszej uchwały jest 

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgło-
szonych w czasie wyłożenia projektu planu do pu-
blicznego wglądu - załącznik Nr 4. 

4. Integralną częņcią niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasa-
dach ich finansowania, które należą do zadań wła-
snych gminy - załącznik Nr 5. 

§ 3. 1. Plan sporządza się w zakresie zgod-
nym z ustawą. 

2. W obszarze planu nie występują: 
1) tereny przestrzeni publicznej definiowanej przepi-

sami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych. 

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu te-
renu miasta Przedborza w rejonie ul. Słonecznej, 
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1.000, 

stanowiący załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały; 

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Przedborzu zawierają-
cą ustalenia dotyczące zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu terenu miasta Przedborza 
w rejonie ul. Słonecznej, o ile z treņci przepisu nie 
wynika inaczej; 

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynika-
jące z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

5) obszarze obowiązywania planu – należy przez to 
rozumieć obszar objęty planem w granicach 
przedstawionych na rysunku planu; 

6) terenie – należy przez to rozumieć częņć obszaru 
planu wyznaczoną na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi o okreņlonym przeznaczeniu, spo-
sobie użytkowania lub odrębnych zasadach zago-
spodarowania, oznaczoną na rysunku planu nu-
merem i symbole literowym; 

7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granice terenów przedstawione na rysunku planu 
linią ciągłą, dzielące obszar planu na tereny o 
różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zago-
spodarowania; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć wyznaczona na rysunku planu lub usta-
loną wymiarem okreņlonym w tekņcie uchwały 
linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną od-
ległoņć budynku od linii rozgraniczającej drogi, 
od innych obiektów lub granic działki; 

9) przeznaczeniu podstawowym – przeznaczenie 
terenu, które okreņla wiodącą funkcję w danym 
terenie lub obszarze w sposób okreņlony ustale-
niami planu; 

10) przeznaczenie dopuszczalne terenu – przeznacze-
nie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób 
okreņlony w ustaleniach planu, lokalizowane na 
zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem pod-
stawowym; 

11) adaptacji – należy przez to rozumieć zachowanie 
budynków z prawem do przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy, remontu i konserwacji pod wa-
runkiem zachowania standardów zabudowy, us-
talonych w danym terenie oraz z prawem do 
zmiany sposobu użytkowania budynków, pod wa-
runkiem zachowania ustalonego na danym tere-
nie przeznaczenia i warunków zabudowy; 

12) wskaźniku powierzchni zabudowanej (powierz-
chnia zabudowy wraz z powierzchnią utwardzo-
ną) - nieprzekraczalna wartoņć stosunku sumy 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
oraz powierzchni utwardzonych (powierzchni po-
krytych zarówno nawierzchnią utwardzoną jak i 
np. płytkami „EKO”), do powierzchni działki - 
okreņlona w %; 

13) powierzchni biologicznie czynnej na działce – 
należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekra-
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czalną wartoņć procentową stosunku powierzchni 
biologicznie czynnej na terenie działki do całkowi-
tej powierzchni działki inwestycyjnej; 

14) wskaźnik intensywnoņci zabudowy – należy przez 
to rozumieć wartoņć stosunku sumy powierzchni 
liczonej w obrysie murów wszystkich kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków, do powierz-
chni działki. 

2. W odniesieniu do innych okreņleń użytych 
w planie i nie ujętych § 4. 1., należy stosować defini-
cje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami 
prawnymi. 

 
Rozdział 2 

Przeznaczenie terenu 
 
§ 5. 1. Ustala się, że wiodącym przeznacze-

niem na obszarze objętym planem są tereny o funk-
cji mieszkaniowo-usługowej. 

2. Plan wyznacza tereny o następującym 
przeznaczeniu podstawowym:  

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,  

- MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna z dopuszczeniem usług,  

- UR/MN – tereny zabudowy rzemiosła z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla 
właņciciela,  

- EE – tereny stacji transformatorowo-roz-
dzielczych,  

- EG – tereny urządzeń gazownictwa,  
- KD – tereny dróg publicznych.  

3. Linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania, okreņlono na rysunku planu stanowiącym 
integralną częņć niniejszej uchwały. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 2, mogą 
być w całoņci wykorzystane na cele zgodne z ich 
podstawowym przeznaczeniem lub uzupełniająco na 
cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-
go, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach 
planu. 

5. Przeznaczenie dopuszczalne nie może za-
istnieć jako samodzielne docelowo i nie może sta-
nowić więcej niż 30% zagospodarowania terenu. 

 
Rozdział 3 

Przepisy obowiązujące w granicach  
terenu objĉtego planem 

 
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
1. Zasada struktury funkcjonalno-przestrzen-

nej: 
1) plan przyjmuje następujące zasady struktury fun-

kcjonalno-przestrzennej: 
 a) ustala się, że dominującym przeznaczeniem 

na obszarze objętym planem, będzie przezna-
czenie na cele zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz usług i drobnej wytwórczoņci, 

 b) ustala się, że lokalny układ komunikacyjny 
oparty jest o drogę krajową nr (ul. Radomsz-
czańska) łączącą z centrum Przedborza, a także 
o drogę gminną, tj. ul. Słoneczną. 

2. Lokalizowanie zabudowy, zgodnie z okre-
ņlonymi w przepisach szczegółowych parametrami i 
wskaźnikami zabudowy oraz wyznaczonymi i nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy. 

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zaleca się jednolitą kolorystykę elewacji oraz 
dachu. 

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów i 
urządzeń telefonii komórkowej na terenach przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami MN i MN/U. 

5. Zasady kształtowania elementów rekla-
mowych: 
1) zakaz wykonywania napisów bezpoņrednio na 

elewacjach budynków, dachach i ogrodzeniach; 
2) zakaz rozmieszczania reklam w liniach rozgrani-

czających dróg, na całym obszarze planu; w pa-
sach drogowych dopuszcza się jedynie znaki dro-
gowe i znaki informacyjne związane z ruchem 
drogowym; 

3) dopuszcza się tablice informacyjne na terenach 
MN o maksymalnej powierzchni 3,0 m² oraz na 
terenach MN/U i UR/MN dotyczące działalnoņci 
prowadzonych na tych terenach. 

6. Zasady ustalania linii zabudowy: 
1) linie zabudowy zostały wyznaczone jako nieprze-

kraczalne od strony dróg oraz zostały zwymiaro-
wane na rysunku planu oraz opisane w Rozdziale 
4; 

2) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne 
linie zabudowy stanowią granicę, poza którą nie-
dozwolone jest sytuowanie budynków; w pasie 
terenu pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą 
tereny komunikacji dopuszcza się lokalizację: wja-
zdów i dojņć do budynków, miejsc do parkowa-
nia, zieleni, obiektów malej architektury, budyn-
ków portierni oraz sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

3) dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy: 
słupów, zadaszeń, podestów wejņciowych, tara-
sów, okapów – do szerokoņci max. 1,5 m; 

4) odległoņć zabudowy od strony pozostałych gra-
nic (działek) należy wyznaczyć zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

7. Zasady sytuowania ogrodzeń: 
1) ustala się sytuowanie ogrodzeń od strony dróg 

publicznych i wewnętrznych w liniach rozgrani-
czających drogi; 

2) ustala się stosowanie od strony dróg ogrodzeń 
ażurowych, o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, z 
dopuszczeniem ogrodzeń na podmurówce o ma-
ksymalnej wysokoņci 0,6 m; 

3) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabry-
kowanych przęseł betonowych. 

§ 7. Zasady i warunki scalenia i podziału nie-
ruchomoņci: 
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1) na obszarze objętym planem, nie ustala się moż-

liwoņci przeprowadzenia scaleń i podziałów, w 
rozumienia ustawy o gospodarce nieruchomo-
ņciami; 

2) plan dopuszcza możliwoņć łączenia istniejących 
działek, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na obszarze objętym planem dopuszcza się moż-
liwoņć dokonywania podziałów istniejących nie-
ruchomoņci, w celu: 

 a) wyodrębnienie nowych działek, według zasad 
zawartych w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów, 

 b) powiększenia sąsiedniej nieruchomoņci lub re-
gulacji istniejących granic działki, na podsta-
wie wymagań zawartych w przepisach odręb-
nych; 

4) dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni 
mniejszej, w przypadku: 

 a) potrzeby powiększenia sąsiedniej nierucho-
moņć pod warunkiem, że działka z której zo-
stanie wydzielony teren zachowa powierzch-
nię nie mniejszą niż okreņlona dla terenu, na 
którym się znajduje, 

 b) w celu lokalizowania obiektów infrastruktury 
technicznej, 

 c) w przypadku jeņli zmniejszenie działki poniżej 
jej wymaganych parametrów wynika z konie-
cznoņci wydzielenia terenu pod ulice wyma-
gane ustaleniami planu; 

5) zasady i warunki łączenia i podziału nieruchomo-
ņci zostały okreņlone dla poszczególnych terenów 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania, okreņlonych w przepisach szcze-
gółowych. 

§ 8. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania terenów: 
1) ustala się, że tereny, których przeznaczenie zosta-

ło zmienione planem, mogą być użytkowane w 
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospoda-
rowania, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu; 

2) ustala się obowiązek zmiany przeznaczenia i za-
gospodarowania terenu, jeżeli dotychczasowe 
przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uniemożliwia wprowadzenie ustaleń planu na 
działkach sąsiednich. 

§ 9. Zasady ochrony przyrody: 
1) w granicach obszaru objętego planem nie wystę-

pują tereny chronione na mocy przepisów o och-
ronie przyrody. 

§ 10. Zasady dziedzictwa kulturowego: 
1) w granicach obszaru objętego planem nie wystę-

pują tereny i obiekty chronione, na mocy przepi-
sów o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych zo-
stanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy 
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczając go 

oraz miejsce jego odkrycia, niezwłocznie należy 
zawiadomić służby konserwatorskie. 

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych: 
1) do terenów przeznaczonych do realizacji prze-

strzeni publicznych zalicza się teren dróg publicz-
nych; 

2) w granicach terenów przestrzeni publicznej, wy-
znaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu, obowiązuje: 

 a) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
 b) dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób 

niepełnosprawnych, 
 c) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów materiału 

użytych do budowy nawierzchni chodników. 
§ 12. Zasady i warunki zagospodarowania 

wynikające z potrzeb ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego. 

1. Ustalenia ogólne: 
1) ustala się zakaz lokalizacji inwestycji realizujących 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko, dla których obligatoryjnie 
wymagane jest sporządzenie raportu oddziały-
wania na ņrodowisko, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

2) sposób zagospodarowania terenu musi uwzglę-
dniać zapewnienie możliwoņci gromadzenia od-
padów przed ich wywozem, w sposób nie zagra-
żający zanieczyszczeniem: powietrza, wód i grun-
tu poprzez pylenie, emisje gazów i odcieki; 

3) ustala się obowiązek realizacji niezbędnych ele-
mentów infrastruktury technicznej i urządzeń och-
rony ņrodowiska zapewniających ochronę gleby, 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz po-
wietrza równoczeņnie lub wyprzedzająco w sto-
sunku do realizacji urządzeń na terenach objętych 
planem. 

2. Ochrona wód podziemnych i powierzch-
niowych: 
1) plan wprowadza ochronę wód podziemnych po-

przez zakaz lokalizacji obiektów, których oddzia-
ływanie lub emitowanie zanieczyszczeń mogą 
negatywnie wpływać na stan tych wód. 

3. Ochrona powietrza: 
1) ustala się, że prowadzenie działalnoņci powodu-

jącej wprowadzenie gazów lub pyłów do powie-
trza nie powinno powodować obniżenia standar-
dów jakoņci ņrodowiska; 

2) zaleca się wykorzystanie jako noņników grzew-
czych: gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej 
lub innych ekologicznie czystych odnawialnych 
źródeł energii; 

3) ustala się zakaz stosowania węglowych noņników 
energii do celów grzewczych (dopuszcza się jako 
paliwo stałe - ekogroszek). 

4. Ochrona lokalnych wartoņci ņrodowisko-
wych, przyrodniczych i krajobrazowych: 
1) ustala się nakaz wprowadzenia na całym obsza-

rze zieleni towarzyszącej. Na terenach mieszka-
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niowo-usługowych, zieleń należy lokalizować w 
sąsiedztwie terenów wymagających izolacji; 

2) ustala się obowiązek zachowania wartoņciowego 
drzewostanu; 

3) zaleca się kształtowanie ciągów zieleni izolacyjnej 
i osłonowej w postaci zieleni ņredniowysokiej i 
wysokiej, które należy lokalizować pomiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowy; 

4) wielkoņci maksymalnej powierzchni zabudowa-
nej są wyznaczone i okreņlone w Rozdziale 4. 

5. Ochrona przed hałasem: 
1) dla terenów z przeznaczeniem podstawowym za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się 
dopuszczalny poziom hałasu w ņrodowisku, jak 
dla terenów przeznaczonych na cele mieszkanio-
we; 

2) dla terenów z przeznaczeniem podstawowym za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z równo-
ległą lokalizacją obiektów usługowych, ustala się 
dopuszczalny poziom hałasu w ņrodowisku, jak 
dla terenów przeznaczonych na cele mieszkanio-
wo-usługowe; 

3) dla pozostałych terenów nie okreņla się dopusz-
czalnego poziomu hałasu w ņrodowisku. 

§ 13. Zasady obsługi w zakresie obsługi in-
frastruktury technicznej. 

1. Zasada zaopatrzenia w wodę na cele by-
towe, gospodarcze i p. pożarowe: 
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejących i 

projektowanych sieci wodociągowych; 
2) ustala się obowiązek podłączenia do sieci wszyst-

kich działek zabudowanych i planowanych do za-
budowy, po uzyskaniu warunków podłączenia od 
zarządzającego siecią; 

3) ustala się lokalizację nowych sieci wodociągo-
wych poza jezdniami i skrzyżowaniami; 

4) sieć wodociągową należy zaopatrzyć w hydranty 
naziemne, do celów przeciwpożarowych; 

5) zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę dla ob-
szaru objętego planem, wg rysunku planu – za-
łącznik Nr 3. 

2. Zasada odprowadzenia ņcieków sanitar-
nych: 
1) ustala się odprowadzenie ņcieków sanitarnych 

dla obszaru objętego planem, poprzez istniejącą, 
rozbudowywaną sieć kanalizacji sanitarnej znaj-
dującej się w ul. Słonecznej; 

2) ustala się zakaz odprowadzenia ņcieków sanitar-
nych wprost do grunt i rowów przydrożnych; 

3) do czasu realizacji sieci sanitarnej, dopuszcza się 
dla zabudowy mieszkaniowej korzystanie ze 
szczelnych indywidualnych zbiorników na ņcieki. 

3. Zasady odprowadzenia wód opadowych, 
plan ustala: 
1) dopuszcza się w terenach zabudowy jednoro-

dzinnej odprowadzenie wód opadowych powierz-
chniowo na teren działki i przez infiltrację do 
gruntu; 

2) na terenie mieszkaniowo-usługowym ņcieki desz-
czowe z utwardzonych powierzchni, wymagają 

podczyszczenia z zawiesin i substancji ropopo-
chodnych. 

4. Zasady zaopatrzenia w ciepło: 
1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 

źródeł ciepła, z zaleceniem ekologicznych czynni-
ków grzewczych, takich jak: gaz, olej opałowy, 
energia elektryczna lub odnawialne źródła ciepła. 

5. Zasady gospodarki odpadami: 
1) ustala się prowadzenie zorganizowanego syste-

mu usuwania odpadów stałych i wywozu na wy-
sypiska ņmieci, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów w 
oparciu przyjęty program gospodarki odpadami. 

6. Zasady zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną, w 

oparciu o istniejącą i projektowaną sieć elektro-
energetyczną SN i NN, zgodnie z docelowym za-
opatrzeniem, w uzgodnieniu i na warunkach wła-
ņciwego zakładu energetycznego; 

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wych odpowiednio do zapotrzebowania energe-
tycznego, lokalizacja nowych stacji transformato-
rowych nie wymaga zmiany plany; 

3) ustala się, że lokalizacja stacji transformatoro-
wych wymaga dostępnoņci do drogi publicznej 
lub wewnętrznej; 

4) ustala się maksymalne zasięgi strefy oddziaływa-
nia dla napowietrznych linii 15 kV, jako pasów te-
renu o szerokoņci 15 m każdy (po 7,5 m w pozio-
mie, licząc od osi przebiegu linii), dla których 
obowiązuje:  

 - zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej do 
stałego pobytu ludzi, składów materiałów ła-
twopalnych i wybuchowych, parkingów, urzą-
dzeń zraszających, itp., 

 - zakaz sadzenia roņlinnoņci wysokiej, w indy-
widualnych przypadkach dopuszcza się moż-
liwoņć zmniejszenia strefy, na warunkach us-
talonych z gestorem sieci; 

5) plan dopuszcza prowadzenie sieci w formie ka-
blowej oraz przebudowę sieci napowietrznej na 
kablową. 

7. Zasady obsługi w zakresie telekomunikacji: 
1) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych 

i teleinformatycznych przewodowych i bezprze-
wodowych, stosownie do wzrostu zapotrzebowa-
nia na usługi telekomunikacyjne i teleinformaty-
czne na obszarze objętym niniejszym planem; 

2) ustala się zapewnienie pełnej dostępnoņci do pu-
blicznych usług telekomunikacyjnych, w tym do-
stęp do szerokopasmowego internetu, poprzez 
budowę, rozbudowę, modernizację sieci, realizo-
wane w obrębie linii rozgraniczających ulic i cią-
gów komunikacyjnych; w przypadku braku takiej 
możliwoņci dopuszcza się prowadzenie uzbroje-
nia telekomunikacyjnego maksymalnie blisko po-
za liniami rozgraniczającymi ulic lub w maksy-
malnym zbliżeniu do granic innych działek; 

3) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-
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cych linii napowietrznych oraz ich wymianę na 
sieć kablową; 

4) na terenie objętym granicami planu, dopuszcza 
się lokalizację inwestycji celu publicznego z za-
kresu łącznoņci publicznej w rozumieniu przepi-
sów odrębnych, w tym w szczególnoņci stacje 
bazowe telefonii komórkowej; 

5) na obszarze objętym planem, zakłada się utrzy-
manie istniejącej infrastruktury telekomunikacyj-
nej (urządzeń i sieci) oraz jej rozbudowę wraz z 
masztami i antenami dostępu radiowego; 

6) wysokoņć urządzeń lub instalacji wraz z ich kon-
strukcją wsporczą, zamontowanych na dachu 
budynku lub budowli przekrytej dachem nie mo-
że przekraczać 30% wysokoņci tych budynków lub 
budowli; dla masztów telefonii komórkowej mak-
symalnej wysokoņci nie ustala się. 

8. Zasady zaopatrzenia w gaz dla celów go-
spodarczych i grzewczych, plan ustala: 
1) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej 

ņredniego ciņnienia; 
2) budowę gazociągów w liniach rozgraniczających 

dróg, która powinna być zgodna z aktualnie obo-
wiązującym rozporządzeniem, okreņlającym wa-
runki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe; 

3) lokalizację szafek gazowych w linii ogrodzeń, ot-
wieranych na zewnątrz od strony ulicy; 

4) lokalizację ogrodzeń w odległoņci minimum 1,0 
m od gazociągu; 

5) gazyfikacja obszarów okreņlonych planem przez 
przedsiębiorstwo gazownicze będzie możliwa, je-
ņli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki 
budowy odcinków sieci gazowych. 

§ 14. Zasady obsługi układu komunikacyjne-
go: 
1) dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej tere-

nów, ustala się przebieg i powiązania dróg zgod-
nie z rysunkiem planu; 

2) powiązania komunikacyjne obszaru objętego pla-
nem z układem komunikacyjnym zewnętrznym 
stanowią: ul. Radomszczańska, ul. Wiņniowa, ul. 
Modrzewiowa i ul. Słoneczna, znajdujące się poza 
granicami opracowania; 

3) obsługę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem, stanowią: droga główna, drogi lokalne i do-
jazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami: 

 a) KDG – droga główna, znajdująca się poza gra-
nicami opracowania, 

 b) KDL – droga lokalna, znajdująca się poza gra-
nicami opracowania, 

 c) KDD – droga dojazdowa „D”; 
4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 1KDD, ustala się przeznaczenie: 
 a) podstawowe – teren drogi publicznej klasy „L” 

– lokalnej, 
 b) dopuszczalne – sieci i urządzenie infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających drogi, 
 c) zasady zagospodarowania: 
 - szerokoņć w liniach rozgraniczających 15,0 m, 

 - przekrój jezdni 1 x 2 – 7,0 m; 
5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 2KDD, ustala się przeznaczenie: 
 a) podstawowe – teren drogi publicznej klasy „L” 

– lokalnej, 
 b) dopuszczalne – sieci i urządzenie infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających drogi, 
 c) zasady zagospodarowania: 
 - szerokoņć w liniach rozgraniczających od 

12,0 m do 14,0 m na odcinku przedłużenia ul. 
Wiņniowej, 

 - przekrój jezdni 1 x 2 – 7,0 m; 
6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 3KDD, ustala się przeznaczenie: 
 a) podstawowe – teren drogi publicznej klasy 

„D” – dojazdowej, 
 b) dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających drogi, 
 c) zasady zagospodarowania: 
 - szerokoņć w liniach rozgraniczających zmien-

na od 12,0 m do 17,0 m, 
 - przekrój jezdni 1 x 2 – 6,0 m; 
7) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 4KDD, 5KDD, 6KDD i 7KDD, ustala się 
przeznaczenie: 

 a) podstawowe – teren drogi publicznej klasy 
„D” – dojazdowe, 

 b) dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających drogi, 

 c) zasady zagospodarowania: 
 - szerokoņć w liniach rozgraniczających 12,0 m, 
 - przekrój jezdni 1 x 2 – 6,0 m; 
8) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 8KD, ustala się przeznaczenie: 
 a) podstawowe – rezerwa teren pod budowę 

skrzyżowania typu rondo, 
 b) działka nr ewid. 141/2 bez prawa zabudowy; 
9) szerokoņć terenów komunikacji w liniach rozgra-

niczających, okreņlono na rysunku planu oraz w 
przepisach szczegółowych; 

10) na terenach w obrębie linii rozgraniczających, za-
kazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wy-
jątkiem urządzeń technicznych dróg i ulic oraz 
związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu; do-
puszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu, pod 
warunkiem nienaruszenia wymagań okreņlonych 
w odrębnych przepisach dotyczących dróg pu-
blicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg; 

10) plan dopuszcza obsługę działek budowlanych z 
dróg dojazdowych wewnętrznych nie wyznaczo-
nych na rysunku planu, przyjmując ich minimalną 
szerokoņć w liniach rozgraniczających nie mniej-
szą niż 6,0 m; 

11) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych na 
działkach budowlanych dla samochodów osobo-
wych, przy uwzględnieniu następujących wskaź-
ników: 

 - 2 miejsca postojowe/ budynek mieszkalny je-
dnorodzinny, 

 - 15 ÷ 32 miejsc postojowych/100 zatrudnio-
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nych w usługach i drobnej wytwórczoņci; 
12) miejsca postojowe, których mowa w pkt 8, należy 

usytuować na terenie, na którym usytuowany jest 
obiekt, któremu te miejsca towarzyszą; 

13) przy skrzyżowaniach dróg należy stosować na-
rożne trójkątne poszerzenia linii rozgraniczają-
cych drogę (trójkąt widocznoņci) o minimalnych 
wymiarach 5 m x 5 m (zgodnie z rysunkiem pla-
nu). 

§ 15. Ustalenia ogólne: 
1) dopuszcza się możliwoņć przebudowy, rozbudo-

wy, budowy, remontu i rozbiórki urządzeń infra-
struktury technicznej; 

2) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających tereny ko-
munikacji, w oparciu o przepisy odrębne. 

 
Rozdział 4 

Przepisy szczegółowe planu 
 
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1 MN, 3 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 
MN, 9 MN i 10 MN, ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolnostojąca i bliźniacza wraz z obiek-
tami i urządzeniami towarzyszącymi: 

 a) zabudowaniami gospodarczymi i garażami – 
wbudowanymi w bryłę budynku lub wolno-
stojącymi, nie więcej niż jeden budynek na 
działce, 

 b) usługami nieuciążliwymi związanymi z zaopa-
trzeniem mieszkańców (handel i usługi), wbu-
dowanymi w bryłę budynku mieszkalnego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku; 

2) dopuszczalne: 
 a) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacji, w tym drogi wewnętrzne i miejsca po-
stojowe; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
 a) zakaz lokalizacji inwestycji realizujących przed-

sięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko, dla których obligatoryjnie 
wymagane jest sporządzenie raportu oddzia-
ływania na ņrodowisko, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

 b) uciążliwoņć prowadzonej działalnoņci usługo-
wej powinna być ograniczona do granic dział-
ki, do której właņciciel ma tytuł prawny, 

 c) realizacja nowej zabudowy, 
 d) zachowanie, modernizacja i rozbudowa istnie-

jącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wraz z istniejącymi budynkami gospodarczy-
mi, 

 e) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%, 
 f) maksymalna intensywnoņć zabudowy: 
 - dla zabudowy wolnostojącej - 0,4, 
 - dla zabudowy bliźniaczej – 0,6, 
 g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego – 50% powierzchni działki, 

 h) nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od 
krawędzi jezdni drogi krajowej nr 42 (ul. Ra-
domszczańska) oraz 5,0 m od linii regulacyjnej 
dróg lokalnych i dojazdowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDL i KDD, 

 i) nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izolacyj-
nej wzdłuż ogrodzenia działki, zielenią wysoką 
i ņredniowysoką, 

 j) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działce budowlanej, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 14 pkt 8 i 9; 

4) zasady kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć nowej zabudowy: 
 - mieszkaniowej – 11,0 m, 
 - gospodarczej, garaży – 5,0 m, 
 b) geometria dachu: dla budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i garaży - dachy płaskie lub 
spadziste od 30º do 45º; 

5) zasady scalenia i podziału nieruchomoņci: 
 a) minimalna szerokoņć krótszego boku nowej 

działki: 
 - zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 18,0 

m, 
 - zabudowy bliźniaczej – jeden segment – 14,0 

m, 
 b) minimalna powierzchnia działki po podziale: 
 - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca – 800 

m², 
 - zabudowa bliźniacza – 600 m², 
 c) ustala się zachowanie działek budowlanych 

zaistniałych przed uchwaleniem niniejszego 
planu, 

 d) dopuszcza się podział nieruchomoņci pod wa-
runkiem zachowania wartoņci użytkowych czę-
ņci powstałych po podziale, zgodnie z prze-
znaczeniem i warunkami zagospodarowania 
okreņlonych planem, 

 e) każda wydzielona działka musi mieć zapew-
niony dostęp do drogi publicznej i do infra-
struktury technicznej, 

 f) dopuszcza się wydzielenie granic działek w 
nawiązaniu do istniejących kierunków prze-
biegu granic; 

6) warunki i zasady dotyczące infrastruktury tech-
nicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu projekto-
wanego w 2KDL, 4KDD, 5KDD, 3KDD, 2KDD, 
1KDD i 1KDL oraz z istniejącego wodociągu w 
ulicy Klonowej, Słonecznej i Radomszczań-
skiej, 

 b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do pro-
jektowanej sieci w 2KDL, 4KDD, 5KDD, 3KDD, 
2KDD, 1KDD i 1KDL oraz z istniejącej sieci w 
ulicy Klonowej i Radomszczańskiej, a także 
istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Słonecznej, 

 c) odprowadzenie wód deszczowych do projek-
towanej sieci w 2KDL, 4KDD, 5KDD, 3KDD, 
2KDD, 1KDD i 1KDL oraz Klonowej, Słonecznej 
i Radomszczańskiej. 
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§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 2 UR/MN, ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa o funkcji rzemieņlniczej 

wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi: 
 a) budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dla 

właņciciela prowadzącego działalnoņć gospo-
darczą, 

 b) zabudowaniami gospodarczymi i garażami – 
wbudowanymi w bryłę budynku usługowego 
lub wolnostojącymi, 

 c) parkingami, zielenią izolacyjną oraz obiektami 
małej architektury; 

2) dopuszczalne: 
 a) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacji, w tym drogi wewnętrzne i miejsca po-
stojowe; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
 a) zakaz lokalizacji inwestycji realizujących przed-

sięwzięcia mogące zawsze znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko, dla których obligatoryj-
nie wymagane jest sporządzenie raportu od-
działywania na ņrodowisko, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

 b) uciążliwoņć prowadzonej działalnoņci rzemie-
ņlniczej powinna być ograniczona do granic 
działki, do której właņciciel ma tytuł prawny, 

 c) realizacja nowej zabudowy, 
 d) zachowanie, modernizacja i rozbudowa istnie-

jącej zabudowy rzemieņlniczej, wraz z istnieją-
cymi budynkami mieszkalnymi i gospodar-
czymi, 

 e) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%, 
 f) maksymalna intensywnoņć zabudowy – 0,6, 
 g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego – 30% powierzchni działki, 
 h) nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od 

krawędzi jezdni drogi krajowej (ul. Radomsz-
czańska), 

 i) nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izolacyj-
nej wzdłuż ogrodzenia działki, zielenią wysoką 
i ņredniowysoką, 

 j) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działce budowlanej, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 14 pkt 8 i 9; 

4) zasady kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć nowej zabudowy: 
 - mieszkaniowej – 11,0 m, 
 - usługowej – 9,0 m, 
 - gospodarczej, garaży – 5,0 m, 
 - dla istniejącej zabudowy wyższej plan dopu-

szcza jej remont i rozbudowę z zakazem 
nadbudowy, 

 b) geometria dachu: dla budynków rzemieņlni-
czych, mieszkalnych, gospodarczych i garaży - 
dachy płaskie lub spadziste od 30º do 45º; 

5) zasady scalenia i podziału nieruchomoņci: 
 a) minimalna szerokoņć krótszego boku po po-

dziale – 20 m, 
 b) minimalna powierzchnia działki po podziale – 

2.000 m², 

 c) ustala się zachowanie działek budowlanych 
zaistniałych przed uchwaleniem niniejszego 
planu, 

 d) dopuszcza się podział nieruchomoņci, pod wa-
runkiem zachowania wartoņci użytkowych czę-
ņci powstałych po podziale, zgodnie z prze-
znaczeniem i warunkami zagospodarowania 
okreņlonych planem, 

 e) każda wydzielona działka musi mieć zapew-
niony dostęp do drogi publicznej i do infra-
struktury technicznej, 

 f) dopuszcza się wydzielenie granic działek, w 
nawiązaniu do istniejących kierunków prze-
biegu granic; 

6) warunki i zasady dotyczące infrastruktury tech-
nicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-
go w ulicy Modrzewiowej i Radomszczańskiej, 

 b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w ulicy Modrzewiowej i Radomsz-
czańskiej, 

 c) odprowadzenie wód deszczowych do projek-
towanej sieci w ulicy Modrzewiowej i Radom-
szczańskiej. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4 MN/U i 11 MN/U, ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolnostojąca wraz z obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi: 

 a) obiektami usługowymi wolnostojącymi, 
 b) zabudowaniami gospodarczymi i garażami – 

wbudowanymi w bryłę budynku usługowego 
lub wolnostojącymi; 

2) dopuszczalne: 
 a) urządzenia infrastruktury technicznej i komu-

nikacji, w tym drogi wewnętrzne i miejsca po-
stojowe; 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
 a) zakaz lokalizacji inwestycji realizujących przed-

sięwzięcia mogące zawsze znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko, dla których obligatoryj-
nie wymagane jest sporządzenie raportu od-
działywania na ņrodowisko, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

 b) uciążliwoņć prowadzonej działalnoņci usługo-
wej powinna być ograniczona do granic dział-
ki, do której właņciciel ma tytuł prawny, 

 c) realizacja nowej zabudowy, 
 d) zachowanie, modernizacja i rozbudowa istnie-

jącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wraz z istniejącymi budynkami gospodarczy-
mi, 

 e) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%, 
 f) maksymalna intensywnoņć zabudowy – 1,2, 
 g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego – 30% powierzchni działki, 
 h) nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od 

krawędzi jezdni drogi krajowej (ul. Radomsz-
czańska) oraz 5,0 m od linii regulacyjnej dróg 
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dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDD, 

 i) nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izolacyj-
nej wzdłuż ogrodzenia działki, zielenią wysoką 
i ņredniowysoką, 

 j) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na działce budowlanej, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 14 pkt 8 i 9; 

4) zasady kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć nowej zabudowy: 
 - mieszkaniowej – 11,0 m, 
 - usługowej – 9,0 m, 
 - gospodarczej, garaży – 5,0 m, 
 b) geometria dachu: dla budynków mieszkal-

nych, usługowych, gospodarczych i garaży - 
dachy płaskie lub spadziste od 30º do 45º; 

5) zasady scalenia i podziału nieruchomoņci: 
 a) minimalna szerokoņć krótszego boku nowej 

działki – 20 m, 
 b) minimalna powierzchnia działki po podziale – 

2.000 m², 
 c) ustala się zachowanie działek budowlanych 

zaistniałych przed uchwaleniem niniejszego 
planu, 

 d) dopuszcza się podział nieruchomoņci, pod wa-
runkiem zachowania wartoņci użytkowych czę-
ņci powstałych po podziale, zgodnie z przezna-
czeniem i warunkami zagospodarowania okre-
ņlonych planem, 

 e) każda wydzielona działka musi mieć zapew-
niony dostęp do drogi publicznej i do infra-
struktury technicznej, 

 f) dopuszcza się wydzielenie granic działek w 
nawiązaniu do istniejących kierunków prze-
biegu granic; 

6) warunki i zasady dotyczące infrastruktury tech-
nicznej: 

 a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu istniejące-
go w ulicy Wiņniowej, Radomszczańskiej i Sło-
necznej oraz z wodociągu projektowanego w 
1KDL i 2KDL, 

 b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych do istnie-
jącej sieci w ulicy Wiņniowej, Radomszczań-
skiej i Słonecznej oraz do sieci projektowanej 
w 1KDL i 2KDL, 

 c) odprowadzenie wód deszczowych do projek-
towanej sieci w ulicy Wiņniowej, Radomsz-
czańskiej, Słonecznej oraz w 1KDL i 2KDL. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 12 EG, ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – stacja redukcji gazu; 

2) dopuszczalne – zieleń urządzona za wyjątkiem 
zieleni wysokiej i ņredniowysokiej; 

3) granice bezpieczeństwa nie mogą wykraczać po-
za teren działki. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 13 EE, ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – stacja transformatorowo-rozdziel-

cza (adaptacja istniejącej stacji); 
2) dopuszczalne – zieleń urządzona za wyjątkiem 

zieleni wysokiej i ņredniowysokiej; 
3) zasady zagospodarowania – ustala się, że dla 

projektowanych w terenie stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV, należy wydzielić działki o mini-
malnych wymiarach 6,0 m x 5,0 m dla stacji wnę-
trzowych lub 3,0 m x 2,0 m dla stacji słupowych. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 14 EE, ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – stacja transformatorowo-rozdziel-

cza; 
2) dopuszczalne – zieleń urządzona za wyjątkiem 

zieleni wysokiej i ņredniowysokiej; 
3) zasady zagospodarowania – ustala się, że dla pro-

jektowanych w terenie stacji transformatorowych 
15/0,4 kV, należy wydzielić działki o minimalnych 
wymiarach 6,0 m x 5,0 m dla stacji wnętrzowych 
lub 3,0 m x 2,0 m dla stacji słupowych. 

 
Rozdział 5 

Przepisy końcowe 
 

§ 22. Stawkę procentową służącą naliczAniu 
opłaty, o której mowa art. 36 ust. 3 ustawy z dn. 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się na: 
1) dla terenu MN - 10%; 
2) dla terenu MN/U - 10%; 
3) dla terenu UR/MN - 10%; 
4) dla terenu EE - 0%; 
5) dla terenu EG - 0%; 
6) dla terenu KDD - 0%. 

§ 23. Wykonanie mniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 
 

 Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Przedborzu:  

Krzysztof Zawisza 
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Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XI/75/11  
Rady Miejskiej w Przedborzu 
z dnia 31 sierpnia 2011 r.  
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/75/11 
Rady Miejskiej w Przedborzu 
z dnia 31 sierpnia 2011 r.  
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/75/11 
Rady Miejskiej w Przedborzu 
z dnia 31 sierpnia 2011 r.  
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr XI/75/11 
Rady Miejskiej w Przedborzu 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
  

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W PRZEDBORZU 

W OBRĘBIE 1 POMIĘDZY ULICĄ SŁONECZNĄ, NOWĄ, RADOMSZCZAŃSKĄ,  
A ZACHODNIĄ GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA 

 
Do przedmiotowego projektu planu, w wy-

niku jego wyłożenia do publicznego wglądu w 
dniach: od 27 grudnia 2010 r. do 19 stycznia 2011 r., 
złożona została następująca uwaga: 

 
Lp.  Osoba wnosząca  Czego uwaga dotyczyła  Rozstrzygnięcie  
1. Pan Artur Koski  

zam. ul. ....................  
w Przedborzu 

projekt planu nie uwzględnienia optymalnego wyko-
rzystania gruntów przeznaczonych pod zabudowę jed-
norodzinną, który wręcz wprowadza chaos w podział 
gruntów przeznaczonych pod działki budowlane i jest 
sprzeczny z interesem właņciciela składającego uwagę 

uwaga została  
odrzucona 

 
Uwagę Pana Artura Koski została roz-

strzygnięta Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Przedborza, zgodnie z brzmieniem art. 17 pkt 

12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

 
Załącznik nr 5 
do uchwały nr XI/75/11 
Rady Miejskiej w Przedborzu 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W PRZEDBORZU 

W OBRĘBIE 1 POMIĘDZY ULICĄ SŁONECZNĄ, NOWĄ, RADOMSZCZAŃSKĄ, A ZACHODNIĄ GRANICĄ 
ADMINISTRACYJNĄ MIASTA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRA  
NALEŻY DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIASTO PRZEDBÓRZ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokojenie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. W szczególnoņci zadania własne obejmują 
sprawy związane z problematyką gospodarki prze-
strzennej, w tym sprawy: 

- ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-
moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

- gminnych dróg, ulic, mostów i placów, 
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanali-

zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz. 
Do ważniejszych zadań związanych z porząd-

kowaniem i zagospodarowaniem terenu planu, nale-

żą: 
- wykupienie nieruchomoņci do realizacji ce-

lów publicznych, 
- budowa dróg, 
- wybudowanie brakujących odcinków sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Powyższe zadania zostaną umieszczone w 

programach rozwoju poszczególnych elementów 
zagospodarowania, a następnie w zadaniach rze-
czowych budżetu miasta na kolejne lata. 

Finansowanie realizacji inwestycji odbywać 
się będzie, w oparciu o budżet miasta i wykorzysta-
nie ņrodków zewnętrznych: 

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
- Funduszy Ochrony Ņrodowiska, 
- Ņrodków Spółek Miejskich, 
- Ņrodków udostępnionych w Zintegrowanym 

Programie Operacyjnym Rozwoju Regional-
nego. 
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