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4) nagroda za osiągnięcia sportowe oraz w kon-

kursach. 
§ 29. 1. Ustanawia się następujące rodzaje 

kar stosowanych wobec uczniów: 
1) udzielenie kary upomnienia przez wychowaw-

cę; 
2) udzielenie kary upomnienia przez dyrektora; 
3) w stosunku do ucznia szkoły podstawowej udzie-

lenie kary upomnienia przez dyrektora, w obec-
ności jego rodziców (opiekunów prawnych); 

4) udzielenie kary nagany przez dyrektora; 
5) w stosunku do ucznia szkoły podstawowej udzie-

lenie kary nagany przez dyrektora, w obecności 
jego rodziców (opiekunów prawnych); 

6) wykluczenie ucznia z udziału w imprezach o cha-
rakterze kulturalno-rozrywkowym. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się 
od kary, wnosząc na piśmie odwołanie do dyrekto-
ra w terminie 7 dni od otrzymania kary. 

3. Odwołanie rozpatruje dyrektor, po zasię-
gnięciu opinii nauczyciela wychowawcy. 

4. Dyrektor podejmuje decyzję o uznaniu 
zasadności złożonego odwołania bądź odrzuca 
odwołanie ze względów formalnych. 

5. Odrzucenie odwołania jest równoznacz-
ne z utrzymaniem kary w mocy. 

6. Uczeń lub jego rodzice mają prawo od-
wołać się od decyzji dyrektora, do organu prowa-
dzącego szkołę lub do organu sprawującego nad-
zór pedagogiczny. 

§ 30. Dyrektor Zespołu może, w uzasad-
nionych przypadkach, skierować wniosek o prze-
niesienie przez kuratora oświaty ucznia do innej 
szkoły. Wniosek ten zatwierdza rada pedagogiczna 

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i 
rady rodziców. 

§ 31. Ustanawia się następujące warunki za-
pewniające uczniom bezpieczeństwo w czasie po-
bytu w Zespole: 
1) nauczyciel prowadzący zajęcia zapewnia opiekę 

uczniom w czasie trwania zajęć, od momentu 
ich rozpoczęcia do zakończenia; 

2) nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw mię-
dzylekcyjnych, zgodnie z opracowanym przez 
dyrektora harmonogramem; 

3) organizuje się dyżury nauczycieli, w czasie po-
przedzającym rozpoczęcie zajęć lekcyjnych i po 
zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

 
Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 
 

§ 32. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej 
wspólnej dla wszystkich jednostek wchodzących w 
skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

2. Pieczęć urzędowa (okrągła) zawiera: na-
zwę Zespołu oraz jednostki wchodzącej w jego 
skład. 

3. Pieczęć podłużna (nagłówkowa) Zespołu 
zawiera: nazwę Zespołu, adres, tel., NIP, Regon. 

4. Zespół prowadzi i przechowuje doku-
mentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zasady prowadzenia przez Zespół go-
spodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

6. Wszelkie zmiany do niniejszego statutu 
uchwala rada pedagogiczna. 

7. Wszelkie spory w zakresie interpretacji i 
stosowania niniejszego statutu rozstrzyga dyrektor.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/690/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

  
 z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, 

Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 
ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. 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, z 2007 r. Nr 
225, poz. 1635 i Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr 
XVI/277/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunal-
skim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrko-
wie Trybunalskim i uchwały Nr XXXVIII/689/09 
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Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 
czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, 
Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim z 
obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego”, które zostało przyjęte 
uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r., 
 

Dział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: 
Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrko-
wie Trybunalskim, zwany dalej „planem”, którego 
szczegółowe granice oznaczone są na rysunku pla-
nu. 

2. Integralną częścią uchwały, są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik Nr 1 do uchwały, zawierający wyrys ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego dla części objętej planem; 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu planu – stano-
wiące załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy – stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu, są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej wolnostojącej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN; 

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem U; 

3) tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP; 

4) tereny stacji transformatorowych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem E; 

5) tereny dróg publicznych – droga zbiorcza, 
oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ; 

6) tereny dróg publicznych – droga lokalna, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KDL; 

7) tereny dróg publicznych – droga dojazdowa, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

8) ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku pla-
nu KX. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy; 
4) budynki przeznaczone do likwidacji; 
5) tereny dróg publicznych – droga zbiorcza, lo-

kalna, dojazdowa; 

6) ciąg pieszo-jezdny; 
7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej wolnostojącej; 
8) tereny zabudowy usługowej; 
9) tereny zieleni publicznej; 
10) tereny stacji transformatorowych; 
11) skrzyżowanie typu rondo; 
12) linia energetyczna do likwidacji. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, 
niewymienione w ust. 1, pełnią funkcję informa-
cyjną lub orientacyjną. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały, jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miasta w Piotrkowie Trybunal-
skim, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

2) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, będą-
cy przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
opracowanie graficzne sporządzone na mapie 
w skali 1:1000, stanowiące załącznik do niniej-
szej uchwały; 

4) obszarze – należy przez to rozumieć obszar 
objęty planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu, o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej; 

5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzie-
lącą obszar na części o różnym sposobie zago-
spodarowania; 

6) terenie – należy przez to rozumieć teren o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zago-
spodarowania, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony sym-
bolami cyfrowymi i literowymi, z których cyfry 
oznaczają kolejny numer terenu, a litery prze-
znaczenie terenu; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umiesz-
czona ściana budynku, bez jej przekraczania w 
kierunku linii rozgraniczającej drogi lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów za-
gospodarowania terenu z wyłączeniem takich 
elementów architektonicznych, jak: balkon, 
schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, ru-
ra spustowa, podokienniki oraz innych detali 
wystroju architektonicznego; 

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, wzdłuż której należy obowiąz-
kowo sytuować budynki, z wyłączeniem takich 
elementów architektonicznych, jak: balkon, 
schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, ru-
ra spustowa, podokienniki oraz innych detali 
wystroju architektonicznego; 

9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię działki budowlanej zajętą 
przez rzuty poziome wszystkich budynków w 
ich obrysie zewnętrznym, w stosunku do po-
wierzchni całej działki budowlanej; 
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10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 

przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków położonych na 
działce budowlanej, do całej powierzchni tej 
działki budowlanej;  

11) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć 
inwestycje budowlane, polegające na budowie 
nowych budynków albo na przekształceniu lub 
zmianie sposobu użytkowania terenu, albo na 
zmianie sposobu użytkowania obiektu budow-
lanego lub jego części, albo na rozbiórce 
obiektu budowlanego; 

12) funkcji uzupełniającej – należy przez to rozu-
mieć funkcję mającą na celu wzbogacenie 
funkcji wskazanej w przeznaczeniu terenu, 
obowiązuje maksymalny procent powierzchni 
użytkowej funkcji uzupełniającej w stosunku 
do powierzchni użytkowej funkcji wskazanej w 
przeznaczeniu terenu w wysokości 50%; 

13) funkcji usługowej – należy przez to rozumieć 
usługi podstawowe, handel detaliczny, gastro-
nomię, rzemiosło, itp.; 

14)  maksymalna wysokość zabudowy – należy 
przez to rozumieć ustaloną w planie nieprze-
kraczalną ilość kondygnacji naziemnych bu-
dynku lub nieprzekraczalny pionowy wymiar 
budynku w metrach liczony od naturalnej war-
stwicy terenu, na której posadowiony jest bu-
dynek (od strony frontowej) do najwyższej ka-
lenicy lub najwyższego punktu na pokryciu ku-
batury bez masztów odgromnikowych, anten i 
kominów; 

15) adaptacji budynków – należy przez to rozumieć 
remont i przebudowę budynków w ramach 
istniejącej zewnętrznej formy przestrzennej w 
granicach oznaczonych na rysunku planu; 

16) budynkach do likwidacji – należy przez to ro-
zumieć budynki przewidziane docelowo do 
rozbiórki, dla których ustala się zakaz rozbu-
dowy, przebudowy, remontów i modernizacji;  

17) odpowiedniej ilości miejsc postojowych – na-
leży przez to rozumieć ilość miejsc postojo-
wych liczoną z proporcji: 1 miejsce postojowe 
na 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usłu-
gowej, przy czym otrzymany wynik należy za-
okrąglać wzwyż do liczby całkowitej lub 1 miej-
sce postojowe na 1 działkę budowlaną budow-
nictwa jednorodzinnego; 

18) przepisach odrębnych i szczególnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi. 

§ 4. 1. Dla obszaru, o którym mowa w § 1, 
plan ustala: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalenia i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

8) zasady rozbudowy i budowy systemów komu-
nikacji i infrastruktury technicznej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów; 

10) stawki procentowe, służące naliczaniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w 
związku z uchwaleniem planu.  

2. W obszarze, o którym mowa w § 1, nie 
występują zagadnienia, dla których plan nie okre-
śla ustaleń dotyczących: 
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

3) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 
terenów służących organizacji imprez maso-
wych. 

3. Ustalenia planu określone są w treści 
niniejszej uchwały oraz na rysunku planu. 
 

Dział II 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

 
§ 5. 1. W granicach obszaru, ustala się: 

1) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 
a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć o uciążliwo-

ści wykraczającej poza granice lokalu, w 
przypadku funkcji uzupełniającej wbudowa-
nej w bryłę budynku lub budynku w przy-
padku wolnostojącego budynku o funkcji 
uzupełniającej, 

b) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, w ro-
zumieniu przepisów o ochronie środowiska, 
z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej i 
dróg publicznych, 

c) obowiązek zachowania poziomu hałasu w 
środowisku, określony w obowiązujących 
przepisach o ochronie środowiska dla tere-
nów oznaczonych na rysunku planu symbo-
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lami MN, jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, 

d) pozostałe tereny nie podlegają ochronie aku-
stycznej, 

e) ustala się obowiązek zachowania dopusz-
czalnych norm emisji hałasu, na granicy z 
terenami chronionymi akustycznie, 

f) dla obiektów mieszczących jednocześnie 
funkcje mieszkalne i usługowe, obowiązek 
zastosowania rozwiązań budowlanych za-
pewniających ochronę pomieszczeń miesz-
kalnych przed uciążliwościami wynikający-
mi z prowadzonej działalności usługowej, 

g) zakaz stosowania urządzeń i technologii po-
wodujących emisję zanieczyszczeń stałych i 
gazowych powyżej dopuszczalnych parame-
trów; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

– na obszarze objętym planem, nie występu-
ją stanowiska archeologiczne i obszar ten 
nie leży w strefie ochrony konserwator-
skiej; 

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
a) zakaz sytuowania nośników reklamowych o 

powierzchni przekraczającej 3 m2; 
4) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej: 
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDZ, KDL, KDD, obowiązuje ad-
aptacja lub budowa dróg, 

b) dla terenu KX obowiązuje budowa ciągu 
pieszo-jezdnego, 

c) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej wszystkich mediów w granicach 
linii rozgraniczających dróg, na zasadach 
uzgodnionych z zarządcą lub właścicielem 
drogi, 

d) dopuszcza się realizację podziemnych prze-
pompowni ścieków, bez konieczności zmia-
ny niniejszego planu; 

5) zasilanie w energię elektryczną: 
a) dla nowo realizowanych sieci elektroener-

getycznych 15 kV i 0,4 kV, obowiązuje za-
stosowanie wyłącznie linii kablowych ukła-
danych w gruncie, 

b) napowietrzną linię energetyczną 15 kV 
przewiduje się do likwidacji i budowy, jako 
linii kablowej, 

c) do czasu likwidacji linii napowietrznej 15 
kV, lokalizacja budynków w strefie ograni-
czonego użytkowania wynoszącej po 7, 5 m 
po obu stronach linii, wymaga indywidual-
nego uzgodnienia z PGE Dystrybucja Łódź-
Teren S.A.;  

6) zaopatrzenie w wodę: 
a) z istniejącego wodociągu w ulicy Spacero-

wej, Piaskowej, Prostej i Krętej, 
b) z projektowanego wodociągu w istniejącej 

ulicy Piaskowej 24KDD i 25KDD oraz w pro-
jektowanych ulicach: zbiorczej 16KDZ, do-
jazdowych 21KDD, 23KDD, 27KDD, 28KDD, 
29KDD, 30KDD, 31KDD, 

c) z projektowanego wodociągu w projekto-
wanych ciągach pieszo-jezdnych 32KX i 
33KX, 

d) zakaz budowy ujęć własnych za wyjątkiem 
studni dla celów gospodarczych; 

7) zaopatrzenie w energię cieplną: 
a) z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych w 

bryłę budynku, 
b) po realizacji projektowanego ciepłociągu w 

ulicy zbiorczej 16KDZ, możliwość podłącze-
nia do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

c) obowiązuje zakaz stosowania urządzeń i 
technologii wytwarzających energię na cele 
grzewcze i bytowe, powodujących emisję 
zanieczyszczeń stałych i gazowych, powyżej 
dopuszczalnych parametrów określonych w 
przepisach odrębnych, 

d) zaleca się stosowanie kotłowni wyłącznie 
wyposażonych w niskoemisyjne źródła cie-
pła posiadające certyfikaty bezpieczeństwa 
ekologicznego lub wykorzystujące bezemi-
syjne technologie grzewcze, 

e) ustala się obowiązek stosowania w istnieją-
cych i projektowanych lokalnych kotłowniach 
i istniejących paleniskach domowych wyłącz-
nie paliw o niskiej zawartości popiołu, 

f) zaleca się termomodernizację istniejących 
budynków, w celu ograniczenia strat ciepła; 

8) zaopatrzenie w gaz: 
– z projektowanej sieci gazowej w terenie 

dróg KDZ, KDL, KDD i w projektowanych 
ciągach pieszo-jezdnych KX; 

9) odprowadzenie ścieków sanitarnych:  
a) do istniejącej i projektowanej kanalizacji sa-

nitarnej w ulicach: zbiorczej KDZ, lokalnych 
KDL dojazdowych KDD i w projektowanych 
ciągach pieszo-jezdnych KX, 

b) możliwość budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków, 

c) zakaz budowy szczelnych zbiorników bez-
odpływowych (szamb); 

10) odprowadzanie wód opadowych: 
– w granicach nieruchomości; 

11) odprowadzanie ścieków opadowych: 
– do projektowanej sieci kanalizacji deszczo-

wej; 
12) usuwanie nieczystości stałych: 

a) w oparciu o zbiorowy system oczyszczania, 
b) obowiązek gromadzenia odpadów stałych 

w szczelnych pojemnikach, 
c) obowiązek zapewnienia odbioru odpadów; 

13) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: 
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– nie ustala się innego sposobu tymczasowe-
go zagospodarowania terenów, aniżeli do-
tychczasowy; 

14) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszą: 
a) 20% dla terenów MN, 
b) 30% dla terenów U, 
c) 0% dla terenów ZP, 
d) 0% dla terenów E, 
e) 0% dla terenów KDZ, KDL i KDD, 
f) 0% dla terenów KX. 

2. Zasady zagospodarowania i wyposaże-
nia terenów w zakresie obronności i w sytuacjach 
kryzysowych: 
1) przeznaczenie terenów jest zgodnie ze „Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybu-
nalskiego” – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna; 

2) zabudowa na terenach objętych planem, nie 
tworzy zagrożeń dla ludności i środowiska, na 
obszarze własnym jak i na terenach sąsiednich; 

3) realizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacyj-
nej i stacji transformatorowych, winna następo-
wać równolegle z zabudową mieszkaniową; 

4) obowiązek budowy odcinków sieci wodociągo-
wej domykających pierścienie oraz zaopatrzenie 
sieci w hydranty naziemne do celów p.poż.; 

5) obowiązek zaopatrzenia w wodę w warunkach 
kryzysowych w ilości według przelicznika – 7 
m3/miesiąc/mieszkańca; 

6) obowiązek zapewnienia przejezdności ulic i 
wykorzystania ich do celów p.poż.; 

7) obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych dla pojazdów i sprzętu ra-
towniczego; 

8) ze względu na specyfikę zabudowy (jednoro-
dzinna i usługowa handlowa), nie ustala się 
obowiązku realizacji pomieszczeń odpornych 
na zagruzowanie i szybką adaptację dla celów 
ochrony ludności; 

9) lokalizacje obiektów służących ochronie ludno-
ści w sytuacjach kryzysowych, wyznacza się na 
terenie zaliczanym do powierzchni biologicznie 
czynnej terenu inwestycji, na terenach zieleni 
urządzonej i na terenach między liniami zabu-
dowy wyznaczonymi wzdłuż dróg publicznych. 

 
Dział III 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
 terenów 

 
Rozdział I 

Ustalenia dotyczące terenów zabudowy 
 

§ 6. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1MN, przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnosto-

jącą, z możliwością uzupełnienia funkcją usługową 
wbudowaną w bryłę budynku albo wolnostojącą. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków usługowych, gospodarczych i gara-
żowych, 

b) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
c) dopuszcza się sytuowanie budynków usłu-

gowych, gospodarczych i garaży bezpośred-
nio w granicy z sąsiednimi działkami budow-
lanymi, 

d) dopuszcza się adaptację budynków z wyjąt-
kiem budynków położonych poza liniami za-
budowy, a w przypadku rozbudowy wpro-
wadza się obowiązek kształtowania bryły bu-
dynku jak dla zabudowy nowej, 

e) budynki znajdujące się poza wyznaczonymi li-
niami zabudowy, przeznaczone do likwidacji, 

f) obsługa komunikacyjna: 
– z istniejącej drogi lokalnej – 17KDL (ul. Spa-

cerowej), istniejących dróg dojazdowych – 
25KDD (ul. Piaskowej) i 26KDD (ul. Krętej), 

– z projektowanej drogi zbiorczej 16KDZ oraz 
z projektowanego ciągu pieszo-jezdnego 
32KX, 

g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-
stojowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg publicznych wy-

łącznie ogrodzenia ażurowego, o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co naj-
mniej 1/2 powierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy – 0,6, 

e) minimalny procent powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej – 40%, 

f) wysokość zabudowy: 
– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
– do 4 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
– do 8 m dla budynków usługowych, 
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g) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych:  
– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

h) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 100 cm, 

i) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

– kąt nachylenia połaci: 25  – 45 , 
– dopuszcza się w budynkach usługowych, 

gospodarczych i garażowych dachy jedno-
spadowe o kącie nachylenia 10  – 25 , 

– pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-
łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej 
nieruchomości przeznaczonej na zabudowę 
nie może być mniejsza niż 1.000 m2. 

§ 7. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 2U, przeznaczony na zabu-
dowę usługową wolnostojącą bądź szeregową, 
której uciążliwość zamyka się w granicach budyn-
ku. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 

gospodarczych i garażowych, 
b) dla zabudowy szeregowej możliwość sytu-

owania budynków usługowych bezpośrednio 
w granicy z sąsiednimi działkami budowla-
nymi, 

c) obsługa komunikacyjna: 
– z projektowanej drogi zbiorczej 16KDZ, za 

pomocą jednego zjazdu w teren, 
d) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-

stojowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg publicznych wy-

łącznie ogrodzenia ażurowego, o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co naj-
mniej 1/2 powierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 

a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – do 1,0, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 30%, 
e) wysokość zabudowy: 

– do 10 m dla budynków usługowych, 
– ilość kondygnacji budynków, 
– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

f) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 50 cm, 

g) rodzaj dachu: 
– płaski, 
– jednospadowy, dwuspadowy lub wielospa-

dowy o jednakowym kącie nachylenia połaci, 
– kąt nachylenia połaci: 20  – 35 , 
– pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 

kolorystyce dla wszystkich budynków w te-
renie o symbolu U; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-
łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści. 

§ 8. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 3ZP, przeznaczony na zie-
leń urządzoną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – realizacja zieleni 

publicznej ogólnodostępnej; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
– obsługa komunikacyjna z drogi publicznej – 

drogi dojazdowej 24KDD (ul. Piaskowej); 
3) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) zakaz lokalizacji budynków i budowli, 
b) obowiązek urządzenia ogólnodostępnego 

ciągu pieszego wzdłuż północnej granicy te-
renu, trwałych ciągów spacerowych wyposa-
żonych w oświetlenie, ławki i inne obiekty 
małej architektury, 

c) możliwość lokalizacji placu zabaw dla dzieci i 
boiska do małych gier zespołowych, 

d) obowiązek budowy kabla energetycznego 15 
kV zasilającego stację trafo w projektowa-
nym ciągu pieszym; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-
łu nieruchomości: 

– nie ustala się konieczności przeprowadzenia 
scalania nieruchomości. 
§ 9. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 4MN przeznaczony na za-
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budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostoją-
cą, z możliwością uzupełnienia funkcją usługową 
wbudowaną w bryłę budynku albo wolnostojącą. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszcza się lokalizację budynków miesz-

kalnych o 4-6 mieszkaniach dostępnych ze 
wspólnej klatki schodowej, z garażami wbu-
dowanymi w bryłę budynku, na działkach o 
minimalnej powierzchni 1.400 m², 

b) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-
dynków usługowych, gospodarczych i gara-
żowych, 

c) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
d) możliwość sytuowania budynków usługo-

wych, gospodarczych i garaży, bezpośrednio 
w granicy z sąsiednimi działkami budowla-
nymi, 

e) dopuszcza się adaptację budynków, a w 
przypadku rozbudowy wprowadza się obo-
wiązek kształtowania bryły budynku jak dla 
zabudowy nowej, 

f) obsługa komunikacyjna: 
– z istniejącej drogi lokalnej 18KDL – ul. Spa-

cerowej, z projektowanych dróg dojazdo-
wych 20KDD, 21KDD, 23KDD, z projektowa-
nego ciągu pieszo-jezdnego 33KX oraz dla 
działek nr 401/2, 402/4 i 403/4 z projektowa-
nej drogi zbiorczej 16KDZ, 

g) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-
stojowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg publicznych oraz 

ciągu pieszo-jezdnego, wyłącznie ogrodzenia 
ażurowego o łącznej powierzchni prześwitów 
wynoszącej co najmniej 1/2 powierzchni cał-
kowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy bu-

dynków gospodarczych i garażowych – łącz-
nie 45 m2, 

d) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-
ści zabudowy – 0,6, 

e) minimalny procent powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej 40%, 

f) wysokość zabudowy: 

– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
– do 4 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
– do 8 m dla budynków usługowych, 

g) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych:  
– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

h) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 100 cm, 

i) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

– kąt nachylenia połaci: 25  – 45 , 
– dopuszcza się w budynkach usługowych, 

gospodarczych i garażowych dachy jedno-
spadowe o kącie nachylenia 10  – 25 , 

– pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 
kolorystyce dla wszystkich budynków na 
działce budowlanej; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-
łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej 
nieruchomości przeznaczonej na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną nie może być 
mniejsza niż 600 m2. 

§ 10. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 5MN, przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostoją-
cą. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnych o 4-6 mieszkaniach dostępnych ze 
wspólnej klatki schodowej, z garażami wbu-
dowanymi w bryłę budynku, na działkach o 
minimalnej powierzchni 1.400 m², 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
gospodarczych i garażowych, 

c) obsługa komunikacyjna: 
– z projektowanej drogi dojazdowej 23KDD, 
– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-

stojowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony drogi publicznej wy-

łącznie ogrodzenia ażurowego, o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co naj-
mniej 1/2 powierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 234 – 14285 – Poz.  2106 
 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 0,6, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 30%, 
e) wysokość zabudowy: 

– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: 

– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
– maksymalna wysokość posadowienia par-

teru – 100 cm, 
g) rodzaj dachu: 

– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-
kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

– kąt nachylenia połaci: 25  – 45 , 
– pokrycie dachów jednolitą lub podobną ko-

lorystyką na działce budowlanej; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej 
nieruchomości przeznaczonej na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną nie może być 
mniejsza niż 650 m2. 

§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 6MN, przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnosto-
jącą. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszcza się lokalizację budynków miesz-

kalnych o 4-6 mieszkaniach dostępnych ze 
wspólnej klatki schodowej, z garażami wbu-
dowanymi w bryłę budynku, na działkach o 
minimalnej powierzchni 1.400 m², 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
gospodarczych i garażowych, 

c) obsługa komunikacyjna: 
– z projektowanych dróg dojazdowych 20KDD 

i 23KDD, 
– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-

stojowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 

b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogro-
dzenia ażurowego, o łącznej powierzchni 
prześwitów wynoszącej co najmniej 1/2 po-
wierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 0,6, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 40%, 
e) wysokość zabudowy: 

– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: 

– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

g) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 100 cm, 

h) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

– kąt nachylenia połaci: 25  – 45 , 
– pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 

kolorystyce na działce budowlanej; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej 
nieruchomości przeznaczonej na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, nie może być 
mniejsza niż 650 m2. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 7MN, przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnosto-
jącą. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, usta-
la się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszcza się lokalizację budynków miesz-

kalnych o 4-6 mieszkaniach dostępnych ze 
wspólnej klatki schodowej, z garażami wbu-
dowanymi w bryłę budynku, na działkach o 
minimalnej powierzchni 1.400 m², 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
gospodarczych i garażowych, 

c) obsługa komunikacyjna: 
– z istniejącej drogi dojazdowej 24 KDD (ul. 

Piaskowej), 
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– z projektowanych dróg dojazdowych 20KDD 
i 23KDD, 

– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-
stojowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogro-

dzenia ażurowego, o łącznej powierzchni 
prześwitów wynoszącej co najmniej 1/2 po-
wierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 0,6, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 40%, 
e) wysokość zabudowy: 

– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: 

– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

g) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 100 cm, 

h) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

– kąt nachylenia połaci: 25 -45 , 
– pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 

kolorystyce na działce budowlanej; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej 
nieruchomości przeznaczonej na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną nie może być 
mniejsza niż 700 m2. 

§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 8MN, przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnosto-
jącą, z możliwością uzupełnienia funkcją usługową 
wbudowaną w bryłę budynku. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 

a) dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnych o 4-6 mieszkaniach dostępnych ze 
wspólnej klatki schodowej, z garażami wbu-
dowanymi w bryłę budynku, na działkach o 
minimalnej powierzchni 1.400 m², 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
gospodarczych i garażowych, 

c) obsługa komunikacyjna: 
– z projektowanych dróg dojazdowych 

20KDD, 22KDD i 27KDD oraz istniejącej 
drogi dojazdowej 24KDD (ul. Piaskowej), 

– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-
stojowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogro-

dzenia ażurowego, o łącznej powierzchni 
prześwitów wynoszącej co najmniej 1/2 po-
wierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 0,6, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 40%, 
e) wysokość zabudowy: 

– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: 

– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

g) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 100 cm, 

h) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci,  

– kąt nachylenia połaci: 25 -45 ; 
– pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 

kolorystyce na działce budowlanej; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej 
nieruchomości przeznaczonej na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną nie może być 
mniejsza niż 800 m2. 
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§ 14. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 9MN, przeznaczony na za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, usta-
la się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) dopuszcza się lokalizację budynków miesz-

kalnych o 4-6 mieszkaniach dostępnych ze 
wspólnej klatki schodowej, z garażami wbu-
dowanymi w bryłę budynku, na działkach o 
minimalnej powierzchni 1.400 m², 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
gospodarczych i garażowych, 

c) obsługa komunikacyjna: 
– z projektowanych dróg dojazdowych 

20KDD, 22KDD, 27KDD i 28KDD, 
– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-

stojowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogro-

dzenia ażurowego, o łącznej powierzchni 
prześwitów wynoszącej co najmniej 1/2 po-
wierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 0,6, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 40%, 
e) wysokość zabudowy: 

– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: 

– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– opuszcza się podpiwniczenie budynków, 

g) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 100 cm, 

h) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

– kąt nachylenia połaci: 25 -45 , 
– pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 

kolorystyce na działce budowlanej; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia sca-

lania i ponownego podziału nieruchomości, 
b) minimalna powierzchnia nowo powstałej 

nieruchomości przeznaczonej na zabudowę 
mieszkalnych jednorodzinnych nie może być 
mniejsza niż 700 m2. 

§ 15. 1. Wyznacza się teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 10MN, przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostoją-
cą. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) dopuszcza się lokalizację budynków miesz-

kalnych o 4-6 mieszkaniach dostępnych ze 
wspólnej klatki schodowej, z garażami wbu-
dowanymi w bryłę budynku, na działkach o 
minimalnej powierzchni 1.400 m², 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
gospodarczych i garażowych, 

c) obsługa komunikacyjna: 
– z projektowanych dróg dojazdowych 

20KDD, 22KDD i 28KDD, 
– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-

stojowych w granicach działki budowlanej; 
2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a)maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogro-

dzenia ażurowego, o łącznej powierzchni 
prześwitów wynoszącej co najmniej 1/2 po-
wierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 0,6, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 40%, 
e) wysokość zabudowy: 

– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: 

– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

g) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 100 cm, 

h) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 
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– kąt nachylenia połaci: 25  – 45 , 
– pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 

kolorystyce na działce budowlanej; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną nie może być 
mniejsza niż 650 m2. 

§ 16. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 11MN, przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnosto-
jącą, z możliwością uzupełnienia funkcją usługową 
wbudowaną w bryłę budynku. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszcza się lokalizację budynków miesz-

kalnych o 4-6 mieszkaniach dostępnych ze 
wspólnej klatki schodowej, z garażami wbu-
dowanymi w bryłę budynku, na działkach o 
minimalnej powierzchni 1.400 m², 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
gospodarczych i garażowych, 

c) obsługa komunikacyjna: 
– z istniejących dróg lokalnej 19KDL (ul. Pro-

stej), dojazdowej 24KDD (ul. Piaskowej), z 
projektowanych dróg dojazdowych 20KDD, 
22KDD, 30KDD i 31KDD, 

– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-
stojowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg i ciągów pieszo-

jezdnych wyłącznie ogrodzenia ażurowego, o 
łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej 
co najmniej 1/2 powierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 0,6, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 40%, 
e) wysokość zabudowy: 

– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: 

– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

g) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 100 cm, 

h) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

– kąt nachylenia połaci: 25  – 45 , 
– pokrycie dachów o jednolitej lub podobnej 

kolorystyce na działce budowlanej; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną nie może być 
mniejsza niż 650 m2. 

§ 17. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 12MN, przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnosto-
jącą. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 

gospodarczych i garażowych, 
b) obsługa komunikacyjna: 

– z istniejącej drogi lokalnej 19KDL (ul. Pro-
stej) oraz z projektowanych dróg dojazdo-
wych 20KDD i 29KDD, 

– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-
stojowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg i ciągów pieszo-

jezdnych wyłącznie ogrodzenia ażurowego, o 
łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej 
co najmniej 1/2 powierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 0,6, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 40%, 
e) wysokość zabudowy: 
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– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: 

– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

g) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 60 cm, 

h) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

– kąt nachylenia połaci: 25 -45 , 
– pokrycie dachów jednolitą lub podobną ko-

lorystyką na działce budowlanej; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę nie 
może być mniejsza niż 1.000 m2, a dla działek 
dostępnych z ulicy Prostej nie może być 
mniejsza niż 600 m2. 

§ 18. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 13MN przeznaczony na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnosto-
jącą z możliwością uzupełnienia funkcją usługową 
wbudowaną w bryłę budynku albo wolnostojącą. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) dopuszcza się lokalizację wolnostojących bu-

dynków usługowych, gospodarczych i gara-
żowych, 

b) zakaz sytuowania garaży blaszanych, 
c) możliwość sytuowania budynków usługo-

wych, gospodarczych i garaży bezpośrednio 
w granicy z sąsiednimi działkami budowla-
nymi, 

d) obsługa komunikacyjna: 
– z istniejących dróg lokalnych 18KDL (ul. 

Spacerowej), 19KDL (ul. Prostej), z projek-
towanych dróg dojazdowych 20KDD, 
21KDD i 29KDD, 

– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc po-
stojowych w granicach działki budowlanej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg i ciągów pieszo-

jezdnych, wyłącznie ogrodzenia ażurowego o 
łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej 
co najmniej 1/2 powierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych, 

d) dopuszcza się adaptację budynków z wyjąt-
kiem położonych poza liniami zabudowy, a w 

przypadku rozbudowy, wprowadza się obo-
wiązek kształtowania bryły budynku jak dla 
zabudowy nowej; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie 

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywno-

ści zabudowy – 0,6, 
d) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 40%, 
e) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-

ków gospodarczych i garażowych – łącznie 45 
m2, 

f) wysokość zabudowy: 
– do 12 m dla budynków mieszkalnych, 
– do 4 m dla budynków gospodarczych i ga-

rażowych, 
– do 8 m dla budynków usługowych, 

g) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych: 
– do 2 kondygnacji nadziemnych, 
– dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 

h) maksymalna wysokość posadowienia parte-
ru – 60 cm, 

i) rodzaj dachu: 
– dwuspadowy (dopuszczalna forma naczół-

kowa) o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

– kąt nachylenia połaci: 25 -45 , 
– pokrycie dachów jednolitą lub podobną ko-

lorystyką na działce budowlanej; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-

łu nieruchomości: 
a) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia 

scalania i ponownego podziału nieruchomo-
ści, 

b) minimalna powierzchnia nowo powstałej nie-
ruchomości przeznaczonej na zabudowę nie 
może być mniejsza niż 650 m2. 

§ 19. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 14E, przeznaczony na 
stację transformatorową. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) obowiązek lokalizacji stacji transformatoro-

wej, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
b) obsługa komunikacyjna: 

– z istniejącej drogi lokalnej 18KDL (ul. Spa-
cerowej); 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
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b) stosowanie od strony dróg i ciągów pieszo-
jezdnych, wyłącznie ogrodzenia ażurowego o 
łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej 
co najmniej 1/2 powierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) dla terenu nie wyznacza się linii zabudowy, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 
c) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 20%, 
d) wysokość zabudowy: 

– do 4 m dla stacji transformatorowej. 
§ 20. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 15E, przeznaczony na 
stację transformatorową. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala się: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) obowiązek lokalizacji stacji transformatoro-

wej, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
b) obsługa komunikacyjna: 

– z projektowanej drogi dojazdowej 23KDD; 
2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 150 cm, 
b) stosowanie od strony dróg i ciągów pieszo-

jezdnych, wyłącznie ogrodzenia ażurowego o 
łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej 
co najmniej 1/2 powierzchni całkowitej, 

c) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń z płyt i słupów betonowych; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) dla terenu nie wyznacza się linii zabudowy, 
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 
c) minimalny procent powierzchni terenu bio-

logicznie czynnej – 20%, 
d) wysokość zabudowy: 

– do 4 m dla stacji transformatorowej. 
 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji 

 
§ 21. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 16KDZ, teren dróg pu-
blicznych – projektowana droga zbiorcza. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 25,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 
chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań okreś-
lonych w przepisach szczególnych, w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjną przyległych terenów: 

1MN, 2U, 4MN. 
§ 22. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 17KDL, teren dróg pu-
blicznych – istniejąca droga lokalna (ul. Spacero-
wa). 

2. Ustala się następujące warunki zago-
spodarowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań okreś-
lonych w przepisach szczególnych, w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

1MN oraz terenów przyległych poza granicami 
opracowania. 

§ 23. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 18KDL, teren dróg pu-
blicznych – istniejąca droga lokalna (ul. Spacerowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

4MN, 13MN, 14E oraz terenów przyległych po-
za granicami opracowania. 

§ 24. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 19KDL, teren dróg pu-
blicznych – istniejąca droga lokalna (ul. Prosta). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
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1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających od 12,0 m do 14,0 m, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 
chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

11MN, 12MN, 13MN oraz terenów przyległych 
poza granicami opracowania. 

§ 25. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 20KDD, teren dróg pu-
blicznych – projektowana droga dojazdowa. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

4MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,10MN, 11MN, 
2MN, 13MN. 

§ 26. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 21KDD, teren dróg pu-
blicznych – projektowana droga dojazdowa. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

4MN, 13MN. 
§ 27. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 22KDD, teren dróg pu-
blicznych – projektowana droga dojazdowa. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 
chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

8MN, 9MN, 10MN, 11MN. 
§ 28. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 23KDD, teren dróg pu-
blicznych – projektowana droga dojazdowa. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 15E. 
§ 29. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 24KDD, teren dróg pu-
blicznych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Pia-
skowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizację jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

3ZP, 7MN, 8MN, 11MN oraz terenów przyle-
głych poza granicami opracowania. 

§ 30. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 25KDD, teren dróg pu-
blicznych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Pia-
skowa). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania: 
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1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległego terenu 

1MN oraz terenów przyległych poza granicami 
opracowania. 

§ 31. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 26KDD, teren dróg pu-
blicznych – istniejąca droga dojazdowa (ul. Kręta). 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków wszelkich inwestycji 
wymagających prowadzenia prac w pasie dro-
gowym w sąsiedztwie ogrodzenia cmentarza; 

7) obsługa komunikacyjna przyległego terenu 
1MN. 

§ 32. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 27KDD, teren dróg pu-
blicznych – projektowana droga dojazdowa. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

8MN, 9MN. 
§ 33. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 28KDD, teren dróg pu-

blicznych – projektowana droga dojazdowa. 
2. Ustala się następujące warunki zagospo-

darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 

chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

9MN, 10MN. 
§ 34. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 29KDD, teren dróg pu-
blicznych – projektowana droga dojazdowa. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 10,0 m, zakończona placem manew-
rowym o wymiarach 20,0 m x 20,0 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 
chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

12MN, 13MN. 
§ 35. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 30KDD, teren dróg pu-
blicznych – projektowana droga dojazdowa. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zakończona placem manew-
rowym o wymiarach 20,0 m x 20,0 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 
chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

11MN. 
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§ 36. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku planu symbolem 31KDD, teren dróg pu-
blicznych – projektowana droga dojazdowa. 

2. Ustala się następujące warunki zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-

czających 12,0 m, zakończona placem manew-
rowym o wymiarach 20,0 m x 20,0 m, zgodnie z 
rysunkiem planu; 

2) lokalizacja jezdni (z dwoma pasami ruchu) i 
chodników oraz urządzeń związanych z prowa-
dzeniem ruchu i jego zabezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

11MN. 
§ 37. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 32KX, teren publicznego 
ciągu pieszo-jezdnego. 

2. Ustala się następujące warunki zago-
spodarowania terenu: 
1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach roz-

graniczających 8,0 m, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

2) lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego oraz urządzeń 
związanych z prowadzeniem ruchu i jego za-
bezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą ciągu; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej 

architektury; 
5) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 

dwóch działek w terenie 1MN. 
§ 38. 1. Wyznacza się teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 33KX, teren publicznego 
ciągu pieszo-jezdnego. 

2. Ustala się następujące warunki zago-
spodarowania: 
1) szerokość ciągu pieszo-jezdnego w liniach roz-

graniczających 8,7 m, zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

2) lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego oraz urządzeń 
związanych z prowadzeniem ruchu i jego za-
bezpieczeniem; 

3) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, z uwzględnieniem wymagań określo-
nych w przepisach szczególnych, w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi; 

4) zakaz lokalizacji budynków i obiektów małej 
architektury; 

5) obsługa komunikacyjna przyległych terenów: 
trzech działek w terenie 4MN. 

 
Dział IV 

Ustalenia końcowe 
 

§ 39. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego: 

Paweł Szcześniak
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/690/09  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA  

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. (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, 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 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420). 
 W związku z uchwaleniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-
nie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w 

Piotrkowie Trybunalskim, zostaną zagospodaro-
wane i zabudowane dalsze tereny miasta. W kon-
sekwencji, wywołane zostaną do realizacji nowe 
zadania inwestycyjne. 
 Zadania własne miasta, związane z realiza-
cją ustaleń ww. planu, stanowić winny podstawę 
do wprowadzenia ich do Wieloletniego Planu In-
westycyjnego (WPI) po roku 2012 lub rozważenia 
ich wprowadzenia przy zmianach WPI, w którym 
zostaną określone i podane do publicznej wiado-
mości terminy realizacji inwestycji. 
 Finansowanie inwestycji odbywać się bę-
dzie w oparciu o budżet gminy, z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR XXVII/30/09 RADY GMINY WIELGOMŁYNY 

  
 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/11/2008 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 14 marca 2008 r. 

 w sprawie Statutu Gminy Wielgomłyny 

Na podstawie art. 3, art. 11b ust. 3 art. 18 
ust. 2 pkt 1, art. 22 art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 
XIV/11/2008 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 14 
marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Wielgomłyny, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w rozdziale IX zmienia się § 62 ust. 1, który 
otrzymuje następujące brzmienie: „1. Skarbnik 
Gminy jest pracownikiem samorządowym za-
trudnionym w ramach stosunku pracy, na pod-
stawie uchwały Rady Gminy o powołaniu.”; 

2) w rozdziale IX w § 62 po ust. 1 dodaje się ust. 
1a, w brzmieniu: „1a. Sekretarz Gminy jest pra-
cownikiem samorządowym zatrudnionym w 
ramach stosunku pracy, na podstawie umowy 
o pracę.”; 

3) w rozdziale IX skreśla się § 64; 
4) w rozdziale IX zmienia się § 65, który otrzymuje 

następujące brzmienie: „§ 65. Wójt jest praco-
dawcą w stosunku do osób, o których mowa w 
§ 62 i 63.”; 

5) w rozdziale IX zmienia się § 66, który otrzymuje 
następujące brzmienie: „§ 66. Uchwałę w 
sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rada po-


