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chodu nie niższego niż 12-krotnoņć przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w województwie 
łódzkim w trzecim kwartale roku poprzedzającego 
złożenie wniosku i nie zatrudniał na czas nieokre-
ņlony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez ok-
res co najmniej roku poprzedzającego złożenie 
wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy 
nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwole-
nia na pracę, ale przedstawił okolicznoņci wskazu-
jące na perspektywę jego rozwoju i wzrost zna-
czenia dla lokalnego rynku pracy.  

2. Okres, na który wydawane jest zezwolenie, 
w przypadkach wskazanych w ust. 1, wynosi maksy-
malnie do 18 miesięcy.  

§ 3. Wydanie zezwolenia na pracę nie wyma-
ga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa 
w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dotyczy ono cu-

dzoziemca wykonującego pracę okreņloną w wyka-
zie zawodów i rodzajów pracy, stanowiącym załącz-
nik do niniejszego rozporządzenia. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się 
Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cu-
dzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Łodzi. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Nr 21/2009 
Wojewody Łódzkiego z dnia 3 wrzeņnia 2009 r. w 
sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 Wojewoda Łódzki:  

Jolanta Chełmińska 
 

Załącznik nr 1  
do Rozporządzenia nr 3/2011  
Wojewody Łódzkiego  
z dnia 3 sierpnia 2011 r. 
 

WYKAZ ZAWODÓW I RODZAJÓW PRACY, W STOSUNKU DO KTÓRYCH WYDANIE ZEZWOLENIA  
NA PRACĘ NIE WYMAGA UWZGLĘDNIENIA INFORMACJI STAROSTY,  

O KTÓREJ MOWA W ART. 88C UST. 1 PKT 2 USTAWY 
 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 
1. 531202 Asystent nauczania przedszkola 
2. 711601 Brukarz 
3. 754301 Brakarz wyrobów przemysłowych 
4. 712301 Monter ociepleń budowlanych 
5. 712501 Monter/składacz okien 
6. 541308 Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 
7. 541309 Pracownik ochrony fizycznej II stopnia 

2382

 
2383 

2383  

 
UCHWAŁA NR IX/44/2011 RADY GMINY BOLIMÓW 

  
 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
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. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 

1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 
996, Nr 155, poz. 1043) w nawiązaniu do uchwały Nr 
XXXIX/235/2010 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 
kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
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strzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi 
Humin, Rada Gminy Bolimów uchwala, co następu-
je:  

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-

kresie nie uwzględnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin – 
uwagi nie wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bolimów, fragmenty wsi Humin z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Bolimów. 

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Bolimów, fragment 
obszaru wsi Humin, zawarte są w treņci niniejszej 
uchwały oraz na rysunku będącym integralną czę-
ņcią miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jętego miejscowym planem jest okreņlony na rysun-
ku planu miejscowego. 

3. Obowiązujący zakres rysunku planu, 
obejmuje: 
1) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i symbo-

lem przeznaczenia terenu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania te-
renu; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu, które są granicą obszaru objętego planem 
miejscowym; 

4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania terenu; 

5) linia zabudowy – nieprzekraczalna; 
6) zwymiarowanie linii rozgraniczających tereny o 

różnym przeznaczeniu lub linii zabudowy – w me-
trach; 

7) linie podziału wewnętrznego terenów - zasada 
podziału na działki budowlane. 

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, ustala się stawkę procentową służą-
cą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci, w wysokoņci: 
1) 15% dla terenów o symbolach 3.07.MNu, 

3.09.MNu; 
2) dla pozostałych terenów nie ustala się stawki 

procentowej – wzrost wartoņci z tytułu sporzą-
dzenia planu miejscowego nie nastąpi. 

§ 4. 1. Pojęcia i okreņlenia użyte w miejsco-
wym planie, a nie zdefiniowane w niniejszym para-
grafie, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązu-
jącymi przepisami prawa, wg stanu na dzień podję-
cia niniejszej uchwały. 

2. Ilekroć w miejscowym planie jest mowa o: 
1) „obszarze planu” - należy przez to rozumieć nie-

ruchomoņci lub ich częņci położone w granicach 
niniejszego planu; 

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem planu” - 
należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, przy któ-
rych wykreņlono symbol granicy obszaru objęte-
go rysunkiem planu, okreņlony w legendzie ry-
sunku planu; 

3) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć okre-
ņlone dla poszczególnych terenów (oznaczonych 
w tekņcie miejscowego planu oraz na rysunku 
miejscowego planu symbolami cyfrowymi), ze-
społy uprawnień i zobowiązań do podejmowania 
działań w przestrzeni, służących realizacji okre-
ņlonych celów, wyodrębnione wg zasad i sposo-
bów korzystania z nieruchomoņci, oznaczone w 
tekņcie miejscowego planu i na rysunku miejsco-
wego planu symbolem literowym; 

4) „dopuszczeniu” - należy przez to rozumieć upra-
wnienia do realizacji obiektów budowlanych lub 
form zagospodarowania wskazanych w zasadach 
i warunkach zagospodarowania terenu, które wy-
kraczają poza ustalone w definicji przeznaczenia 
terenu, okreņlonej w ust. 3 niniejszego paragrafu; 

5) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do dro-
gi publicznej i wyposażenie w urządzenia infra-
struktury technicznej są zgodne z pozostałymi us-
taleniami niniejszego miejscowego planu oraz 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepisów; 

6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, których wysunięcie poza ņcia-
nę budynku nie przekracza odległoņci 1,3 m, chy-
ba że jest to linia zabudowy ustalona od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej; 

7) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-
styczny (liczbę niemianowaną) ustalony planem 
dla poszczególnego terenu lub działki budowla-
nej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni 
gruntu rodzimego pokrytego roņlinnoņcią oraz 
wodami powierzchniowymi na terenie lub działce 
budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tara-
sów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej 
niż 10 m2, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłożu zapewniającym im natural-
ną wegetację, do powierzchni całego terenu lub
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działki budowlanej; 
8) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - 

należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszego planu miejscowego; 

9) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - należy 
przez to rozumieć dopuszczalnoņć wykonywania 
na istniejących obiektach budowlanych przebu-
dowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i re-
montów, a na istniejących obiektach przyrodni-
czych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i 
odtworzeniowych; 

10) „przepisach szczególnych” - należy przez to ro-
zumieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zago-
spodarowaniu terenu wynikające z uchwał wła-
ņciwych organów; 

11) „nowych budynkach” - należy przez to rozumieć 
budynki dla realizacji, których uzyskano pozwole-
nie na budowę po dniu wejņcia w życie niniejszej 
zmiany planu; 

12) „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach - 
należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym wejņciu do 
budynku lub jego częņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyżej położonego 
punktu przekrycia. 

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o 
przeznaczeniu: 
1) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu”, na-
leży przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do zachowania istniejących oraz realizowania 
projektowanych (z niezbędnymi do ich funkcjo-
nowania budynkami o pomieszczeniach techni-
cznych i gospodarczych, garażami oraz terenami 
zieleni, dojņciami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi i obiektami infrastruktury technicznej, 
przy zachowaniu ograniczeń zawartych w rozdzia-
le 2 niniejszej uchwały): 

 a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
 b) budynków o funkcjach: administracji, obsługi 

finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
200 m2), gastronomii, gabinetów lekarskich, 
poczty oraz usług nieprodukcyjnych związa-
nych z konsumpcją indywidualną, wyłącznie 
jako budynków towarzyszących istniejącemu 
lub projektowanemu budynkowi mieszkalne-
mu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym; 

2) „tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-
usługową”, oznaczoną symbolem „RMu”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejącej oraz realizowania projek-
towanych (z niezbędnymi do ich funkcjonowania 
budynkami o pomieszczeniach technicznych i go-
spodarczych, garażami oraz terenami zieleni, doj-
ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej, przy zacho-

waniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniej-
szej uchwały): 

 a) budynków o funkcji produkcyjnej w gospo-
darstwie rolnym, w skład której wchodzą bu-
dynki i urządzenia służące przechowywaniu 
ņrodków produkcji, prowadzeniu produkcji rol-
niczej, przetwarzaniu i magazynowaniu wy-
produkowanych w gospodarstwie produktów 
rolniczych i przeznaczonych dla potrzeb wła-
snych gospodarstwa rolnego z dopuszcze-
niem budynków o funkcji związanej z obsługą 
rolnictwa oraz budynków o funkcji produkcyj-
nej z zakresu przetwórstwa rolno-spożywcze-
go wyłącznie jako budynków realizowanych 
na działkach zabudowy zagrodowej, 

 b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
 c) budynków o funkcji usługowej (z wyłączeniem 

obiektów kultu religijnego, handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 200 m2, sportu i 
rekreacji, oņwiaty, służby zdrowia, opieki spo-
łecznej i socjalnej oraz stacji paliw) wyłącznie 
jako zabudowy realizowanej na działkach za-
budowy zagrodowej lub zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej; 

3) „tereny rolnicze”, oznaczonym symbolem „R”, 
należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do gospodarowania rolniczego na niektó-
rych gruntach rolnych, w tym: na gruntach or-
nych i pod sadami, na trwałych użytkach zielo-
nych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z droga-
mi dojazdowymi do gruntów rolnych, zadrzewie-
niami, obiektami melioracji wodnych, przeciw-
powodziowymi i przeciwpożarowymi; 

4) „lasy”, oznaczonym symbolem „ZL”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
gospodarowania leņnego na gruntach leņnych, 
obejmujących: lasy, porolne grunty do zalesienia 
z liniami podziału przestrzennego lasu i urządze-
niami melioracji wodnej oraz drogi leņne, parkin-
gi leņne, leņne obiekty rekreacyjne i zabudowę le-
ņną; 

5) „tereny dróg publicznych - droga dojazdowa”, 
oznaczonym symbolem „KD-D”, należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizacji projektowanych 
dróg (ulic) o klasie dojazdowa, o pasie drogowym 
okreņlonym liniami rozgraniczającymi. 

§ 5. Na obszarze objętym planem, ustala się 
zasady zagospodarowania terenu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne ma-
py) lub linie zwymiarowane na rysunku planu, 
w stosunku do trwałych naniesień (wynikają-
cych z treņci mapy), 

 b) trwałe naniesienia lub granice własnoņci - jako 
linie (punkty) pokrywające się z tymi element-
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tami rysunku planu; 
2) w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych w 

pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach za-
gospodarowania należy identyfikować w oparciu 
o miary graficzne z rysunku planu; 

3) linie zabudowy - okreņlono na rysunku planu 
punktami identyfikacyjnymi (punktami sytuacyj-
nymi mapy zasadniczej) lub zwymiarowaniem; 

4) w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych, chyba że 
ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 2 niniej-
szej uchwały stanowią inaczej; 

5) na elewacjach budynków, od strony ulic, dopusz-
cza się realizację noņników reklam: 

 a) płaskich przylegających do ņciany, 
 b) o powierzchni nie przekraczającej 10% powie-

rzchni całkowitej ņciany budynku; 
6) ustala się następujące minimalne wskaźniki wy-

posażenia terenów budowlanych w miejsca po-
stojowe dla samochodów osobowych: 

 a) dla obiektów handlowych - jedno stanowisko 
na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

 b) dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko 
na każde 4 miejsca konsumenckie, 

 c) dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko 
na każde 2 miejsca noclegowe, 

 d) dla pozostałych obiektów usługowych - jedno 
stanowisko na każde 100 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

 e) dla budynków mieszkalnych – jedno stanowis-
  ko na jedno mieszkalnie; 
7) przepis zawarty w pkt 6 niniejszego paragrafu, nie 

dotyczy obiektów handlowych nie posiadających 
powierzchni sprzedaży; 

8) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia 
realizację budynków, dopuszczalne jest usytuo-
wanie budynków bezpoņrednio przy granicy są-
siedniej działki budowlanej lub w odległoņci 1,5 
m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, przy 
zachowaniu przepisów dotyczących dostępu do 
pomieszczeń naturalnego oņwietlenia, zapewnie-
nia w pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, 
zachowania bezpieczeństwa pożarowego oraz 
pozostałych ustaleń planu; 

9) dopuszcza się zachowanie budynków, które są 
usytuowane fragmentem obrysu zewnętrznego 
murów pomiędzy linią zabudowy, a linią rozgra-
niczająca ulicy, ale bez prawa rozbudowy w kie-
runku ulicy oraz bez prawa nadbudowy; 

10) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – o 
symbolu „MNu”, dopuszcza się realizację: 

 a) w obrębie jednej działki budowlanej zabudo-
wy mieszkaniowej o wielkoņci okreņlonej prze-
pisami rozdziału 2 niniejszej uchwały, jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

 b) obiektów usługowych jako zabudowy uzupeł-
niającej wyłącznie w ramach działek budowla-
nych zabudowy mieszkaniowej pod warun-
kiem zachowania udziału w powierzchni użyt-
kowej wszystkich budynków na działce bu-
dowlanej maksimum 50%; 

11) wyklucza się kolor niebieski i fioletowy pokrycia 
dachów; 

12) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału 
nieruchomoņci bez ograniczeń zawartych w ni-
niejszym planie w sytuacji, gdy nowa granica 
działki geodezyjnej pokrywa się z linią rozgrani-
czającą tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

13) przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod uli-
ce (drogi) lub dojazdy należy zachować trójkątne 
poszerzenie pasa drogowego w obrębie skrzyżo-
wania, o długoņci boków równoległych do osi 
jezdni (chyba że ustalenia rozdziału 2 lub rysunku 
planu stanowią inaczej): 

 a) dla dojazdów włączanych do ulic (dróg) dojaz-
dowych, minimum 3 m, 

 b) dla ulic (dróg) dojazdowych, minimum 5 m; 
14) zasady podziału nieruchomoņci obowiązują rów-

nież przy przeprowadzaniu scalenia i podziału 
nieruchomoņci lub połączenia i ponownego po-
działu nieruchomoņci; 

15) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału 
nieruchomoņci bez ograniczeń zawartych w ni-
niejszym planie w sytuacji, gdy nowa granica 
działki ewidencyjnej pokrywa się z linią rozgrani-
czającą tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

16) nie wyznacza się obszaru wymagającego obo-
wiązkowo scalenia i podziału nieruchomoņci; 

17) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte 
w rozdziale 2 uchwały nie dotyczą inwestycji z za-
kresu łącznoņci publicznej, przy zachowaniu prze-
pisy odrębne. 

 
Rozdział 2 

Zasady i warunki kształtowania 
 zagospodarowania w wyodrębnionych terenach 

 
§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 3.06.KD-D: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych – droga 

dojazdowa; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) dopuszcza się realizację zatok postojowych lub 

pasów zieleni, 
 b) dopuszczalna realizacja ņcieżki rowerowej w 

zależnoņci od potrzeb i lokalnych uwarunko-
wań, 

 c) w programie uzbrojenia, dopuszczalna realiza-
cja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, wodociągowej i elektro-
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energetycznej na warunkach właņciwego za-
rządcy drogi, 

 d) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa 
drogowego rowami. 

§ 7. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 
3.07.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do  
8,5 m, 

 - wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
8,5 m, 

 - nachylenie głównych połaci dachowych bu-
dynków mieszkalnych symetryczne wzglę-
dem kalenicy od 48% do 100%, 

 - połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu od 22% do 100%, 

 - udział powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki do 30%, 

 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

 - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą pla-
nu funkcji zagospodarowania terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników, w tym: kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej dla działki budowlanej, minimum 65%, 

 - obowiązuje zakaz realizacji obiektów usłu-
gowych, w których działalnoņć jest zaliczona 
do przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na ņrodowisko, 

 - teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku jak dla 
terenów przeznaczonych na cele mieszka-
niowo-usługowe, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, 

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostępnoņć komunikacyjną do działek bu-

dowlanych zapewnia ulica przylegająca do 
terenu na warunkach właņciwego zarządcy 
drogi, 

 - realizacja miejsc postojowych wyłącznie w 
obrębie działki budowlanej, 

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

 - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu, dopuszcza się realizację lokalnych ujęć 
wody na warunkach przepisów szczegól-
nych, 

 - odprowadzenie ņcieków bytowych do przy-
domowych oczyszczalni ņcieków (z zacho-
waniem wymagań okreņlonych przepisami 
szczególnymi) lub szczelnych zbiorników na 
nieczystoņci ciekłe, sytuowanych w obrębie 
działki budowlanej, a następnie wywożone 
na zlewnię oczyszczalni ņcieków, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

 - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-
dach okreņlonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania, 

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 g) zasady podziału nieruchomoņci: 
 - wielkoņć działki budowlanej od 1.800 m2 do 

2.900 m2, przy zachowaniu szerokoņci fron-
tów działek minimum 18 m, 

 - fragmenty gruntu powstałe w wyniku podzia-
łu, nie spełniające powyższego warunku, mo-
gą być wydzielane wyłącznie jako częņci uzu-
pełniające innych nieruchomoņci, w celu 
utworzenia działki budowlanej. 
§ 8. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 
3.08.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 10 m, 

 - wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
7 m, 

 - nachylenie głównych połaci dachowych bu-
dynków mieszkalnych symetryczne wzglę-
dem kalenicy od 48% do 100%, 

 - połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu od 22% do 100%, 

 - udział powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki do 30%, 

 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 
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 - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą pla-
nu funkcji zagospodarowania terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników, w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej dla działki budowlanej, minimum 50%, 

 - obowiązuje zakaz realizacji obiektów usłu-
gowych, w których działalnoņć jest zaliczona 
do przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na ņrodowisko, 

 - teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku jak dla 
terenów przeznaczonych na cele mieszka-
niowo-usługowe, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, 

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostępnoņć komunikacyjną do działek bu-

dowlanych zapewnia ulica przylegająca do 
terenu na warunkach właņciwego zarządcy 
drogi, 

 - dostępnoņć komunikacyjna do działki ewi-
dencyjnej Nr 27/2, poprzez działkę ewiden-
cyjną Nr 27/1, 

 - realizacja miejsc postojowych wyłącznie w 
obrębie działki budowlanej, 

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

 - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu, dopuszcza się realizację lokalnych ujęć 
wody na warunkach przepisów szczegól-
nych, 

 - odprowadzenie ņcieków bytowych do przy-
domowych oczyszczalni ņcieków (z zacho-
waniem wymagań okreņlonych przepisami 
szczególnymi) lub szczelnych zbiorników na 
nieczystoņci ciekłe, sytuowanych w obrębie 
działki budowlanej, a następnie wywożone 
na zlewnię oczyszczalni ņcieków, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

 - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-
dach okreņlonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania, 

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-

kowania terenu, 
 g) zasady podziału nieruchomoņci: 
 - wielkoņć działki budowlanej od 1.000 m2 do 

2.900 m2, przy zachowaniu szerokoņci fron-
tów działek minimum 18 m, 

 - fragmenty gruntu powstałe w wyniku po-
działu, nie spełniające powyższego warunku, 
mogą być wydzielane wyłącznie jako częņci 
uzupełniające innych nieruchomoņci w celu 
utworzenia działki budowlanej. 
§ 9. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 
3.09.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 10 
m, 

 - wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
7 m, 

 - nachylenie głównych połaci dachowych bu-
dynków mieszkalnych symetryczne wzglę-
dem kalenicy od 48% do 100%, 

 - połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu od 22% do 100%, 

 - udział powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki do 30%, 

 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

 - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą pla-
nu funkcji zagospodarowania terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników, w tym: kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej dla działki budowlanej, minimum 50%, 

 - obowiązuje zakaz realizacji obiektów usłu-
gowych, w których działalnoņć jest zaliczona 
do przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na ņrodowisko, 

 - teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych na cele mieszka-
niowo-usługowe, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, 

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
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 - dostępnoņć komunikacyjną do działek bu-

dowlanych, zapewnia ulica przylegająca do 
terenu na warunkach właņciwego zarządcy 
drogi, 

 - realizacja miejsc postojowych wyłącznie w 
obrębie działki budowlanej, 

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

 - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu, dopuszcza się realizację lokalnych ujęć 
wody na warunkach przepisów szczegól-
nych, 

 - odprowadzenie ņcieków bytowych do przy-
domowych oczyszczalni ņcieków (z zacho-
waniem wymagań okreņlonych przepisami 
szczególnymi) lub szczelnych zbiorników na 
nieczystoņci ciekłe, sytuowanych w obrębie 
działki budowlanej, a następnie wywożone 
na zlewnię oczyszczalni ņcieków, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

 - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-
dach okreņlonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania, 

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 g) zasady podziału nieruchomoņci: 
 - wielkoņć działki budowlanej od 1.000 m2 do 

2.900 m2, przy zachowaniu szerokoņci fron-
tów działek minimum 18 m, 

 - fragmenty gruntu powstałe w wyniku po-
działu, nie spełniające powyższego warunku 
mogą być wydzielane wyłącznie jako częņci 
uzupełniające innych nieruchomoņci w celu 
utworzenia działki budowlanej. 
§ 10. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 
3.10.RMu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z 

mieszkaniowo-usługową; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do  
8,5 m, 

 - wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
8,5 m, 

 - nachylenie głównych połaci dachowych bu-
dynków mieszkalnych symetryczne wzglę-

dem kalenicy od 48% do 100%, 
 - połacie dachowe na pozostałych budynkach 

o nachyleniu od 22% do 100%, 
 - udział powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki do 30%, 
 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego: 
 - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej, zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń zgodnych z przeznacze-
niem terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników, w tym: kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej dla działki budowlanej, minimum 65%, 

 - teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo-usługową, 

 - zakaz realizacji obiektów produkcji zwierzęcej 
o wielkoņci powyżej 20 DJP (dużych jedno-
stek przeliczeniowych), 

 - w pasie terenu o szerokoņci 50 m, w częņci 
frontowej działki budowlanej, licząc od linii 
rozgraniczającej przylegającej drogi dopusz-
czalna realizacja obiektów produkcji zwierzę-
cej wyłącznie o wielkoņci do 10 DJP (dużych 
jednostek przeliczeniowych) przy zachowa-
niu warunku dotyczącego linii zabudowy, 

 - w częņci działki budowlanej położonej w od-
ległoņci większej niż 30 m, licząc od linii roz-
graniczającej drogi przylegającej do frontu 
działki, obowiązuje zakaz realizacji nowych 
budynków o funkcji mieszkaniowej oraz 
usługowej związanej bezpoņrednio z obsługą 
człowieka, 

 - zakaz realizacji obiektów o funkcji produkcyj-
nej, składów i magazynów, w których dzia-
łalnoņć jest zaliczona do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, 

 - obowiązuje zachowanie jakoņci ņrodowiska 
na granicy działki budowlanej, do której in-
westor posiada tytuł prawny, odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu okreņlonego dla 
działek sąsiednich, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, 

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostępnoņć komunikacyjną do terenu za-

pewnia droga przylegająca do terenu na wa-
runkach właņciwego zarządcy drogi, 

 - realizacja miejsc postojowych wyłącznie w 
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obrębie działki budowlanej, 
 e) zasady obsługi systemami infrastruktury te-

chnicznej: 
 - zaopatrzenie w wodę z istniejących wodo-

ciągów w przylegających ulicach, 
 - dopuszcza się realizację lokalnych ujęć wody 

przy zachowaniu przepisów szczególnych, 
 - odprowadzenie ņcieków bytowych do przy-

domowych oczyszczalni ņcieków (z zacho-
waniem wymagań okreņlonych przepisami 
szczególnymi) lub szczelnych zbiorników na 
nieczystoņci ciekłe, sytuowanych w obrębie 
działki budowlanej, a następnie wywożone 
na zlewnię oczyszczalni ņcieków w Bolimo-
wie, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

 - istniejąca stacja transformatorowa do zacho-
wania, 

 - usuwanie odpadów na zasadach okreņlo-
nych w obowiązujących przepisach – w opar-
ciu o niezbędne urządzenia służące groma-
dzeniu odpadów, w celu ich przygotowania 
do transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania, 

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 g) zasady podziału nieruchomoņci: 
 - wielkoņć działki budowlanej zabudowy za-

grodowej minimum 2.500 m2, przy zacho-
waniu szerokoņci frontów działek minimum 
25 m, 

 - wielkoņć działki budowlanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 
2.000 m2, przy zachowaniu szerokoņci fron-
tów działek minimum 20 m, 

 - fragmenty gruntu powstałe w wyniku po-
działu, nie spełniające powyższego warunku 
mogą być wydzielane wyłącznie jako częņci 
uzupełniające innych nieruchomoņci w celu 
utworzenia działki budowlanej. 
§ 11. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 
3.11.RMu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z 

mieszkaniowo-usługową; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 

kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do  
10 m, 

 - wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do

7 m, 
 - nachylenie głównych połaci dachowych 

budynków mieszkalnych symetryczne wzglę-
dem kalenicy od 48% do 100%, 

 - połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu od 22% do 100%, 

 - udział powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki do 30%, 

 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

 - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń zgodnych z przeznacze-
niem terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników, w tym: kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej dla działki budowlanej, minimum 30%, 

 - teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo-usługową, 

 - zakaz realizacji obiektów produkcji zwierzęcej 
o wielkoņci powyżej 2 0DJP (dużych jedno-
stek przeliczeniowych), 

 - w pasie terenu o szerokoņci 50 m, w częņci 
frontowej działki budowlanej, licząc od linii 
rozgraniczającej przylegającej drogi dopusz-
czalna realizacja obiektów produkcji zwierzę-
cej wyłącznie o wielkoņci do 10 DJP (dużych 
jednostek przeliczeniowych) przy zachowa-
niu warunku dotyczącego linii zabudowy, 

 - w częņci działki budowlanej położonej w 
odległoņci większej niż 30 m, licząc od linii 
rozgraniczającej drogi przylegającej do fron-
tu działki, obowiązuje zakaz realizacji nowych 
budynków o funkcji mieszkaniowej oraz 
usługowej związanej bezpoņrednio z obsługą 
człowieka, 

 - zakaz realizacji obiektów o funkcji produkcyj-
nej, składów i magazynów, w których dzia-
łalnoņć jest zaliczona do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, 

 - obowiązuje zachowanie jakoņci ņrodowiska 
na granicy działki budowlanej, do której in-
westor posiada tytuł prawny, odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu okreņlonego dla 
działek sąsiednich, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, 

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostępnoņć komunikacyjną do terenu zape-
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wnia droga przylegająca do terenu na wa-
runkach właņciwego zarządcy drogi, 

 - dostępnoņć komunikacyjna do działek ewi-
dencyjnych: Nr 29/2 poprzez działki ewiden-
cyjne Nr 29/1 i 29/3, Nr 30/2 poprzez działki 
ewidencyjne Nr 30/1 i 30/3, Nr 33/2 poprzez 
działkę ewidencyjną Nr 33/1, Nr 34/2 poprzez 
działki ewidencyjne Nr 34/1 i 34/3, 

 - realizacja miejsc postojowych wyłącznie w 
obrębie działki budowlanej, 

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

 - zaopatrzenie w wodę z istniejących wodo-
ciągów w przylegających ulicach, 

 - dopuszcza się realizację lokalnych ujęć wody 
przy zachowaniu przepisów szczególnych, 

 - odprowadzenie ņcieków bytowych do przy-
domowych oczyszczalni ņcieków (z zacho-
waniem wymagań okreņlonych przepisami 
szczególnymi) lub szczelnych zbiorników na 
nieczystoņci ciekłe, sytuowanych w obrębie 
działki budowlanej, a następnie wywożone 
na zlewnię oczyszczalni ņcieków w Bolimo-
wie, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

 - istniejąca stacja transformatorowa do za-
chowania, 

 - usuwanie odpadów na zasadach okreņlo-
nych w obowiązujących przepisach – w opar-
ciu o niezbędne urządzenia służące groma-
dzeniu odpadów w celu ich przygotowania 
do transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania, 

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 g) zasady podziału nieruchomoņci: 
 - wielkoņć działki budowlanej zabudowy za-

grodowej minimum 1.500 m2, przy zacho-
waniu szerokoņci frontów działek minimum 
20 m, 

 - wielkoņć działki budowlanej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 
1.000 m2, przy zachowaniu szerokoņci fron-
tów działek minimum 16 m, 

 - fragmenty gruntu powstałe w wyniku podzia-
łu, nie spełniające powyższego warunku mo-
gą być wydzielane wyłącznie jako częņci uzu-
pełniające innych nieruchomoņci, w celu 
utworzenia działki budowlanej. 
§ 12. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-

czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 3.12.R: 
1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zakaz realizacji budynków, 
 b) dojazdy gospodarcze o szerokoņci minimum 

5 m, 
 c) dostępnoņć komunikacyjna do terenu poprzez 

pozostałą częņć nieruchomoņci wchodzącej w 
skład gospodarstwa rolnego. 

§ 13. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 3.13.R: 
1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zakaz realizacji budynków, 
 b) dopuszcza się realizację obiektów budowla-

nych nie będących budynkami, związanych 
bezpoņrednio z produkcją rolniczą, w tym: silo-
sów zbożowych i paszowych, obiektów szklar-
niowych, zbiorników na gnojowicę i płyt gno-
jowych, 

 c) dojazdy gospodarcze o szerokoņci minimum 
5 m, 

 d) dostępnoņć komunikacyjna do terenu, poprzez 
pozostałą częņć nieruchomoņci wchodzącej w 
skład gospodarstwa rolnego. 

§ 14. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 3.14.ZL: 
1) przeznaczenie: lasy; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków, 
 b) dojazdy gospodarcze o szerokoņci 5 m. 
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

 
§ 15. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, za-

pisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Bolimów, fragment obszaru wsi 
Humin, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, wg treņci załącznika Nr 2. 

§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

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

 
 

 Przewodniczący Rady  
Gminy Bolimów:   
Janusz Łukawski 
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Załącznik nr 1a 
do uchwały nr IX/44/2011 
Rady Gminy Bolimów 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 1b 
do uchwały nr IX/44/2011 
Rady Gminy Bolimów 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/44/2011 
Rady Gminy Bolimów 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE MIEJSCOWYM, INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

BOLIMÓW ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bo-
limów, fragment obszaru wsi Humin zostaną wyzna-
czone tereny pod nową zabudowę, głównie pod za-
budowę usługową. W konsekwencji powstanie ko-
niecznoņć realizacji zadań inwestycyjnych związa-
nych z przystosowaniem terenu do zabudowy. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy. W szczególnoņci zadania własne obej-
mują sprawy związane z problematyką gospodarki 
przestrzennej, a w tym między innymi: 
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

 - gminnych dróg, ulic, mostów, 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, 

 - zieleni gminnej i zadrzewień. 
Do zadań związanych z przystosowaniem te-

renu do zabudowy, należą: 
 - wykup terenu pod poszerzenia pasa drogo-

wego istniejących dróg o powierzchni 0,12 
ha. 
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone w 

programach rozwoju poszczególnych elementów 
zagospodarowania a następnie w zadaniach rzeczo-
wych budżetu miasta na kolejne lata. 

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
będzie o budżet gminy. 
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UCHWAŁA NR IX/45/2011 RADY GMINY BOLIMÓW 

  
 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów,  

fragment obszaru wsi Wólka Łasiecka 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
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. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 
1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 
996, Nr 155, poz. 1043) w nawiązaniu do uchwały Nr 

XXXIII/207/09 Rady Gminy Bolimów z dnia 30 paź-
dziernika 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi 
Wólka Łasiecka, Rada Gminy Bolimów uchwala, co 
następuje:  

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-

kresie nie uwzględnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Wólka Ła-
siecka - uwagi nie wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bolimów, fragmenty wsi Wólka Łasiecka z us-
taleniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Bolimów. 

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego Bolimów, fragment 
obszaru wsi Wólka Łasiecka, zawarte są w treņci 


