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UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY GMINY GŁUCHÓW 

  
 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Głuchów dla fragmentu wsi Głuchów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 
675) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
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, z 2009 r. Nr 
220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) 
oraz w związku z Uchwałą Nr XLII/249/10 Rady 
Gminy Głuchów z dnia 22 czerwca 2010 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Głuchów dla fragmentu wsi Głuchów 
Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Zakres spraw regulowanych uchwałą  
i objaśnienie użytych w uchwale określeń 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, zwaną 
dalej planem, obejmującą obszary okreņlone w 
załączniku graficznym nr 1 do uchwały Nr XLII/ 
249/10 Rady Gminy Głuchów z dnia 22 czerwca 
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu wsi 
Głuchów. 

2. Granice obszaru objętego planem, o któ-
rym mowa w ust. 1, pokazano na rysunku planu 
sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 

4. Integralną częņcią planu są: 

1) rysunek planu, o których mowa w ust. 2 niniej-
szej uchwały, wraz z wyrysem ze zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Głuchów – sta-
nowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu planu – stanowiące załącznik 
nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania – sta-
nowiące załącznik nr 3. 

5. Stwierdza się zgodnoņć planu z ustale-
niami zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Głu-
chów. 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest: 
1) tworzenie warunków dla realizacji zabudowy 

mieszkaniowej; 
2) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokali-

zacji działalnoņci oraz inwestycji umożliwiają-
cych wielofunkcyjny rozwój gminy z uwzględ-
nieniem zasady rozwoju zrównoważonego; 

3) ustalenia mające na celu poprawę ładu prze-
strzennego; 

4) ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej i komunikacji. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika ina-
czej; 

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia i 
rysunek planu, będące przedmiotem niniejszej 
uchwały, okreņlone w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek wykonany na mapie w skali 1:1000, okre-
ņlony w § 1 ust. 1 uchwały; 

4) terenie – należy przez to rozumieć częņć obsza-
ru ograniczoną na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczoną symbolem okreņla-
jącym przeznaczenie i zasady zagospodarowa-
nia, oznaczoną według zasad okreņlonych w § 5 
uchwały; 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które jest domi-
nujące na danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to  
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rozumieć ustalony rodzaj przeznaczenia, który 
uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może 
z nim współistnieć na warunkach okreņlonych 
w uchwale, w iloņci nie większej niż 40% po-
wierzchni działki; 

7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym 
przeznaczeniu podstawowym i różnej funkcji, 
ustaloną niniejszym planem; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię 
wyznaczającą minimalną odległoņć od linii roz-
graniczającej, w jakiej można sytuować budy-
nek, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię 
zabudowy na głębokoņć 1,2 m: schodów ze-
wnętrznych, balkonów, tarasów, wykuszy, win-
dy dla osób niepełnosprawnych, podjazdów dla 
wózków; 

9) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez 
to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego w rozumieniu przepisów szczegól-
nych; 

10) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich bu-
dynków na działce budowlanej, mierzoną po 
zewnętrznym obrysie ņcian kondygnacji przy-
ziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej 
obrys występuje poza obrys kondygnacji przy-
ziemnej; 

11) wysokoņci budynku – należy przez to rozumieć 
wysokoņć obliczoną według zasad okreņlonych 
w przepisach szczególnych; 

12) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych. 

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

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
b) gabaryty obiektów, 
c) procentowy udział powierzchni zabudowy; 

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

5) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

6) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moņci; 

7) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

2. W planie nie okreņla się pozostałych 
ustaleń zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – z 
uwagi na ich niewystępowanie. 

§ 5. 1. Rysunek planu obowiązuje w zakre-
sie: 
1) granic obszaru objętego planem; 
2) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

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

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
2. Inne oznaczenia na rysunku planu mają 

charakter informacyjny. 
3. Formy przeznaczenia i zagospodarowa-

nia terenu oznacza się na rysunku planu symbo-
lami literowymi. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia  
i zasad zagospodarowania terenów 
 
§ 6. 1. Ustala się następujące symbole 

okreņlające w planie podstawowe formy przezna-
czenia i zagospodarowania terenów: 
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej; 
2) ZP – teren zieleni urządzonej; 
3) KD – teren komunikacji. 

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego – o ile ustalenia szcze-
gółowe nie stanowią inaczej – ustala się: 
1) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

zgodnie z rysunkami planu; 
2) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

budowlanych (nie dotyczy obiektów związa-
nych z prowadzeniem prac budowlanych); 

3) zakaz stosowania do wykończenia elewacji bu-
dynków takich materiałów jak okładziny z two-
rzyw sztucznych (siding), stłuczka szklana, itp.; 

4) w częņci działki przylegającej do drogi publicz-
nej zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z 
prefabrykowanych elementów betonowych, 
ogrodzeń z tworzyw sztucznych bądź z pełnej 
blachy lub innych nieharmonizujących z oto-
czeniem elementów, zalecana realizacja ogro-
dzeń jako płotów ze sztachet drewnianych, 
ogrodzeń z siatki, ogrodzeń kutych, itp.; 

5) możliwoņć stosowania w ogrodzeniach pełnej 
podmurówki o wysokoņci maksymalnej 0,50 m 
liczonej od poziomu terenu; 

6) w zakresie lokalizacji reklam i elementów iden-
tyfikacji wizualnej, możliwoņć lokalizacji wolno-
stojących elementów informacyjnych dotyczą-
cych obiektów usytuowanych na tej samej 
działce, o powierzchni nie większej niż 10,00 
m²; 

7) parametry działek budowlanych okreņlone w 
niniejszej uchwale nie dotyczą: urządzeń infra-
struktury technicznej, działek przeznaczonych 
pod komunikację, oraz działek powstających w 
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celu regulacji stanu prawnego, której celem nie 
jest wydzielenie nowych działek budowlanych. 

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony ņrodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego – o ile usta-
lenia szczegółowe nie stanowią inaczej – ustala 
się: 
1) nakaz utrzymania okreņlonego w planie udziału 

powierzchni biologicznie czynnej; 
2) zakaz odprowadzania zanieczyszczonych wód i 

ņcieków do gruntu; 
3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
oraz mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko, w rozumieniu przepisów 
szczególnych, za wyjątkiem infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji; 

4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN, na których dopuszcza się lokalizację funkcji 
mieszkaniowej, zalicza się do terenów „pod za-
budowę mieszkaniową” w rozumieniu przepi-
sów szczególnych; pozostałe tereny nie są zali-
czane do terenów chronionych akustycznie; 

5) zachowanie i ochronę istniejących grup zieleni 
znajdujących się na terenie poszczególnych 
działek; 

6) w przypadku zmiany sposobu użytkowania 
terenów, na których występują urządzenia me-
lioracyjne, należy je przebudować w sposób 
umożliwiający prawidłowe ich funkcjonowanie, 
oraz wystąpić o ich wykreņlenie z ewidencji do 
zarządcy urządzeń melioracji wodnych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 
terenów, zasad kształtowania zabudowy 

 i zagospodarowania terenów 
 
§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem MN ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudo-
wą gospodarczą i garażową, z dopuszczeniem 
realizacji lokali użytkowych w budynkach 
mieszkalnych o powierzchni okreņlonej w prze-
pisach szczególnych; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren zabu-
dowy usługowej, rzemiosła, handlu, gastrono-
mii, itp.; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
a) maksymalną wysokoņć zabudowy mieszka-

niowej i usługowej 11,00 m do kalenicy, dla 
budynków gospodarczych i garażowych 5,00 
m do gzymsu, 

b) dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachy-
lenia połaci dachowych 20-45 stopni, zale-
cana symetria połaci dachowych; dla zabu-
dowy gospodarczej, garażowej, usługowej 
dachy o kącie nachylenia połaci dachowych 
5-30 stopni, 

c) obowiązek uwzględnienia ustaleń rozdziału 
2 § 7 i 8; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% po-
wierzchni działki; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej - 40% powierzchni działki; 

6) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące po-
działy, z możliwoņcią łączenia i podziałów nie-
ruchomoņci, przy zachowaniu następującej za-
sady dla nowotworzonych działek: 
a) minimalna powierzchnia działki 800 m2, 
b) minimalna szerokoņć frontu działki 18 m; 

7) obsługę komunikacyjną terenu z istniejącej 
drogi gminnej położonej przy północnej grani-
cy terenu objętego planem, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDD; 

8) możliwoņć stosowania ogrodzeń o wysokoņci 
od 1,50 m do 1,70 m; 

9) zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddzia-
ływanie może przekraczać granice działki, na 
której są zlokalizowane, za wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego; 

10) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych na 
danej nieruchomoņci – ustala się następujące 
minimalne wielkoņci: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 

stanowiska, wliczając garaż, 
b) obiekty usługowe, rzemiosła, handlu, ga-

stronomii, itp. zlokalizowane przy zabudowie 
mieszkaniowej – 2 stanowiska na obiekt. 

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZP ustala się 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zieleni 

urządzonej; 
2) jako przeznaczenie uzupełniające – elementy 

małej architektury, place i ciągi spacerowe, sie-
ci i urządzenia infrastruktury technicznej zwią-
zane z funkcją podstawową; 

3) zakaz wydzielania działek budowlanych; 
4) zakaz zabudowy. 

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren komu-

nikacji; 
2) jako przeznaczenie uzupełniające – sieci i urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, lokalizacja 
chodników, ņcieżki rowerowej; 

3) możliwa lokalizacja elementów małej architek-
tury, przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad obsługi  
w zakresie infrastruktury technicznej 
 
§ 12. 1. W zakresie odprowadzania ņcieków 

sanitarnych ustala się: 
1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 

do wód powierzchniowych i do gruntu; 
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2) jako docelowe uznaje się podłączenie obiektów 

zaopatrywanych w wodę do sieci kanalizacyj-
nej, istniejącej poza terenem objętym planem; 

3) w przypadku wytworzenia ņcieków technolo-
gicznych, obowiązek ich neutralizacji w miejscu 
ich powstania przed wprowadzeniem do kana-
lizacji i odbiornika. 

§ 13. 1. W zakresie odprowadzania wód 
deszczowych ustala się: 
1) możliwoņć powierzchniowego odwodnienia 

przy maksymalnym zagospodarowaniu wód 
opadowych w miejscu ich powstania; 

2) zachowuje się istniejący kanał kanalizacji desz-
czowej Ø 400 odprowadzającej wody opadowe 
do rowu melioracyjnego. 

§ 14. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę 
ustala się: 
1) dostawę wody do poszczególnych odbiorców 

za poņrednictwem indywidualnych przyłączy, 
na warunkach okreņlonych przez zarządcę sieci 
z wodociągu Ø 150 zlokalizowanego w ulicy 
KDD przy północnej granicy planu; 

2) przy rozbudowie sieci wodociągowej koniecz-
noņć uwzględnienia wymogów przeciwpoża-
rowych, szczególnie w zakresie hydrantów ze-
wnętrznych. 

§ 15. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz usta-
la się: 
1) do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, 

zaopatrzenie indywidualne z butli lub zbiorni-
ków indywidualnych. 

§ 16. 1. W zakresie ogrzewania ustala się: 
1) stosowanie w lokalnych i indywidualnych źró-

dłach ciepła paliw ekologicznych, takich jak: 
olej opałowy niskosiarkowy, gaz płynny, ener-
gia elektryczna, gaz ziemny przewodowy (w 
miarę postępu gazyfikacji) oraz wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii (kolektory sło-
neczne) oraz innych noņników spalanych w 
urządzeniach o wysokim poziomie efektywno-
ņci i czystoņci emisji; 

2) możliwoņć stosowania tradycyjnych kotłów 
węglowych na paliwo stałe, posiadających 
wymagane przepisami atesty, względnie ņwia-
dectwa dopuszczenia do stosowania. 

§ 17. 1. W zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną ustala się: 
1) obsługę z istniejącej i projektowanej sieci elek-

troenergetycznej 15 kV i 0,4 kV zlokalizowanej 
poza granicami planu, na północ od drogi KDD, 
zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem. 

§ 18. 1. W zakresie gospodarki odpadami 
ustala się: 
1) obowiązek zbiórki odpadów komunalnych sta-

łych indywidualnie w miejscach wyznaczonych 
w obrębie każdej nieruchomoņci – zgodnie z 
gminnym programem gospodarki odpadami; 

2) wywóz odpadów w systemie zorganizowanym 
przez wyspecjalizowane podmioty gospodar-
cze. 

§ 19. 1. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci istnie-

jącej w liniach rozgraniczających dróg; 
2) obsługa abonentów za poņrednictwem indywi-

dualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji 
telefonów komórkowych na warunkach okre-
ņlonych przez operatorów sieci i systemów. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia końcowe 
 
§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

MN – ustala się stawkę procentową służącą nali-
czeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nierucho-
moņci w wyniku uchwalenia planu wynoszącą 
30%, za wyjątkiem nieruchomoņci o numerach 
ewidencyjnych 695, 700, 701, 702, dla których war-
toņć stawki wynosi 0%. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem KD i 
ZP – ustala się stawkę procentową służącą nali-
czeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nierucho-
moņci, w wyniku uchwalenia planu, wynoszącą 
0%. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Głuchów: 

Stanisław Bartkowicz 
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Dziennik Urzędowy 
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Załącznik nr 2 
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHÓW  
DLA FRAGMENTU WSI GŁUCHÓW 

 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu zmiany planu podczas wyłożenia do pu-
blicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym 
na oczekiwanie na uwagi, Rada Gminy Głuchów 

nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/31/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
 ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź-
niejszymi zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy 
Głuchów rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. Ze względu na brak zapisanych w 
zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu wsi 
Głuchów inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych. 

1860

 
1861 

1861  

 
UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY GŁUCHÓW 

  
 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Głuchów dla fragmentu wsi Michowice 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 
675) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
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, z 2009 r. Nr 
220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 
871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) oraz w 
związku z Uchwałą Nr XLII/251/10 Rady Gminy Głu-
chów z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głuchów dla fragmentu wsi Michowice Rada Gmi-
ny Głuchów uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Zakres spraw regulowanych uchwałą  
i objaśnienie użytych w uchwale określeń 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, zwaną 
dalej planem, obejmującą obszar okreņlony w 
załączniku graficznym nr 1 do uchwały Nr 


