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roku ubiegłym i liczby miesiĉcy nieprawidłowego 
działania wodomierza.  

Przedsiĉbiorstwo na wniosek odbiorcy 
usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości dzia-
łania wodomierza, jednak w przypadku braku po-
twierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa 
koszty jego sprawdzenia. 

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodĉ i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za 
kaşdy miesiąc, w którym świadczone były usługi, o 
ile umowa zawarta z odbiorcą nie stanowi inaczej. 
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczaną 
wodĉ i odprowadzone ścieki na warunkach i w 
terminach określonych w umowie. 

 
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

 
6. 1. Zakres świadczonych usług dla po-

szczególnych taryfowych grup odbiorców. 
W taryfie za okres od 1 lipca 2009 r. do 30 

czerwca 2010 r. obowiązywać bĉdą warunki rozli-
czeń zgodne z ustawą i rozporządzeniem, o któ-
rych mowa w pkt 1 wniosku, a takşe Regulaminem 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na  
 

obszarze Gminy Łask. 
Podziału na taryfowe grupy odbiorców do-

konano na podstawie zróşnicowanych opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowa-
dzonych art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, 
poz. 627, z póŝn. zm.). 

6. 2. Standardy jakościowe obsługi odbior-
ców usług. 

Określone w Taryfie ceny są stosowane 
przy zachowaniu standardów jakościowych obsłu-
gi klientów, które wynikają z obowiązujących 
przepisów prawnych i zostały określone w zezwo-
leniu na prowadzenie działalności w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodĉ i zbiorowego od-
prowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwa-
lonym przez Radĉ Miejską w Łasku uchwałą Nr 
XXXII/437/06 z dnia 8 lutego 2006 r. 

Jakość wody produkowanej przez przed-
siĉbiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i 
europejskimi. Woda ujmowana jest z ujĉć głĉbi-
nowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego 
wspomagania. Sporadycznie w razie konieczności 
poddawana jest procesowi dezynfekcji. 
 

1736  

1737 
1737  

 
UCHWAŁA NR XXXVII/644/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

  
 z dnia 26 maja 2009 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, 

Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 p. 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, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, z 2007 r. Nr 
225, poz. 1635 i Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr 
XVIII/308/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskie-
go z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wie-
rzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunal-
skim i uchwały Nr XXXVII/643/09 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. w 
sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniew-
skiego w Piotrkowie Trybunalskim, ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, 
co nastĉpuje: 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wie-
rzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunal-
skim, którego szczegółowe granice wyznaczają: 
1) od północnego zachodu: południowo-

wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Wierzej-
skiej; 

2) od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca 
ulicy Projektowanej; 

3) od południa: południowa linia rozgraniczająca 
ulicy Broniewskiego, fragment południowej 
granicy działki 20-127/5, północnej granicy 
działki 20-127/6, fragment północnej granicy 
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działki 20-124/1 i północna granica działki 20-
123/1; 

4) od zachodu: wschodnie granice działek Nr 20-
122/3, 20-127/6, 20-226/1, 20-225/1 i 20-123/1. 

2. Integralną czĉścią uchwały są: 
1)  rysunek planu w skali 1:1.000 – stanowiący 

załącznik Nr 1; 
2)  rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu rozpatry-

wania uwag zgłoszonych do projektu planu – 
załącznik Nr 2, niebĉdący ustaleniami planu; 

3) rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu realizacji i 
zasad finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej – za-
łącznik Nr 3, niebĉdący ustaleniami planu. 

§ 2. 1. Celem planu jest: 
Określenie zasad rozwoju obszaru poprzez 

przyjĉcie kompleksowego rozwiązania funkcjonal-
no-przestrzennego w nawiązaniu do terenów ota-
czających, a w szczególności: 

- ukształtowania przestrzeni publicznych i zie-
leni ogólnodostĉpnej, 

- wprowadzenia infrastruktury społecznej na 
poziomie przyjĉtych standardów, 

- zapewnienia prawidłowej obsługi komuni-
kacyjnej w powiązaniu z układem komuni-
kacyjnym miasta, 

- rozwiązania obsługi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej. 
2. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1)  tereny zabudowy wielorodzinnej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem MW; 

2)  tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZP; 

3)  tereny zieleni urządzonej z udziałem zabudowy 
usługowej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ZP-U; 

4) tereny dróg publicznych – dróg zbiorczych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ, 
dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDL i dróg dojazdowych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDD; 

5) tereny komunikacji – ciągów pieszo-
rowerowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KX; 

6) teren stacji transformatorowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem E. 

§ 3. 1. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) granice opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym sposobie 

zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze; 
5) tereny dróg publicznych – drogi lokalne; 
6) tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe; 
7) ciąg pieszo-rowerowy; 
8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej; 

9) tereny zieleni urządzonej; 
10) tereny zieleni urządzonej z usługami; 
11) tereny urządzeń infrastruktury – energetyka; 
12) budynki przeznaczone do likwidacji. 

2. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są oznaczeniami informacyjnymi: 
1) istniejąca/projektowana kanalizacja sanitarna; 
2)  istniejąca/projektowana kanalizacja deszczo-

wa; 
3)  istniejący/projektowany wodociąg; 
4) istniejący gazociąg; 
5) projektowany gazociąg; 
6) projektowany ciepłociąg; 
7) istniejąca linia 110 kV; 
8)  stacja transformatorowa słupowa; 
9) projektowane złącze kablowe 15 kV; 
10) istniejąca linia SN 15 kV; 
11) projektowana linia SN 15 kV; 
12) projektowana linia nn; 
13) strefa ograniczonego uşytkowania od sieci 

uzbrojenia terenu; 
14) włączenie projektowanej sieci uzbrojenia tere-

nu do istniejącej; 
15) sieć uzbrojenia terenu przeznaczona do likwi-

dacji; 
16) przejście ogólnodostĉpne; 
17) moşliwe usytuowanie jezdni. 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1) adaptacji – naleşy przez to rozumieć zmianĉ 

sposobu zagospodarowania terenu, zmianĉ 
sposobu uşytkowania obiektu budowlanego, 
zgodnie z ustaleniami planu albo przekształce-
nie go do wymaganych w planie parametrów; 

2) dachu płaskim – naleşy przez to rozumieć dach 
o nachyleniu połaci do 5%; 

3) dojazdach – naleşy przez to rozumieć drogi, nie 
wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysun-
ku planu, zapewniające obsługĉ obiektów w 
ramach terenów inwestycji, których przebieg i 
parametry określane bĉdą na etapie wydawa-
nia decyzji administracyjnych; 

4) działce budowlanej - naleşy przez to rozumieć 
działkĉ budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

5) linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu liniĉ ciągłą, dzielą-
cą obszar na czĉści o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć liniĉ graniczną sytuowania nowych 
i rozbudowywanych budynków, w której moşe 
być umieszczona ściana budynku, bez jej prze-
kraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi 
lub innych wskazanych rysunkiem planu ele-
mentów zagospodarowania terenu (nie dotyczy 
to takich elementów architektonicznych budyn-
ku jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap  
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dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
innych elementów architektonicznych na trwale 
związanych z konstrukcją i funkcją budynku; 

7) obszarze – naleşy przez to rozumieć obszar ob-
jĉty planem w granicach przedstawionych na 
rysunku planu; 

8) odpowiedniej ilości miejsc postojowych – nale-
şy przez to rozumieć ilość miejsc postojowych 
liczoną z proporcji: 
a) minimum 1 miejsce postojowe na 1 miesz-

kanie, 
b) minimum 12 miejsc postojowych na 100 

miejsc konsumenckich w obiektach gastro-
nomii, 

c) minimum 25 miejsc postojowych na 1.000 
m2 powierzchni uşytkowej obiektów handlo-
wych i usługowych; 

9) ogrodzeniu szczelnym – naleşy przez to rozu-
mieć mur, płot albo takie ogrodzenie, w którym 
powierzchnia prześwitów jest mniejsza niş 50% 
w poszczególnych segmentach ogrodzenia; 

10) planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, bĉdą-
cy przedmiotem uchwały; 

11) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć powierzchniĉ terenu inwestycji zajĉtą 
przez rzuty poziome wszystkich budynków w 
ich obrysie zewnĉtrznym; 

12) powierzchni biologicznie czynnej – naleşy 
przez to rozumieć grunt oraz wodĉ powierzch-
niową na terenie inwestycji, a takşe 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niş 10 m² urządzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoşu za-
pewniającym im naturalną wegetacjĉ; 

13) przedsiĉwziĉciu – naleşy przez to rozumieć 
inwestycje budowlane polegające na budowie 
nowych budynków albo na przekształceniu lub 
rozbiórce budynków istniejących lub na zmia-
nie sposobu uşytkowania terenu, albo obiektu 
budowlanego lub jego czĉści; 

14) przepisach odrĉbnych i szczególnych – naleşy 
przez to rozumieć obowiązujące przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz pra-
womocne decyzje administracyjne ogranicza-
jące prawo dysponowania terenem; 

15) przestrzeni ogólnodostĉpnej – naleşy przez to 
rozumieć miejsca dostĉpne publicznie, które 
słuşą zaspokajaniu potrzeb ogółu uşytkowni-
ków takie jak ulice, place, dziedzińce, parki, 
skwery – w tym takşe otoczenie przystanków 
komunikacji zbiorowej, obiektów usług zdro-
wia, nauki i oświaty, kultury, rekreacji i wypo-
czynku oraz sportu; 

16) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
opracowanie graficzne sporządzone na mapie 
w skali 1:1.000; 

17) strefie ograniczonego uşytkowania – strefa 
ochrony sieci uzbrojenia terenu - naleşy przez 
to rozumieć wydzielony obszar, oznaczony na 

rysunku planu, w granicach którego obowiązu-
ją łącznie z ustaleniami planu dodatkowe, 
szczególne warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu; 

18) studium – naleşy przez to rozumieć „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunal-
skiego”; 

19) tekście planu – naleşy przez to rozumieć treść 
uchwały; 

20) terenie – naleşy przez to rozumieć teren o 
określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczo-
ny symbolami cyfrowymi i literowymi, z któ-
rych cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a li-
tery przeznaczenie terenu; 

21) terenie inwestycji – naleşy przez to rozumieć 
teren objĉty wnioskiem o pozwolenie na bu-
dowĉ w rozumieniu przepisów odrĉbnych; 

22) tymczasowym uşytkowaniu – naleşy przez to 
rozumieć dotychczasowy sposób zagospoda-
rowania i uşytkowania terenu albo obiektu ist-
niejącego - do czasu jego zagospodarowania 
zgodnie z ustaleniami planu; 

23) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałĉ Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskie-
go, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

24) wskaŝniku intensywności zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych (suma powierzchni wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynku mierzona 
w zewnĉtrznym obrysie rzutów) wszystkich 
budynków połoşonych na terenie inwestycji, 
do powierzchni tego terenu; 

25) wskaŝniku powierzchni biologicznie czynnej – 
naleşy przez to rozumieć procentowy udział 
powierzchni biologicznie czynnej, określonej 
według przepisów odrĉbnych; 

26) wskaŝniku powierzchni zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć parametr procentowy wyra-
şający stosunek powierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu inwestycji; 

27) wysokości zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć ustalony w planie pionowy wymiar bu-
dynku w metrach, liczony od poziomu najnişej 
połoşonego wejścia na poziomie parteru do 
najwyşszego punktu pokrycia dachu lub 
zwieńczenia bryły budynku; 

28) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 
naleşy przez to rozumieć zabudowĉ mieszka-
niową - której tkankĉ podstawową stanowią 
budynki mieszkalne wielorodzinne, podpiwni-
czone, z moşliwością realizacji usług w parte-
rach i (albo) antresoli na ostatniej kondygnacji, 
wyposaşoną w urządzenia i obiekty infrastruk-
tury technicznej oraz posiadającą cechy prze-
strzeni ogólnodostĉpnej; 

29) zieleni urządzonej – naleşy przez o rozumieć 
urządzone i utrzymywane zasoby drzew, krze-
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wów oraz trawników i kwietników, w tym zie-
leni w pasach drogowych, skomponowanych 
według projektu zieleni albo projektu budow-
lanego, a takşe zespoły zieleni zagospodaro-
wane w sposób kompleksowy na wyznaczo-
nych terenach. 

2. Pozostałe określenia uşyte w uchwale są 
definiowane w przepisach odrĉbnych. 

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

ce tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym nieprze-
kraczalne linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaŝniki intensywności zabudowy; 

6) zasady i warunki scalenia i podziału nierucho-
mości; 

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

8) zasady przekształcania i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

10)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siĉ opłatĉ, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nie 
wystĉpują 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 odrĉbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takşe terenów nara-
şonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
groşonych osuwaniem siĉ mas ziemnych; 

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

§ 6. Na obszarze określonym w § 1, plan 
wyodrĉbnia tereny, bĉdące przedmiotem ustaleń 
ogólnych i szczegółowych. 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne 
dla całego obszaru objĉtego planem 

 
§ 7. 1. Ustala siĉ nastĉpujące zasady ogól-

ne: 

1) utrzymanie i przebudowa istniejącej zabudowy, 
realizacja nowych inwestycji oraz zmiany  
w sposobie zagospodarowania terenów i uşyt-
kowania obiektów nie mogą naruszać przepi-
sów odrĉbnych, norm technicznych, sanitar-
nych i przeciwpoşarowych, a takşe wymagań 
dotyczących ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska, ochrony przy-
rody i krajobrazu, ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej; 

2) istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być 
uşytkowane w sposób dotychczasowy, do cza-
su realizacji zagospodarowania terenu zgodnie 
z planem, o ile ustalenia planu nie stanowią in-
aczej; 

3) wymagane jest zharmonizowanie formy archi-
tektonicznej wszystkich obiektów budowlanych 
lokalizowanych na terenie inwestycji, w tym 
takşe obiektów małej architektury; 

4) wskazane jest stosowanie form architektury 
współczesnej przy wysokim standardzie zasto-
sowanych materiałów wykończeniowych; 

5) na obszarze objĉtym planem naleşy stosować 
kolorystykĉ elewacji w jasnych tonacjach; 

6) na obszarze objĉtym planem obowiązuje zakaz 
stosowania dachów w tonacji kolorystycznej 
niebieskiej, zielonej i şółtej; 

7) miejsc postojowych dla samochodów, lokali-
zowanych w pasach drogowych, nie uwzglĉd-
nia siĉ w bilansie terenów inwestycji; 

8) ustala siĉ maksymalną wysokość posadowienia 
parteru budynków mieszkalnych – 90 cm od 
projektowanego poziomu terenu przy wejściu 
na parter budynku. 

2. Ustala siĉ nastĉpujące zasady ochrony 
środowiska i przyrody: 
1) nakaz stosowania rozwiązań przestrzennych i 

technicznych zapewniających zachowanie od-
powiednich standardów środowiskowych prze-
strzeni zamieszkania, odpowiadającym wymo-
gom określonym w przepisach odrĉbnych; 

2) zakaz lokalizacji przedsiĉwziĉć z zakresu usług 
na terenach oznaczonych jako „ZP-U” i do-
puszczonych usług na terenach oznaczonych 
jako „MW”, o uciąşliwości wykraczającej poza 
granice nieruchomości, do której inwestor ma 
tytuł prawny, powodujących obnişenie stan-
dardów środowiskowych właściwych dla zabu-
dowy mieszkaniowej; 

3) zakaz realizacji przedsiĉwziĉć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko w rozumie-
niu przepisów o ochronie środowiska, (które 
wymagają lub mogą wymagać sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko) z wy-
jątkiem sieci infrastruktury technicznej i dróg 
publicznych; 

4) obowiązek zachowania poziomu hałasu w śro-
dowisku, określony w obowiązujących przepi-
sach o ochronie środowiska – jak dla terenów 
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przeznaczonych na cele mieszkaniowo-
usługowe: 

- dla obiektów mieszczących jednocześnie 
funkcje mieszkalne i usługowe obowiązek 
zachowania rozwiązań budowlanych za-
pewniających ochronĉ pomieszczeń miesz-
kalnych przed uciąşliwościami wynikający-
mi z prowadzonej działalności usługowej, 

- dla obiektów mieszczących funkcje miesz-
kalne, zlokalizowanych w strefie uciąşliwo-
ści komunikacyjnych (ulica Wierzejska) 
obowiązek zastosowania rozwiązań prze-
strzennych i budowlanych, zapewniających 
ochronĉ przed hałasem; 

5) obowiązek zapewnienia prawidłowego funk-
cjonowania i spełniania wymogów sanitarnych 
w ramach realizacji poszczególnych etapów 
inwestycji; 

6) obowiązek zapewnienia potrzeb grzewczych i 
innych potrzeb energetycznych związanych z 
zainwestowaniem terenów w ramach realizacji 
poszczególnych etapów inwestycji; 

7) obowiązek rozwiązania gospodarki odpadami 
komunalnymi i innymi odpadami w systemie 
obowiązującym na obszarze miasta, z segrega-
cją odpadów u ŝródła ich powstawania, przy 
uwzglĉdnieniu przepisów odrĉbnych. 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują 

strefy ochrony konserwatorskiej; 
2) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują 

tereny i obiekty zabytkowe albo mające charak-
ter zabytkowy; 

3) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują 
stanowiska archeologiczne. 

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych: 
1) w granicach planu nie ustala siĉ obszarów 

przestrzeni publicznej; 
2) ramy przestrzeni ogólnodostĉpnej wyznaczone 

są przez zabudowĉ - kształtowaną przez nie-
przekraczalne linie zabudowy oraz właściwy 
sposób zagospodarowania terenu; 

3) wymagania dotyczące sposobu zagospodaro-
wania terenów przestrzeni ogólnodostĉpnej: 
a) zakaz instalowania tablic i urządzeń rekla-

mowych innych niş informujące o działalno-
ści prowadzonej w budynku, 

b) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu 
siding, ogrodzeń szczelnych i ogrodzeń z pre-
fabrykatów betonowych, 

c) oświetlenie ulic i terenów zieleni urządzonej 
winno być realizowane według jednorodne-
go projektu wykonanego dla terenu inwesty-
cji, 

d) wprowadzanie wzdłuş istniejących i projek-
towanych ciągów komunikacyjnych pasm 
zadrzewień według zintegrowanych projek-
tów zieleni, 

e) zakaz urządzania przydomowych ogródków. 
5. Ustala siĉ nastĉpujące zasady prze-

kształcania i budowy systemów komunikacji: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDZ, KDL i KDD obowiązuje adapta-
cja dróg i budowa dróg; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem KX obowią-
zuje budowa ciągu pieszo-rowerowego;  

3) dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci infrastruktury 
technicznej w granicach linii rozgraniczających 
dróg i ciągów pieszo-rowerowych na zasadach 
uzgodnionych z zarządcą. 

6. Ustala siĉ nastĉpujące zasady prze-
kształcania i budowy infrastruktury technicznej. 
1) na obszarze objĉtym planem, przez tereny 

2MW, 5MW oraz 9KDL i 10KDL, przebiega linia 
energetyczna 110 kV, ze strefą ograniczonego 
uşytkowania wynoszącą po 18 m po obu stro-
nach od osi linii; 

2) na obszarze objĉtym planem, przez tereny 
1MW, 4MW, 7ZP, 9KDL, 10KDD przebiega linia 
energetyczna 15 kV, przeznaczona do likwida-
cji; 

3) do czasu likwidacji linii 15 kV obowiązuje strefa 
ograniczonego uşytkowania, wynosząca po 7,5 
m po obu stronach od osi linii, w której lokali-
zacja inwestycji wymaga uzgodnienia z właści-
wym operatorem; 

4) na obszarze objĉtym planem, przez tereny 
1MW, 4MW oraz 9KDL, 10KDL, 11KDD przebie-
ga gazociąg gw350, przeznaczony docelowo do 
likwidacji;  

5) do czasu likwidacji gazociągu gw350 obowiązu-
je strefa ograniczonego uşytkowania, wynoszą-
ca po obu stronach od osi gazociągu: 

- 15,00 m dla budynków mieszkalnych zabu-
dowy jedno i wielorodzinnej, 

- 15,00 m dla wolnostojących budynków 
niemieszkalnych, 

- 16,25 m dla budynków uşyteczności pu-
blicznej, 

- 15,00 m dla parkingów samochodowych 
(od granicy terenu), 

- 15,00 m dla przewodów kanalizacyjnych, 
kanalizacji kablowej, wodociągów, kabli 
elektroenergetycznych i telekomunikacyj-
nych mających bezpośrednie połączenie z 
pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt (od 
skrajni rury, kabla, kanału lub studni), 

- 7,00 m dla przewodów kanalizacyjnych, ka-
nalizacji kablowej, wodociągów, kabli elek-
troenergetycznych i telekomunikacyjnych 
nie mających bezpośredniego połączenia z 
pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt (od 
skrajni rury, kabla, kanału lub studni); 

6) szczegółowe ustalenia w zakresie infrastruktury 
technicznej zawarte są w Rozdz. V. 

7. Ustala siĉ nastĉpujące zasady zagospo-
darowania i wyposaşenia terenów w zakresie 
obronności i w sytuacjach kryzysowych: 
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1) wyposaşenie nowej zabudowy usług oświaty i 

kultury w pomieszczenia o konstrukcji odpornej 
na zagruzowanie z moşliwością bezkolizyjnej i 
szybkiej ich adaptacji dla celów ochrony ludno-
ści w sytuacji zagroşenia; 

2) lokalizacje obiektów słuşących ochronie ludno-
ści w sytuacjach kryzysowych, wyznacza siĉ w 
sytuacjach kryzysowych na terenie zaliczanym 
do powierzchni biologicznie czynnej terenu in-
westycji, gdy wymiary geometryczne tego te-
renu zezwalają na wpisanie na nim teoretycz-
nego prostokąta o wymiarach co najmniej 10 m 
x 10 m i urządzenie na nim obiektów słuşących 
ochronie ludności, a odległość obiektu od bu-
dynku bĉdzie równa co najmniej wysokości 
najblişszego budynku; 

3) realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyj-
nych winna nastĉpować wyprzedzająco w sto-
sunku do zabudowy kubaturowej; 

4) budowa odcinków sieci wodociągowej domy-
kających pierścienie oraz zaopatrzenie sieci w 
hydranty naziemne do celów p. poş.; 

5) obowiązek zaopatrzenia w wodĉ w warunkach 
kryzysowych. 

8. Ustala siĉ nastĉpujące stawki procento-
we, na podstawie których ustala siĉ opłatĉ, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, wynoszą: 
1) 30% dla terenów MW; 
2) 30% dla terenów ZP-U; 
3) 0% dla terenów ZP; 
4) 0% dla terenów E; 
5) 0% dla terenów KDZ, KDL i KDD; 
6) 0% dla terenów KX. 

 
Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe 
dla poszczególnych terenów 

 
§ 8. 1. Wyznacza siĉ teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 1MW. 

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

strzennego: 
a) zakaz budowy wolnostojących budynków ga-

raşowych i gospodarczych, z wyłączeniem 
budynków garaşowych podziemnych i wie-
lopoziomowych o liczbie miejsc postojowych 
od 50 do 300, 

b) nie dopuszcza siĉ moşliwości adaptacji, 
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy ze 
zmianą parametrów budynków przeznaczo-
nych w planie do likwidacji, 

c) obsługa komunikacyjna: 
- podłączenia dojazdów do dróg publicznych 

tylko do dróg oznaczonych na rysunku pla-
nu 9KDL, 11KDD i ul. Wierzejskiej, 

- obowiązek zapewnienia na terenie odpo-
wiedniej ilości miejsc postojowych z 
uwzglĉdnieniem budynków garaşowych 
podziemnych i wielopoziomowych; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) stosowanie od strony dróg publicznych wy-

łącznie ogrodzenia aşurowego o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co naj-
mniej 50% powierzchni pionowej i wysokości 
do 180 cm (nie dotyczy ogrodzeń urządzeń 
sportowych i placów zabaw dla dzieci), 

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

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy: 
a) obowiązują wyznaczone na rysunku planu li-

nie zabudowy, 
b) powierzchnia zabudowy: 

- od 30% do 50% powierzchni terenu inwesty-
cji, 

c) wartość wskaŝnika intensywności zabudowy: 
- od 1,0 do 2,0, 

d) minimalny procent powierzchni terenu inwe-
stycji biologicznie czynnej: 

- 30%, 
e) maksymalna wysokość zabudowy: 

- 15,0 m, 
f) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ usług w parterach 

budynków mieszkalnych, podpiwniczenie 
oraz antresole na ostatnich kondygnacjach, 

g) rodzaj dachu: 
- dach płaski, 
- dach dwuspadowy bądŝ wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia połaci (kąt 
nachylenia głównych połaci: od 20  do 30 ); 

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

scalania nieruchomości i ponownego podzia-
łu gruntu na działki, 

b) dopuszcza siĉ łączenie sąsiednich działek dla 
potrzeb zagospodarowania w ramach tere-
nów inwestycji, 

c) dopuszcza siĉ podziały terenu, wówczas, gdy 
działka powstała w wyniku podziału bĉdzie 
spełniać łącznie nastĉpujące warunki: 

- minimalna powierzchnia bĉdzie wynosić 
2.000 m², 

- minimalna szerokość frontu działki wynosić 
bĉdzie 30 m, 

- bĉdzie posiadać dostĉp do drogi publicznej; 
5) sposób tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uşytkowania terenów: 
a) nie ustala siĉ innego sposobu tymczasowego 

zagospodarowania terenów, anişeli dotych-
czasowy, 
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b) istniejące enklawy zabudowy jednorodzinnej 
pozostawia siĉ w dotychczasowym uşytko-
waniu i sposobie zagospodarowania ich dzia-
łek, z ukierunkowaniem działań do stopnio-
wego ich przekształcania na tereny zabudo-
wy wielorodzinnej na warunkach określo-
nych w planie (nie dotyczy budynków prze-
znaczonych do likwidacji), 

c) dla budynków zlokalizowanych pomiĉdzy li-
nią rozgraniczającą teren a nieprzekraczalną 
linią zabudowy (poza budynkami przezna-
czonymi do likwidacji), dopuszcza siĉ remon-
ty, bez moşliwości adaptacji, rozbudowy i 
nadbudowy. 

§ 9. 1. Wyznacza siĉ teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 2MW. 

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

strzennego: 
a) zakaz budowy wolnostojących budynków ga-

raşowych i gospodarczych, z wyłączeniem 
budynków garaşowych podziemnych i wie-
lopoziomowych o liczbie miejsc postojowych 
od 50 do 300, 

b) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ miejsc postojo-
wych, wielopoziomowych budynków gara-
şowych, w tym podziemnych, w strefie ogra-
niczonego uşytkowania linii napowietrznej 
110 kV w uzgodnieniu z operatorem sieci, 

c) obsługa komunikacyjna: 
- podłączenia dojazdów do dróg publicznych 

tylko do dróg oznaczonych na rysunku pla-
nu 9KDL, 11KDD, 

- obowiązek zapewnienia na terenie odpo-
wiedniej ilości miejsc postojowych z 
uwzglĉdnieniem budynków garaşowych 
podziemnych i wielopoziomowych; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) stosowanie od strony dróg publicznych wy-

łącznie ogrodzenia aşurowego o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co naj-
mniej 50% powierzchni pionowej i wysokości 
do 180 cm (nie dotyczy ogrodzeń urządzeń 
sportowych i placów zabaw dla dzieci), 

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

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy: 
a) obowiązują wyznaczone na rysunku planu li-

nie zabudowy, 
b) powierzchnia zabudowy: 

- od 30% do 50% powierzchni terenu inwe-
stycji, 

c) wartość wskaŝnika intensywności zabudowy: 

- od 1,0 do 2,0, 
d) minimalny procent powierzchni terenu inwe-

stycji biologicznie czynnej: 
- 30%, 

e) maksymalna wysokość zabudowy: 
- 15,0 m, 

f) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ usług w parterach 
budynków mieszkalnych, podpiwniczenie 
oraz antresole na ostatnich kondygnacjach; 

g) rodzaj dachu: 
- dach płaski, 
- dach dwuspadowy bądŝ wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia połaci (kąt 
nachylenia głównych połaci: od 20  do 30 ); 

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

scalania nieruchomości i ponownego podzia-
łu gruntu na działki, 

b) dopuszcza siĉ łączenie sąsiednich działek dla 
potrzeb zagospodarowania w ramach tere-
nów inwestycji, 

c) dopuszcza siĉ podziały terenu, wówczas, gdy 
działka powstała w wyniku podziału bĉdzie 
spełniać łącznie nastĉpujące warunki: 

- minimalna powierzchnia bĉdzie wynosić 
2.000 m², 

- minimalna szerokość frontu działki wynosić 
bĉdzie 30 m, 

- bĉdzie posiadać dostĉp do drogi publicznej; 
5) sposób tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uşytkowania terenów: 
a) nie ustala siĉ innego sposobu tymczasowego 

zagospodarowania terenów, anişeli dotych-
czasowy. 

§ 10. 1. Wyznacza siĉ teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 3MW. 

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

nego: 
a) zakaz budowy wolnostojących budynków ga-

raşowych i gospodarczych, z wyłączeniem 
budynków garaşowych podziemnych i wie-
lopoziomowych o liczbie miejsc postojowych 
od 50 do 300, 

b) nie dopuszcza siĉ moşliwości adaptacji, 
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy ze 
zmianą parametrów budynków przeznaczo-
nych w planie do likwidacji, 

c) obsługa komunikacyjna: 
- podłączenia dojazdów do dróg publicznych 

tylko do dróg oznaczonych na rysunku pla-
nu 9KDL i ul. Wierzejskiej, 

- dopuszcza siĉ komunikacjĉ pieszo-
rowerową poprzez ciąg pieszo-rowerowy 
14KX, 

- obowiązek zapewnienia na terenie odpo-
wiedniej ilości miejsc postojowych z 
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uwzglĉdnieniem budynków garaşowych 
podziemnych i wielopoziomowych; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) stosowanie od strony dróg publicznych wy-

łącznie ogrodzenia aşurowego o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co naj-
mniej 50% powierzchni pionowej i wysokości 
do 180 cm (nie dotyczy ogrodzeń urządzeń 
sportowych i placów zabaw dla dzieci), 

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

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy: 
a) obowiązują wyznaczone na rysunku planu li-

nie zabudowy, 
b) powierzchnia zabudowy: 

- od 30% do 50% powierzchni terenu inwe-
stycji, 

c) wartość wskaŝnika intensywności zabudowy: 
- od 1,0 do 2,0, 

d) minimalny procent powierzchni terenu inwe-
stycji biologicznie czynnej: 

- 30%, 
e) maksymalna wysokość zabudowy: 

- 15,0 m, 
f) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ usług w parterach 

budynków mieszkalnych, podpiwniczenie 
oraz antresole na ostatnich kondygnacjach, 

g) rodzaj dachu: 
- dach płaski, 
- dach dwuspadowy bądŝ wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia połaci (kąt 
nachylenia głównych połaci: od 20  do 30 ); 

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

scalania nieruchomości i ponownego podzia-
łu gruntu na działki, 

b) dopuszcza siĉ łączenie sąsiednich działek dla 
potrzeb zagospodarowania w ramach tere-
nów inwestycji, 

c) dopuszcza siĉ podziały terenu, wówczas, gdy 
działka powstała w wyniku podziału bĉdzie 
spełniać łącznie nastĉpujące warunki: 

- minimalna powierzchnia bĉdzie wynosić 
2.000 m², 

- minimalna szerokość frontu działki wynosić 
bĉdzie 30 m, 

- bĉdzie posiadać dostĉp do drogi publicznej; 
5) sposób tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uşytkowania terenów: 
a) nie ustala siĉ innego sposobu tymczasowego 

zagospodarowania terenów, anişeli dotych-
czasowy. 

§ 11. 1. Wyznacza siĉ teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 4MW. 

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

strzennego: 
a) zakaz budowy wolnostojących budynków ga-

raşowych i gospodarczych, z wyłączeniem 
budynków garaşowych podziemnych i wie-
lopoziomowych o liczbie miejsc postojowych 
od 50 do 300, 

b) ustala siĉ moşliwość lokalizacji wolnostoją-
cych obiektów usługowo-handlowych wzdłuş 
ulicy Broniewskiego, na głĉbokość do 60 m 
od nieprzekraczalnej linii zabudowy o po-
wierzchni uşytkowej do 2.000 m2, 

c) obsługa komunikacyjna: 
- podłączenia dojazdów do dróg publicznych 

oznaczonych na rysunku planu 9KDL, 
10KDL (ul. Broniewskiego), 12KDD, 

- dopuszcza siĉ komunikacjĉ pieszo-
rowerową poprzez ciąg pieszo-rowerowy 
14KX, 

- obowiązek zapewnienia na terenie odpo-
wiedniej ilości miejsc postojowych z 
uwzglĉdnieniem parkingów podziemnych i 
wielopoziomowych; 

2) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) stosowanie od strony dróg publicznych wy-

łącznie ogrodzenia aşurowego o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co naj-
mniej 50% powierzchni pionowej i wysokości 
do 180 cm (nie dotyczy ogrodzeń urządzeń 
sportowych i placów zabaw dla dzieci), 

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

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
podstawowej i dopuszczalnej, oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudo-
wy: 
a) obowiązują wyznaczone na rysunku planu li-

nie zabudowy, 
b) powierzchnia zabudowy: 

- do 80% powierzchni terenu inwestycji, 
c) wartość wskaŝnika intensywności zabudowy: 

- do 4,8, 
d) minimalny procent powierzchni terenu inwe-

stycji biologicznie czynnej: 
- 20%, 

e) maksymalna wysokość zabudowy: 
- do VI kondygnacji nadziemnych, jednak nie 

wiĉcej niş 20,5 m, 
f) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ usług w parterach 

budynków mieszkalnych, podpiwniczenie  
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oraz antresole na ostatnich kondygnacjach, 
g) rodzaj dachu: 

- dach płaski, 
- dach dwuspadowy bądŝ wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia połaci (kąt 
nachylenia głównych połaci: od 20  do 30 ); 

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

scalania nieruchomości i ponownego podzia-
łu gruntu na działki, 

b) dopuszcza siĉ łączenie sąsiednich działek dla 
potrzeb zagospodarowania w ramach tere-
nów inwestycji, 

c) dopuszcza siĉ podziały terenu, wówczas, gdy 
działka powstała w wyniku podziału bĉdzie 
spełniać łącznie nastĉpujące warunki: 

- minimalna powierzchnia bĉdzie wynosić 
2.000 m², 

- minimalna szerokość frontu działki wynosić 
bĉdzie 30 m, 

- bĉdzie przylegać do ulicy lokalnej albo do-
jazdowej, lub bĉdzie miała dostĉpność do 
tej drogi za pośrednictwem dojazdów; 

5) sposób tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów: 

- nie ustala siĉ innego sposobu tymczasowe-
go zagospodarowania terenów, anişeli do-
tychczasowy. 
§ 12. 1. Wyznacza siĉ teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 5MW. 

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

strzennego: 
a) zakaz budowy wolnostojących budynków ga-

raşowych i gospodarczych, z wyłączeniem 
budynków garaşowych podziemnych i wie-
lopoziomowych o liczbie miejsc postojowych 
od 50 do 300, 

b) ustala siĉ moşliwość lokalizacji wolnostoją-
cych obiektów usługowo-handlowych wzdłuş 
ulicy Broniewskiego, na głĉbokość do 60 m 
od nieprzekraczalnej linii zabudowy o po-
wierzchni uşytkowej do 2.000 m2, 

c) obsługa komunikacyjna: 
- podłączenia dojazdów do dróg publicznych 

oznaczonych na rysunku planu 9KDL, 
10KDL (ul. Broniewskiego), 12KDD, 

- obowiązek zapewnienia na terenie odpo-
wiedniej ilości miejsc postojowych z 
uwzglĉdnieniem parkingów podziemnych i 
wielopoziomowych, 

d) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ miejsc postojo-
wych, wielopoziomowych budynków gara-
şowych, w tym podziemnych oraz budynków 
handlowo-usługowych w strefie ograniczo-
nego uşytkowania linii napowietrznej 110 kV  
 

w uzgodnieniu z operatorem sieci; 
2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) stosowanie od strony dróg publicznych wy-

łącznie ogrodzenia aşurowego o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co naj-
mniej 50% powierzchni pionowej i wysokości 
do 180 cm (nie dotyczy ogrodzeń urządzeń 
sportowych i placów zabaw dla dzieci), 

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

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
podstawowej i dopuszczalnej, oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudo-
wy: 
a) obowiązują wyznaczone na rysunku planu li-

nie zabudowy, 
b) powierzchnia zabudowy: 

- do 80% powierzchni terenu inwestycji, 
c) wartość wskaŝnika intensywności zabudowy: 

- do 4,8, 
d) minimalny procent powierzchni terenu inwe-

stycji biologicznie czynnej: 
- 20%, 

e) maksymalna wysokość zabudowy: 
- do VI kondygnacji nadziemnych, jednak nie 

wiĉcej niş 20,5 m, 
f) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ usług w parterach 

budynków mieszkalnych, podpiwniczenie 
oraz antresole na ostatnich kondygnacjach, 

g) rodzaj dachu: 
- dach płaski, 
- dach dwuspadowy bądŝ wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia połaci (kąt 
nachylenia głównych połaci: od 20  do 30 ); 

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

scalania nieruchomości i ponownego podzia-
łu gruntu na działki, 

b) dopuszcza siĉ łączenie sąsiednich działek dla 
potrzeb zagospodarowania w ramach tere-
nów inwestycji, 

c) dopuszcza siĉ podziały terenu, wówczas, gdy 
działka powstała w wyniku podziału bĉdzie 
spełniać łącznie nastĉpujące warunki: 

- minimalna powierzchnia bĉdzie wynosić 
2.000 m², 

- minimalna szerokość frontu działki wynosić 
bĉdzie 30 m, 

- bĉdzie przylegać do ulicy lokalnej albo do-
jazdowej, lub bĉdzie miała dostĉpność do 
tej drogi za pośrednictwem dojazdów; 

5) sposób tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uşytkowania terenów: 

- nie ustala siĉ innego sposobu tymczasowe-
go zagospodarowania terenów, anişeli do- 
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tychczasowy. 
§ 13. 1. Wyznacza siĉ teren zieleni urzą-

dzonej z zabudową usługową, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 6ZP-U. 

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

publicznej ogólnodostĉpnej z dopuszczeniem 
usług, handlu i gastronomii; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
a) zakaz budowy wolnostojących budynków ga-

raşowych i gospodarczych, 
b) obsługa komunikacyjna: 

- dopuszcza siĉ zjazd z drogi publicznej – 
drogi lokalnej 9KDL, 

- dopuszcza siĉ komunikacjĉ pieszo-
rowerową poprzez ciąg pieszo-rowerowy 
14KX, 

- obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych; 

3) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i o wy-

sokości ponad 180 cm (nie dotyczy ogrodzeń 
urządzeń sportowych i placów zabaw dla 
dzieci), 

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

c) zakaz realizacji ogrodzeń od strony przejścia 
ogólnodostĉpnego w jednostce 7ZP, drogi 
publicznej 9KDL; 

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

wyznaczonej na rysunku planu liniami zabu-
dowy, 

b) powierzchnia zabudowy: 
- od 30% do 40% powierzchni terenu inwe-

stycji, 
c) wartość wskaŝnika intensywności zabudowy: 

- od 0,7 do 1,2, 
d) minimalny procent powierzchni terenu inwe-

stycji biologicznie czynnej: 
- 35%, 

e) wysokość zabudowy: 
- od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, 
- maksymalna wysokość budynków do 12 m, 

f) dopuszcza siĉ podpiwniczenie budynków, 
g) rodzaj dachu: 

- dach płaski, 
- jednospadowy, dwuspadowy lub wielo-

spadowy o jednakowym kącie nachylenia 
połaci, kąt nachylenia głównej połaci: 20  - 
30 ; 

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

a) nie ustala siĉ obowiązku przeprowadzenia 
scalania nieruchomości i ponownego podzia-
łu gruntu na działki, 

b) dopuszcza siĉ łączenie sąsiednich działek dla 
potrzeb zagospodarowania w ramach tere-
nów inwestycji, 

c) nie dopuszcza siĉ podziałów wtórnych; 
6) sposób tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uşytkowania terenów: 
a) nie ustala siĉ innego sposobu tymczasowego 

zagospodarowania terenów, anişeli dotych-
czasowy. 

§ 14. 1. Wyznacza siĉ teren zieleni urzą-
dzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
7ZP. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) realizacja zieleni publicznej ogólnodostĉ-
pnej, 

b) ustala siĉ moşliwość realizacji infrastruktury 
technicznej związanej z uşytkowaniem tere-
nów; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

- dostĉpność terenu z drogi publicznej 9KDL; 
3) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) zakaz lokalizacji budynków i budowli, 
b) obowiązek urządzenia utwardzonych ciągów 

spacerowych, wyposaşonych w oświetlenie, 
ławki i inne obiekty małej architektury, 

c) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i wyso-
kości ponad 180 cm (nie dotyczy ogrodzeń 
urządzeń sportowych i placów zabaw dla 
dzieci), 

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

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

- nie ustala siĉ konieczności przeprowadzenia 
scalania nieruchomości, 

- nie dopuszcza siĉ podziałów wtórnych; 
5) sposób tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uşytkowania terenu: 
- nie ustala siĉ innego sposobu tymczasowe-

go zagospodarowania terenów, anişeli do-
tychczasowy. 
§ 15. 1. Wyznacza siĉ teren przeznaczony 

na stacjĉ transformatorową, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem 8E. 

2. Dla wyşej wymienionego terenu ustala 
siĉ: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) obowiązek lokalizacji stacji transformatoro-

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

9KDL; 
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2) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy: 
a) stosowanie od strony dróg publicznych wy-

łącznie ogrodzenia aşurowego o łącznej po-
wierzchni prześwitów wynoszącej co naj-
mniej 50% powierzchni pionowej i wysokości 
do 180 cm, 

b) zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeń betonowych; 

3) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy: 
a) wskaŝnik powierzchni terenu biologicznie 

czynnej – nie mniej niş 20%, 
b) wskaŝnik powierzchni zabudowanej terenu – 

nie wiĉcej niş 70%, 
c) maksymalna wysokość stacji transformato-

rowej 4,0 m. 
 

Rozdział IV 
Ustalenia szczegółowe 

terenów w zakresie komunikacji 
 

§ 16. 1. Wyznacza siĉ teren przeznaczony 
na komunikacjĉ wraz z urządzeniami technicznymi, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 9KDL. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala siĉ nastĉpujące warunki zagospodarowania:  
1) obowiązek lokalizacji drogi lokalnej dwukierun-

kowej o szerokości w liniach rozgraniczających 
15 m (1 jezdnia, 2 pasy ruchu); 

2) moşliwość obsługi komunikacyjnej terenów 
1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6ZP-U i 7ZP i 
8E; 

3) ustala siĉ lokalizacjĉ sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi; 

4) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ obiektów małej archi-
tektury, miejsc postojowych; 

5) zakaz lokalizacji budynków.  
§ 17. 1. Wyznacza siĉ teren przeznaczony 

na komunikacjĉ wraz z urządzeniami technicznymi, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 10KDL 
(ulica Broniewskiego). 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala siĉ nastĉpujące warunki zagospodarowania:  
1) obowiązek lokalizacji drogi lokalnej dwukierun-

kowej o szerokości w istniejących liniach roz-
graniczających (1 jezdnia, 2 pasy ruchu), zgod-
nie z rysunkiem planu; 

2) ustala siĉ moşliwość obsługi komunikacyjnej 
terenów 4MW, 5MW; 

3) ustala siĉ lokalizacjĉ sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi; 

4) ustala siĉ moşliwość lokalizacji obiektów małej 
architektury i miejsc postojowych; 

5) zakaz lokalizacji budynków; 
6) zachowanie kompleksów drzew – szpalerów 

wzdłuş ulicy. 
§ 18. 1. Wyznacza siĉ teren przeznaczony 

na komunikacjĉ wraz z urządzeniami technicznymi, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 11KDD. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala siĉ nastĉpujące warunki zagospodarowania:  
1) obowiązek lokalizacji drogi dojazdowej dwukie-

runkowej o szerokości w liniach rozgraniczają-
cych 15 m (1 jezdnia, 2 pasy ruchu); 

2) moşliwość obsługi komunikacyjnej terenów 
1MW, 2MW;  

3) ustala siĉ lokalizacjĉ sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi; 

4) ustala siĉ moşliwość lokalizacji obiektów małej 
architektury i miejsc postojowych; 

5) zakaz lokalizacji budynków. 
§ 19. 1. Wyznacza siĉ teren przeznaczony 

na komunikacjĉ wraz z urządzeniami technicznymi, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 12KDD. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala siĉ nastĉpujące warunki zagospodarowania: 
1) obowiązek lokalizacji drogi dojazdowej dwukie-

runkowej o szerokości w liniach rozgraniczają-
cych 15 m (1 jezdnia, 2 pasy ruchu); 

2) ustala siĉ moşliwość obsługi komunikacyjnej 
terenów 4MW, 5MW; 

3) ustala siĉ lokalizacjĉ sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi; 

4) ustala siĉ moşliwość lokalizacji obiektów małej 
architektury i miejsc postojowych; 

5) zakaz lokalizacji budynków. 
§ 20. 1. Wyznacza siĉ teren przeznaczony 

na komunikacjĉ wraz z urządzeniami technicznymi, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 13KDZ. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala siĉ nastĉpujące warunki zagospodarowania: 
1) ustala siĉ obowiązek realizacji drogi publicznej 

– droga zbiorcza; 
2) ustala siĉ lokalizacjĉ sieci infrastruktury tech-

nicznej na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych i w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi; 

3) ustala siĉ moşliwość lokalizacji obiektów małej 
architektury; 

4) zakaz lokalizacji budynków. 
§ 21. 1. Wyznacza siĉ teren przeznaczony 

na ciąg pieszo-rowerowy wraz z urządzeniami 
technicznymi, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 14KX. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
ustala siĉ nastĉpujące warunki zagospodarowania:  
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1) obowiązek lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego 

o szerokości 5 m; 
2) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach określonych w prze-
pisach szczególnych i w uzgodnieniu z zarządcą 
terenu; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 
4) ustala siĉ moşliwość lokalizacji obiektów małej 

architektury. 
 

Rozdział V 
Ustalenia szczegółowe 

w zakresie infrastruktury technicznej 
 

§ 22. 1. Ustala siĉ zasady wyposaşenia i 
obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodĉ: 
1) zaopatrzenie w wodĉ dla celów socjalno-

bytowych, z istniejącej miejskiej sieci wodocią-
gowej o średnicy: 

- 100 mm w ulicy Broniewskiego, 
oraz projektowanych poza obszarem planu: 
- 200 mm w ulicy Wierzejskiej, 
- 150 mm w ulicy projektowanej „Wierzejska 

– Sulejowska”; 
2) dla zapewnienia zaopatrzenia w wodĉ wszyst-

kich terenów wykonać we wszystkich nowych 
drogach pierścieniowo połączone odcinki sieci 
o średnicy 110 mm; 

3) wszystkie nowe odcinki sieci wodociągowej 
bĉdą zlokalizowane w pasach drogowych, ich 
realizacja zgodna bĉdzie z warunkami określo-
nymi przez ich zarządcĉ; 

4) wyposaşenie nowych odcinków sieci wodocią-
gowej w hydranty zapewni bezpieczeństwo 
przeciwpoşarowe obiektów budowlanych; 

5) nie dopuszcza siĉ zaopatrzenia w wodĉ z indy-
widualnych ujĉć. 

2. Ustala siĉ zasady wyposaşenia i obsługi 
w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych: 
1) odbiór ścieków sanitarnych przez układ istnie-

jących i projektowanych urządzeń kanalizacyj-
nych do miejskiej oczyszczalni ścieków; 

2) odbiór ścieków zapewni istniejący w ciągu pro-
jektowanej drogi 9KDL kolektor sanitarny o 
średnicy 600 mm; 

3) wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
w liniach rozgraniczających dróg; 

4) ustala siĉ przeniesienie odcinka sieci kanaliza-
cyjnej zlokalizowanego obecnie w jednostkach 
4MW i 5MW, ulicą Broniewskiego do pasa dro-
gowego ulicy projektowanej „Wierzejska – Su-
lejowska” (poza opracowaniem); 

5) w projektowanych drogach 11KDD i 12KDD 
wykonać odcinki sieci kanalizacji sanitarnej 
zbiorczej; 

6) zakaz budowy zbiorników bezodpływowych i 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3. Ustala siĉ zasady wyposaşenia i obsługi 
w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

1) maksymalne zagospodarowanie wód opado-
wych w granicach nieruchomości przez natu-
ralną i wymuszoną retencjĉ terenu; 

2) odprowadzenie ścieków opadowych do istnie-
jących kolektorów deszczowych o średnicach: 

- 1.000 mm w ciągu projektowanej drogi 
9KDL, 

- 600 mm w obnişeniu terenowym na wyso-
kości jednostki 4MW i 5MW, po spełnieniu 
ustalenia określonego w ust. 2 pkt 4; 

3) wykonanie nowych odcinków sieci kanalizacji 
deszczowej w ulicach: 

- Broniewskiego do ulicy projektowanej Wie-
rzejska – Sulejowska, 

- drogi oznaczonej symbolem 12 KDD; 
4) na drogach bez projektowanej kanalizacji desz-

czowej wykonać ścieki przykrawĉşnikowe wy-
korzystując spadki terenu z odprowadzeniem 
do najblişszego kanału deszczowego za po-
średnictwem kratki ściekowej; 

5) likwidacja odcinka kolektora o średnicy 600 mm 
na terenach jednostek 4 MW i 5 MW do ulicy 
projektowanej „Wierzejska – Sulejowska” oraz 
odcinków sieci kanalizacyjnej o średnicy 200 
mm na terenie jednostek 4MW i 5MW; 

6) wykonać w miejscu zlikwidowanego odcinka w 
jednostce 5MW i wschodniej czĉści jednostki 
4MW system infiltracji powierzchniowej i pod-
ziemnej z odprowadzeniem wód nadmiernych 
do kolektora 600 mm w rejonie ulicy projekto-
wanej Wierzejska – Sulejowska; 

7) plan w zakresie określonym przepisami szcze-
gółowymi ustala konieczność oczyszczania 
ścieków deszczowych przed ich wprowadze-
niem do odbiorników. 

4. Ustala siĉ zasady wyposaşenia i obsługi 
w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny: 
1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów komunal-

no-bytowych i grzewczych z sieci gazowniczej o 
średnicy 125 mm istniejącej w ulicy Broniew-
skiego; 

2) rozbudowa sieci gazowniczej w liniach rozgra-
niczających dróg za zgodą zarządcy drogi, we-
dług zapotrzebowania odbiorców; 

3) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ gazociągów poza li-
niami rozgraniczającymi dróg w uzgodnieniu z 
właścicielem lub uşytkownikiem terenu. 

5. Ustala siĉ zasady wyposaşenia i obsługi 
w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) do zaopatrzenia w ciepło zaleca siĉ wykorzystać 

dostĉpne istniejące ciepłociągi i komory cie-
płownicze w granicach i poza planem; 

2) wykonanie ciepłociągu w ul. Broniewskiego w 
kierunku zachodnim do projektowanego ciągu 
pieszo-rowerowego 13KX i ciągiem do granicy 
jednostki 6ZP-U; 

3) plan ustala wykonanie ciepłociągów w tere-
nach zabudowy wielorodzinnej;  

4) plan nie dopuszcza budowy kotłowni powodu- 
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jących tzw. „niską emisjĉ” spalin. 
6. Ustala siĉ zasady wyposaşenia i obsługi 

w zakresie gospodarki odpadami: 
1) obowiązek rozwiązania gospodarki odpadami 

komunalnymi i innymi odpadami w systemie 
obowiązującym na obszarze miasta, z segrega-
cją odpadów u ŝródła ich powstawania, przy 
uwzglĉdnieniu przepisów odrĉbnych. 

7. Ustala siĉ zasady wyposaşenia i obsługi 
w zakresie zasilania w energiĉ elektryczną: 
1) wykorzystanie istniejących stacji transformato-

rowych: 
- słupowej przy ul. Wierzejskiej – w granicach 

opracowania, 
- budynkowej na południe od ulicy Broniew-

skiego – poza granicami opracowania; 
2) projektowana stacja transformatorowa ozna-

czona symbolem 8E (z zachowaniem dostĉpu 
do drogi publicznej) zasilana z projektowanej 
sieci 15 KV; 

3) projektowana linia kablowa 15 kV zasilająca 
stacjĉ zlokalizowaną na terenie oznaczonym 
symbolem 8E; 

4) do czasu wybudowania projektowanej linii ka-
blowej - zasilanie stacji na terenie oznaczonym 

symbolem 8E z istniejącej linii elektroenerge-
tycznej 15 kV; 

5) obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii ka-
blowych układanych w gruncie; 

6) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ złącza kablowego 
ZK/SN 15kV, zgodnie z rysunkiem planu.  

 
Rozdział VI 

Ustalenia końcowe 
 
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i 
na stronie internetowej Urzĉdu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

§ 24. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzĉdo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
 Piotrkowa Trybunalskiego: 

Rafał Paweł Czajka
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY NR XXXVII/644/09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

 
 

z dnia 26 maja 2009 r.   
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXVII/644/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  

 
z dnia 26 maja 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI 

I ZASAD FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 

Zgodnie z art. 7 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 oraz z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 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 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: Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim zostaną zagospodarowane i zabu-
dowane dalsze tereny miasta. W konsekwencji 
wywołane zostaną do realizacji nowe zadania in-
westycyjne. 

Zadania własne miasta związane z realiza-
cją ustaleń ww. planu winny stanowić podstawĉ 
do wprowadzenia ich do Wieloletniego Planu In-
westycyjnego (WPI) po roku 2012 lub rozwaşenia 
ich wprowadzenia przy zmianach WPI, w którym 
zostaną określone i podane do publicznej wiado-
mości terminy realizacji inwestycji. 

Finansowanie inwestycji odbywać siĉ bĉ-
dzie w oparciu o budşet gminy z wykorzystaniem 
środków zewnĉtrznych. 
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UCHWAŁA NR XXXV/204/09 RADY MIEJSKIEJ W PODDĈBICACH 

  
 z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie przyjĉcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków za wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 
obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastĉpstwa  

dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminĉ Poddĉbice” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, 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 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 
art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 
2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 
689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 
917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1) po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, 
Rada Miejska w Poddĉbicach uchwala, co nastĉ-
puje: 

§ 1. Przyjmuje siĉ „Regulamin określający 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków za wysługĉ lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 
obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i doraŝne zastĉpstwa dla na-
uczycieli zatrudnionych w placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Gminĉ Poddĉbice” w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ 
Burmistrzowi Poddĉbic.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/117/08 Rady 
Miejskiej w Poddĉbicach z dnia 28 marca 2008 r. w 
sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków za 
wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy, szczegółowe warunki obliczenia i wy-
płacania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i doraŝne zastĉpstwa dla nauczycieli zatrud-
nionych w placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminĉ Poddĉbice (Dz. Urz. Woj. Łódz- 
 


