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Rady Gminy w Dobroniu w dniu 20 kwietnia 2011 r. 
podejmując opinię Nr 5/3/2011. Rozstrzygnięcie jest 
negatywne. 

2. Pan Janusz Kosicki w uwadze wniesionej 
w dniu 11 maja 2011 r., a więc 15 dni po upływie 
terminu przewidzianego na wnoszenie uwag, nadal 
wnosi o pozytywne rozpatrzenie jego wniosku do-
tyczącego przeznaczenia działki Nr 323 na cele re-
kreacyjno-budowlane. Nie zgadza się z oceną orga-
nu sporządzającego plan miejscowy, Ŋe działka jest 
w całoņci naraŊona na niebezpieczeństwo powodzi 
wodą 1% Rozstrzygnięcie: Nie zmieniły się uwarun-
kowania związane z niezakwalifikowaniem działki 
Nr 323 pod zabudowę rekreacyjną, bowiem cała 
działka jest połoŊona w dolinie rzeki Grabi, w ob-
szarze przewidzianym do objęcia ochroną specjalna 
Natura 2000 i jest to obszar, na którym występuje 
ryzyko wystąpienia powodzi (obszar naraŊony na 

niebezpieczeństwo powodzi). Rozstrzygnięcie jest 
negatywne. 

3. Pani Agnieszka Wrończyk w uwadze 
wniesionej w dniu 12 kwietnia 2011 r. wnosi o prze-
znaczenie działki Nr 273 pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną. Rozstrzygnięcie: Uwaga jest 
bezprzedmiotowa, bowiem w projekcie planu wyło-
Ŋonym do publicznego wglądu działka jest juŊ prze-
znaczona pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną (symbol 2MN na rysunku planu). W tej sytu-
acji brak rozstrzygnięcia. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
póňn. zmianami) Rada Gminy w Dobroniu potwier-
dza słusznoņć toŊsamych rozstrzygnięć podjętych 
wczeņniej przez Wójta Gminy po dwukrotnym wy-
łoŊeniu projektu planu do publicznego wglądu. 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/46/2011 
Rady Gminy w Dobroniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
póňn. zmianami) Rada Gminy w Dobroniu stwier-
dza, Ŋe w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru częņci sołectwa Barycz 
przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej naleŊących do zadań wła-
snych gminy i okreņla się sposób ich realizacji oraz 
zasady finansowania. Jest to: 

1. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągo-
wej o odcinek długoņci około 1800 mb realizowa-
nej w liniach rozgraniczających istniejących i pro-
jektowanych dróg gminnych - inwestycja realizo-
wana sposobem gospodarczym ze ņrodków wła-
snych gminy w terminie zaleŊnym od faktycznych 
potrzeb związanych z realizacją zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w tej wsi. Realizacja jed-
nostkami wykonawczymi wyłonionymi w drodze 
przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach pu- 

blicznych. 
2. Budowa gminnej sieci kanalizacji sani-

tarnej w przypadku zaistnienia moŊliwoņci odpro-
wadzenia ņcieków do kanalizacji sanitarnej na 
przedłuŊeniu sieci ze wsi Ostrówek, gmina Łask z 
wykorzystaniem oczyszczalni ņcieków w Łasku. Z 
uwagi na trudny do okreņlenia termin ewentualnej 
realizacji – przyjęto do planu indywidualne sposo-
by odprowadzania i neutralizacji ņcieków byto-
wych, nie obciąŊające budŊetu gminy. 

3. Wykup gruntów i budowa nowych dróg 
dojazdowych o długoņci 400 mb i szerokoņci kory-
tarza w liniach rozgraniczających 10 m - inwestycje 
realizowane sposobem gospodarczym ze ņrodków 
własnych gminy w terminie zaleŊnym od faktycz-
nych potrzeb związanych z realizacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w tej wsi. Realizacja 
jednostkami wykonawczymi wyłonionymi w dro-
dze przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych. 
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UCHWAŁA NR 48/VIII/11 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE 

  
 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru farmy wiatrowej zlokalizowanej na obszarze gminy Pajęczno 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
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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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z  
2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 
ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, 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, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz uchwały Nr 
148/XVIII/08 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 4 
wrzeņnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej zloka-
lizowanej na obszarze gminy Pajęczno, zmienionej 
uchwałą Nr 216/XXVI/09 Rady Miejskiej w Pajęcznie 
z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr 
271/XXXII/10 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 5 
marca 2010 r. Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, 
co następuje:  

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru farmy 
wiatrowej (dla terenu obejmującego wsie lub ich 
częņci: Pajęczno, Czerkiesy, Podmurowaniec, Pod-
ładzin, Ładzin, Makowiska, Niwiska Górne, Nowe 
Gajęcice, Janki, Stare Gajęcice), zwany dalej pla-
nem. 

2. Integralną częņcią planu są: 
1) załączniki Nr 1 zawierający: 

a) oznaczenia rysunku planu, 
b) podział rysunku planu na arkusze od 1 do 7, 
c) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
gminy Pajęczno, 

d) powiązania z zewnętrznym układem drogo-
wym; 

2) załączniki Nr 2 – rysunek planu w skali 1:2.000, w 
podziale na arkusze od 1 do 7; 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu wniesionych 
w okresie wyłoŊenia do publicznego wglądu; 

4) załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań 
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia. 

3. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć planu z ustale-
niami Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Pajęczno przyjętego Uchwałą Nr 109/XV/08 Rady 
Miejskiej w Pajęcznie z dnia 18 kwietnia 2008 r. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest: 
1) stworzenie warunków do rozwoju energetyki 

wykorzystującej odnawialne ňródła energii jako 
proekologicznych działań inwestycyjnych; 

2) umoŊliwienie realizacji zamierzeń inwestycyj-
nych polegających na budowie farmy elektrowni 
wiatrowych, mających wpływ na oŊywienie go-
spodarcze gminy; 

3) potrzeba unormowania zasad umoŊliwiających 
budowę elektrowni wiatrowych do produkcji 
energii elektrycznej w sposób ekologiczny i nie-
uciąŊliwy na terenie wyznaczonym w planie. 

§ 4. Ilekroć w tekņcie niniejszej uchwały jest 
mowa o: 
1) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika ina-
czej; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) ustawie – naleŊy przez to rozumieć ustawę z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z póňn. zmianami) o ile z treņci przepisu nie 
wynika inaczej; 

5) przepisach szczególnych – naleŊy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi do tych ustaw; 

6) obszarze planu – naleŊy przez to rozumieć ob-
szar objęty miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ni-
niejszej uchwały, w granicach przedstawionych 
na rysunku planu; 

7) terenie – naleŊy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz oznaczony symbolem literowym; 

8) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć ustalone w planie przeznaczenie (funk-
cję), przewaŊające w obrębie danego terenu; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlone rodzaje przeznaczenia inne 
niŊ podstawowe, które nie stanowią uciąŊliwoņci 
dla przeznaczenia podstawowego, uzupełniają 
przeznaczenie podstawowe i nie są z nim 
sprzeczne; 

10) elektrowni wiatrowej – naleŊy przez to rozumieć 
budowlę wraz z niezbędnymi urządzeniami 
technicznymi i infrastrukturą techniczną, stano-
wiące techniczne urządzenie prądotwórcze prze-
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twarzające energię mechaniczną wiatru w ener-
gię elektryczną; 

11) farmie wiatrowej – naleŊy przez to rozumieć 
zespół elektrowni wiatrowych zlokalizowanych 
na obszarze objętym planem. 

§ 5. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 
1) przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających 

tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych za-
sadach zagospodarowania terenów; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków; 

5) parametrów i wskaňników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8) sposobu tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uŊytkowania terenów; 

9) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, wynikającą z przepisów prawa. 

2. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących: 
1) dóbr kultury współczesnej; 
2) kształtowania przestrzeni publicznych; 
3) granic i sposobu zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie ze wzglę-
du na niewystępowanie powyŊszych na obsza-
rze objętym planem. 

§ 6. 1. Rysunek planu (załącznik nr 1 do 
uchwały) obowiązuje w zakresie: 
1) granic obszaru objętego planem; 
2) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgrani-

czającymi tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania terenów; 

3) linii zabudowy; 
4) przebiegu dróg publicznych i ich klas oraz dróg 

wewnętrznych (niepublicznych). 
2. Inne oznaczenia na rysunku planu posia-

dają charakter informacyjny. 
§ 7. Ustala się następujące symbole okreņla-

jące w planie podstawowe formy przeznaczenia i 
zagospodarowania terenów: 
1) EW - tereny urządzeń elektrowni wiatrowych; 
2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej; 
3) R - tereny rolne; 
4) R1 - tereny rolne z zakazem zabudowy; 
5) RŁ - tereny łąk; 
6) ZL - tereny lasów; 
7) ZLZ - tereny zalesień; 
8) WS - tereny wód powierzchniowych; 
9) E - teren urządzeń elektroenergetycznych; 

10) KDG - tereny dróg publicznych klasy głównej; 
11) KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej; 
12) KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

13) KDW - tereny istniejących dróg wewnętrznych 
(niepublicznych) obsługi terenów rolnych; 

14) KDW1 - tereny dróg wewnętrznych (niepublicz-
nych) obsługi urządzeń elektrowni wiatrowych. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 
terenów, zasad kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenów 
 

§ 8. Ustala się następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania dla poszczególnych te-
renów, o których mowa w § 7. 

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
od EW1 do EW19, plan ustala następujące zasady 
zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren pod lokaliza-

cję elektrowni wiatrowych; wyklucza się lokali-
zację budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) lokalizacja urządzeń i sieci elektroenergetycz-

nych związanych z funkcjonowaniem elek-
trowni wiatrowych o maksymalnym napięciu 
30 kV, 

b) lokalizacja sieci telekomunikacyjnych związa-
nych funkcjonowaniem elektrowni wiatro-
wych, 

c) lokalizacja dróg wewnętrznych (niepublicz-
nych) obsługi urządzeń elektrowni wiatro-
wych wraz z placami manewrowymi, 

teren niewykorzystany na powyŊsze funkcje moŊe 
być uŊytkowany na cele rolnicze. 

2. Warunki techniczno-budowlane: 
1) moc zainstalowana jednej elektrowni wiatrowej 

do 3,0 MW; 
2) maksymalna całkowita wysokoņć elektrowni 

wiatrowej w stanie największego wzniesienia 
łopaty wirnika: 180 m; 

3) dopuszcza się przekroczenie przez rzut poziomy 
ņmigła granic terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem EW – do 60 m od granic dane-
go terenu, z zastrzeŊeniem poszanowania praw 
osób trzecich; 

4) wszystkie elementy konstrukcji wieŊy i turbiny 
malowane na kolory pastelowe, niekontrastują-
ce z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa 
– bez refleksów ņwietlnych; 

5) zakaz umieszczania na konstrukcji elektrowni 
wiatrowych reklam (za wyjątkiem oznaczenia 
graficznego „logo” producenta); 

6) obowiązek wykonania dokumentacji geologicz-
no-inŊynierskiej umoŊliwiającej szczegółowe 
okreņlenie sposobu posadowienia konstrukcji; 

7) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, koniecznoņć zgłoszenia (obiektów o wyso-
koņci 50 m n.p.t. i większej) do słuŊb lotniczych, 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

3. Wymagania specjalne: elektrownie wia-
trowe wymagają oznakowania przeszkodowego – 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 237 – 13874 – Poz. 2492 
 
graficzno-kolorystycznego i ņwietlnego (nocnego) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Warunki zagospodarowania terenów: nie 
ustala się. 

5. Zasady i warunki podziału terenu na 
działki budowlane: nie ustala się. 

6. Zasady kształtowania zabudowy: nie usta-
la się. 

7. Zasady ochrony ņrodowiska: zakres ewen-
tualnych kolizji z urządzeniami melioracyjnymi wi-
nien być uzgodniony z zarządcą tych urządzeń. 

8. Zasady ochrony walorów kulturowych: 
nie ustala się. 

9. W zasięgu 500 m od terenów EW wyklu-
cza się lokalizację budynków mieszkalnych i innych. 

10. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

EW – z projektowanych dróg wewnętrznych 
(niepublicznych), oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW1, skomunikowanych z istnieją-
cymi drogami; 

2) drogi wewnętrzne (niepubliczne) obsługi urzą-
dzeń elektrowni wiatrowych oznaczone symbo-
lem KDW1 – o szerokoņci 4,0 m, o nawierzchni 
utwardzonej. 

11. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę: tereny lokalizacji elek-

trowni wiatrowych nie wymagają zaopatrzenia 
w wodę; 

2) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: tereny 
lokalizacji elektrowni wiatrowych nie wymagają 
odprowadzenia ņcieków sanitarnych; 

3) odprowadzenie wód deszczowych: w obrębie 
terenu elektrowni wiatrowej; 

4) zaopatrzenie w ciepło: tereny lokalizacji elek-
trowni wiatrowych nie wymagają zaopatrzenia 
w ciepło; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elek-
troenergetycznej liniami ņredniego i niskiego 
napięcia; 

6) odpady: 
a) odpady komunalne: nie występują, 
b) odpady technologiczne (odpadowe oleje 

przekładniowe): wywóz i utylizacja zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN, plan ustala następujące za-
sady zagospodarowania: 

1. Jako przeznaczenie podstawowe – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne, uznaje 
się: 
1) zabudowę gospodarczą i garaŊową; 
2) zabudowę usługową; 
3) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej i drogowej. 
3. Realizacja nowej zabudowy w oparciu o 

istniejące podziały na działki budowlane. 
4. Zasady kształtowania zabudowy: 

1) dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej: mak-
symalna wysokoņć do 11,0 m, kąt pochylenia 
połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni, da-
chy dwu- lub wielospadowe; 

2) dla lokalizacji zabudowy gospodarczej i garaŊo-
wej: maksymalna wysokoņć przy dachu płaskim 
do 4,0 m, a przy dachu spadowym do 6,5 m; kąt 
pochylenia połaci dachowych od 0 stopni do 30 
stopni; dachy płaskie jedno-, dwu- lub wielospa-
dowe; 

3) dla lokalizacji zabudowy usługowej: maksymal-
na wysokoņć przy dachu płaskim do 8,0 m, a 
przy dachu spadowym do 11,0 m, kąt pochyle-
nia połaci od 0 stopni do 30 stopni; dachy pła-
skie jedno-, dwu- lub wielospadowe; 

4) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% 
powierzchni działki; 

5) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 
działki; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

5. Zasady ochrony walorów kulturowych: 
nie ustala się. 

6. Zasady obsługi komunikacyjnej: zacho-
wanie obecnej obsługi z istniejących dróg. 

7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: z istniejącej 

wiejskiej sieci wodociągowej, z rozbudową w 
formie indywidualnych przyłączy, stosownie do 
potrzeb; 

2) w zakresie odprowadzania ņcieków: 
a) do czasu realizacji zbiorczego systemu kana-

lizacji, dopuszcza się odprowadzanie ņcieków 
sanitarnych do istniejących, indywidualnych 
systemów oczyszczania ņcieków oraz do in-
dywidualnie realizowanych oczyszczalni, z 
oczyszczaniem ņcieków w gruncie albo od-
prowadzaniem do zbiorników szczelnych i 
wywozem do oczyszczalni, 

b) po oddaniu do uŊytkowania zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej, przyłączenie wszystkich nieru-
chomoņci w obszarze objętym zrealizowaną 
siecią, z jednoczesną likwidacją szczelnych 
zbiorników na nieczystoņci stałe; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych: 
a) wody opadowe z dachów odprowadzane 

powierzchniowo do gruntu według rozwiązań 
indywidualnych, z zakazem kierunku spływu 
wód opadowych mogących powodować 
szkodę dla gruntów sąsiednich, 

b) wody opadowe z utwardzonych powierzchni 
dróg odprowadzane do rowów, po podczysz-
czeniu w taki sposób, aby spełniały obowią-
zujące wymogi ochrony ņrodowiska okreņlo-
ne w przepisach szczególnych w sprawie wa-
runków, jakie naleŊy spełnić przy wprowa-
dzaniu ņcieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla ņrodowiska wodnego; 
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4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) poprzez istniejące linie elektroenergetyczne 
15 kV i stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

b) dopuszcza się zmianę linii napowietrznych na 
kablowe w uzgodnieniu z zarządcą sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
a) realizacja ňródeł ciepła według rozwiązań in-

dywidualnych przy preferencji ekologicznych 
noņników energii (olej opałowy, biomasa, 
energia elektryczna, energia słoneczna, itp.); 

6) usuwanie odpadów: 
a) obowiązek wyposaŊenia kaŊdej nieruchomo-

ņci w urządzenia do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych urzą-
dzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i technicznym, 

b) wydzielenie punktu selektywnego zbierania 
odpadów, oraz wywóz transportem zorgani-
zowanym na składowisko odpadów, według 
ustaleń przyjętych w Gminie, na podstawie 
przepisów szczególnych. 

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R ustala się: 

1. Jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
rolne oraz: 
1) upraw ogrodniczych i sadowniczych; 
2) zadrzewień i zakrzaczeń; 
3) cieków i zbiorników wodnych; 
4) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej i drogowej. 
2. Zachowanie istniejącej zabudowy zagro-

dowej wraz z obiektami towarzyszącymi z prawem 
do przebudowy, rozbudowy, z dopuszczeniem wy-
miany budynków mieszkalnych o złym stanie tech-
nicznym na nowe, oraz dopuszczeniem moŊliwoņci 
odbudowy zabudowy zniszczonej w wyniku nie-
umyņlnych działań i klęsk Ŋywiołowych (poŊar, hu-
ragan, powódň, itp.). 

3. MoŊliwoņć lokalizacji obiektów słuŊących 
obsłudze gospodarki rolnej z wyłączeniem zabu-
dowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia 
gospodarstwa związanego z tą zabudową przekra-
cza aktualną ņrednią powierzchnię gospodarstwa 
rolnego na terenie gminy. 

4. Zasady kształtowania zabudowy: 
1) dla lokalizacji zabudowy mieszkalnej (o której 

mowa w ust. 2): maksymalna wysokoņć do 11,0 
m, kąt pochylenia połaci dachowych od 30 stop-
ni do 45 stopni, dachy dwu- lub wielospadowe; 

2) dla lokalizacji zabudowy gospodarczej i garaŊo-
wej: maksymalna wysokoņć przy dachu płaskim 
do 4,0 m, a przy dachu spadowym do 6,5 m; kąt 
pochylenia połaci dachowych od 0 stopni do 30 
stopni; dachy płaskie jedno- lub wielospadowe; 

3) dla lokalizacji zabudowy inwentarskiej i produk-
cyjnej słuŊącej gospodarce rolnej: maksymalna 
wysokoņć przy dachu płaskim do 8,0 m, a przy 
dachu spadowym do 11,0 m. 

5. MoŊliwoņć utrzymania istniejących za-
drzewień ņródpolnych oraz oczek i cieków wod-
nych. 

6. Utrzymanie istniejących dojazdów do pól 
z moŊliwoņcią przeznaczenia częņci gruntów rol-
nych na ich poszerzenie. 

7. MoŊliwoņć lokalizacji zbiorników wod-
nych (hodowlanych i rekreacyjnych), oraz zalesienia 
na glebach klasy V i VI, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

8. W obrębie terenów przyległych do elek-
trowni wiatrowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od EW1 do EW19 w promieniu do 60 m 
od granic kaŊdego z terenów dopuszcza się zasięg 
rzutu poziomego ņmigła elektrowni wiatrowej, z 
zastrzeŊeniem poszanowania praw osób trzecich. 

9. MoŊliwoņć urządzenia czasowego dodat-
kowych powierzchni komunikacyjnych i placów 
manewrowych związanych z technologią budowy 
farmy elektrowni wiatrowych. Po zakończeniu bu-
dowy teren naleŊy przywrócić do uŊytkowania rol-
niczego. 

10. Zasady ochrony walorów kulturowych: 
działalnoņć inwestycyjna w rejonie występowania 
stanowisk archeologicznych i stref ochrony arche-
ologicznej powinna być prowadzona w porozumie-
niu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
zgodnie z § 18. 

11. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
1) istniejącymi drogami lokalnymi, oznaczonymi 

na rysunku planu symbolem KDL; 
2) istniejącymi drogami wewnętrznymi (niepu-

blicznymi) gminnymi, oznaczonymi na rysunku 
planu symbolem KDW; 

3) innymi drogami rolniczymi, nieoznaczonymi na 
rysunku planu symbolem literowym. 

12. Zasady obsługi infrastruktury technicz-
nej: moŊliwoņć lokalizowania urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej (podziemnej i naziemnej) 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R1 ustala się: 

1. Jako przeznaczenie podstawowe – tereny 
rolne oraz: 
1) upraw ogrodniczych i sadowniczych; 
2) niskich zadrzewień i zakrzaczeń; 
3) cieków i zbiorników wodnych; 
4) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej i drogowej. 
2. Zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i 

urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej. 
3. Zakaz podziału terenu na działki budow-

lane. 
4. Utrzymanie istniejących zadrzewień, ro-

wów, oczek i cieków wodnych. 
5. Utrzymanie istniejących dojazdów do pól, 

z moŊliwoņcią przeznaczenia częņci gruntów rol-
nych na ich poszerzenie. 
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6. Ochrona stanowisk archeologicznych, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 18. 

7. MoŊliwoņć urządzania zbiorników wod-
nych na ciekach naturalnych i rowach melioracyj-
nych pod warunkiem uzgodnienia z właņciwym 
zarządcą gospodarki wodnej. 

8. W obrębie terenów przyległych do elek-
trowni wiatrowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem EW10 w promieniu do 60 m od granicy 
terenu dopuszcza się zasięg rzutu poziomego ņmi-
gła elektrowni wiatrowej, z zastrzeŊeniem posza-
nowania praw osób trzecich. 

9. MoŊliwoņć urządzenia czasowego dodat-
kowych powierzchni komunikacyjnych i placów 
manewrowych związanych z technologią budowy 
farmy elektrowni wiatrowej. Po zakończeniu budo-
wy teren naleŊy przywrócić do uŊytkowania rolni-
czego. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami RŁ, ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny łąk i 

pastwisk; 
2) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej i drogowej; 
3) utrzymanie istniejących kompleksów łąk i ich 

zagospodarowania jako istotnych elementów 
przyrodniczych i krajobrazowych; 

4) utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 
oczek i cieków wodnych; 

5) utrzymanie istniejących dojazdów do łąk; 
6) ochrona stanowisk archeologicznych, zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w § 18; 
7) moŊliwoņć urządzania zbiorników wodnych na 

ciekach naturalnych i rowach melioracyjnych 
pod warunkiem uzgodnienia z właņciwym za-
rządcą gospodarki wodnej. 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ZL, ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren leņny; 
2) zachowanie istniejących kompleksów leņnych i 

istniejącego zagospodarowania; 
3) zakaz lokalizowania zabudowy; 
4) ochrona stanowisk archeologicznych, zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w § 18; 
5) w obrębie terenów przyległych do elektrowni 

wiatrowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami EW - w promieniu do 60 m od granic 
kaŊdego z terenów, dopuszcza się zasięg rzutu 
poziomego ņmigła elektrowni wiatrowej, z za-
strzeŊeniem poszanowania praw osób trzecich; 

6) moŊliwoņć lokalizowania urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej (podziemnej i naziemnej) 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ZLZ, ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zalesień; 
2) utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 

oczek i cieków wodnych; 

3) do czasu docelowego zagospodarowania za-
chowuje się dotychczasowy sposób wykorzy-
stywania terenu. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami WS, ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – tereny wód 

powierzchniowych, rowy, cieki; 
2) utrzymanie istniejących rowów i cieków, z za-

chowaniem naturalnych formacji roņlinnych i z 
zakazem zanieczyszczania ich wód; 

3) zakaz wprowadzania do cieków i urządzeń melio-
racyjnych ņcieków wymagających oczyszczania; 

4) zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeń infra-
struktury technicznej, uzgodnionej przez zarząd-
cę tych urządzeń; 

5) koniecznoņć dokonywania uzgodnień wszystkich 
planowanych inwestycji kolidujących z rowami 
melioracyjnymi oraz siecią drenarską przez za-
rządcę tych urządzeń. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem E, ustala się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – stacja trans-

formatorowo-rozdzielcza 110/SN z urządzeniami 
elektroenergetycznymi do połączenia obiektu z 
istniejącą linią napowietrzną 110 kV; 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne uznaje się: 
a) powierzchnie utwardzone zapewniające do-

jazd, 
b) abonencką stację transformatorowo-rozdziel-

czą 110/SN oraz przejņcie kablowych linii 
elektroenergetycznych ņredniego napięcia 
(SN), 

c) zieleń izolacyjną, 
d) transformatory elektroenergetyczne, obiekt 

rozdzielni ņredniego napięcia (SN) o napięciu 
do 30 kV z urządzeniami pomocniczymi, urzą-
dzenia łącznoņci radiowej, oņwietlenie terenu, 
kanalizację kablową, 

e) moŊliwoņć dotychczasowego sposobu uŊyt-
kowania – uprawy rolne; 

3) w obrębie terenu dopuszcza się lokalizację wy-
łącznie obiektów i urządzeń stacji transformato-
rowej oraz urządzeń elektroenergetycznych; pa-
rametry i wskaňniki obiektów urządzeń wynikać 
będą z przepisów szczególnych. 

2. Warunki zagospodarowania terenu: nie 
ustala się. 

3. Zasady i warunki podziału terenu na 
działki budowlane: nie ustala się. 

4. Zasady ochrony walorów kulturowych: 
nie ustala się. 

5. Zasady ochrony ņrodowiska: 
1) obiekt abonenckiej stacji transformatorowej na-

leŊy osłonić zielenią z drzew i krzewów iglastych, 
nie zrzucających igliwia; 

2) zakres ewentualnych kolizji z urządzeniami me-
lioracyjnymi, winien być uzgodniony z zarządcą 
tych urządzeń. 
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6. Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd 
od drogi wewnętrznej (niepublicznej) obsługi urzą-
dzeń elektrowni wiatrowych. 

7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę: teren nie wymaga zaopa-

trzenia w wodę; 
2) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: teren nie 

wymaga odprowadzenia ņcieków sanitarnych; 
3) odprowadzenie wód deszczowych: w obrębie 

terenu infrastruktury technicznej; 
4) zaopatrzenie w ciepło: teren infrastruktury tech-

nicznej nie wymaga zaopatrzenia w ciepło; 
5) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elek-

troenergetycznej liniami ņredniego i niskiego 
napięcia i liniami kablowymi do 110 kV; 

6) odpady: 
a) odpady komunalne: nie występują, 
b) odpady technologiczne (olej transformato-

rowy): wywóz i utylizacja zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia z zakresu ochrony dóbr kultury  
oraz środowiska przyrodniczego  

podlegających ochronie 
 

§ 18. Dla terenów znajdujących się w grani-
cach strefy ochrony archeologicznej i stanowisk 
archeologicznych, ustala się: 
1) wszelkie inwestycje powinny być lokalizowane 

poza stanowiskami archeologicznymi. W przy-
padku braku takiej moŊliwoņci, dla terenów leŊą-
cych na obszarach stanowisk archeologicznych 
realizacja inwestycji wymagająca prac ziemnych 
będzie moŊliwa po przeprowadzeniu ratowni-
czych badań wykopaliskowych po uzyskaniu de-
cyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

2) na sąsiadujących ze stanowiskami archeologicz-
nymi terenach leŊących w promieniu do 150 m 
od stanowiska obowiązuje zasada ustanawiania 
nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia 
prac ziemnych po uzyskaniu decyzji Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

§ 19. 1. W zakresie ochrony ņrodowiska, 
ustala się: 
1) obowiązek zabezpieczenia ņrodowiska przed 

emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, 
poraŊeniem prądem i ładunkami elektrostatycz-
nymi; 

2) zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby, a po 
zakończeniu budowy i montaŊu przywrócić 
pierwotny stan terenu i sposób jego uŊytkowa-
nia; 

3) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania 
oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień te-
renu; 

4) zachowanie istniejącego drzewostanu; 

5) uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci nie moŊe 
przekraczać granic działki, za wyjątkiem inwesty-
cji celu publicznego; 

6) zakaz grodzenia nieruchomoņci przylegających 
do rowów w odległoņci mniejszej niŊ 1,5 m od 
krawędzi skarpy cieku; 

7) maksymalną ochronę urządzeń melioracji szcze-
gółowych, a rozwiązanie ewentualnych kolizji z 
istniejącymi urządzeniami, naleŊy dokonać 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

8) po zmianie sposobu uŊytkowania zmeliorowa-
nych gruntów, w celu ich wykreņlenia z ewiden-
cji urządzeń melioracji, naleŊy powiadomić wła-
ņciwy organ. 

2. W granicach obszaru objętego planem 
brak jest istniejących i projektowanych terenów i 
obiektów objętych prawnymi formami ochrony 
przyrody. 

3. Tereny, na których dopuszcza się lokaliza-
cję funkcji mieszkaniowej zalicza się do terenów 
„pod zabudowę mieszkaniową” pod względem 
akustycznym, w rozumieniu przepisów szczegól-
nych. 

4. W centralnej częņci gminy ochronie pod-
lega Obszar NajwyŊszej Ochrony (ONO) Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 326, na któ-
rym obowiązuje: 
1) zakaz zmiany przeznaczenia terenów chronio-

nych dotychczas na podstawie przepisów szcze-
gólnych; 

2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnoņć moŊe spowo-
dować zanieczyszczenie gruntów lub wód, bez 
zaprojektowania i wykonania odpowiednich za-
bezpieczeń; 

3) zakaz odprowadzania ņcieków do rowów, cie-
ków i ziemi jeŊeli nie spełniają odpowiednich 
wymogów okreņlonych w przepisach szczegól-
nych; 

4) zakaz rolniczego wykorzystywania ņcieków do 
gnojowicy bez regulacji prawnej w tym zakresie. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia z zakresu obsługi komunikacyjnej 

 
§ 20. Ustala się następujące zasady obsługi 

komunikacyjnej terenów, poprzez drogi oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 
1) 01KDG i 02KDG – drogi klasy głównej – droga 

krajowa Nr 42 (teren publiczny): docelowa szero-
koņć w liniach rozgraniczających – 25,0 m. Na-
wierzchnia jezdni utwardzona; chodniki – w do-
stosowaniu do potrzeb. Dopuszcza się lokalizacje 
elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu 
do 30 kV oraz linii telekomunikacyjnych związa-
nych z farmą wiatrową, oraz pozostałych urzą-
dzeń i sieci infrastruktury technicznej (podziemnej 
i naziemnej) zgodnie z przepisami szczególnymi; 
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2) 03KDZ – droga klasy zbiorczej – droga powiato-

wa nr 3514E (teren publiczny): docelowa szero-
koņć w liniach rozgraniczających – 20,0 m; 

3) 04KDZ – droga klasy zbiorczej – droga powiato-
wa nr 3513E (teren publiczny): docelowa szero-
koņć w liniach rozgraniczających – 20,0 m. Na-
wierzchnia jezdni utwardzona; chodniki – w do-
stosowaniu do potrzeb. Dopuszcza się lokaliza-
cje elektroenergetycznych linii kablowych o na-
pięciu do 30 kV oraz linii telekomunikacyjnych 
związanych z farmą wiatrową, oraz pozostałych 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (pod-
ziemnej i naziemnej), zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

4) 05KDL, 06KDL, 07KDL – drogi klasy lokalnej – 
droga gminna (teren publiczny). Docelowa sze-
rokoņć w liniach rozgraniczających – 12,0 m. 
Nawierzchnia jezdni utwardzona. Chodniki – w 
dostosowaniu do potrzeb. Dopuszcza się lokali-
zacje elektroenergetycznych linii kablowych o 
napięciu do 30 kV oraz linii telekomunikacyjnych 
związanych z farmą wiatrową oraz pozostałych 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (pod-
ziemnej i naziemnej), zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

5) KDW – istniejące drogi wewnętrzne (niepublicz-
ne), stanowiące dojazd i obsługę terenów rol-
nych. Nawierzchnie terenu gruntowe bądň 
utwardzone. W dotychczasowym przekroju do-
puszcza się lokalizacje elektroenergetycznych li-
nii kablowych ņredniego napięcia (SN) o mak-
symalnym napięciu do 30 kV oraz linii teleko-
munikacyjnych związanych z farmą wiatrową, 
oraz pozostałych urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej (podziemnej i naziemnej), zgodnie z 
przepisami szczególnymi; 

6) KDW1 – drogi wewnętrzne (niepubliczne), sta-
nowiące dojazd i obsługę urządzeń elektrowni 
wiatrowych. Szerokoņć w liniach rozgraniczają-

cych minimum 4,0 m. Nawierzchnia terenu 
utwardzona. W dotychczasowym przekroju do-
puszcza się lokalizacje elektroenergetycznych li-
nii kablowych ņredniego napięcia (SN) o mak-
symalnym napięciu do 30 kV oraz linii teleko-
munikacyjnych związanych z farmą wiatrową; 

7) pozostałe drogi niewyznaczone graficznie na 
rysunku planu lub nieoznaczone symbolem lite-
rowym na terenach rolnych, łąk i leņnych oraz 
dojazdy do nich – utrzymuje się zgodnie z ich 
istniejącym przebiegiem. 

 
Rozdział 5 

Przepisy końcowe 
 

§ 21. Dopuszcza się czasowe zajęcie tere-
nów rolnych na cele związane z realizacją farmy 
wiatrowej, takie jak: place manewrowe i montaŊo-
we oraz dojazdy, pod warunkiem ich rekultywacji 
po zakończonej budowie, oraz uzyskania decyzji 
wynikających z przepisów szczególnych, równieŊ w 
zakresie czasowych zjazdów z dróg publicznych. 

§ 22. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami od EW1 do EW19 oraz E, usta-
la się stawkę procentową słuŊącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku 
uchwalenia planu wynoszącą 30%.  

2. Na pozostałych terenach wzrost wartoņci 
nieruchomoņci, w wyniku uchwalenia planu, nie 
występuje. 

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczna. 

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

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej: 
Wojciech Marchewka 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 48/VIII/11 
Rady Miejskiej w Pajęcznie 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 48/VIII/11 
Rady Miejskiej w Pajęcznie 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr 48/VIII/11 
Rady Miejskiej w Pajęcznie 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU  
FARMY WIATROWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA OBSZARZE GMINY PAJĘCZNO 

 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu planu podczas wyłoŊenia do publicznego 
wglądu oraz w terminie w terminie obligatoryjnym 
na oczekiwanie na uwagi, Rada Miejska w Pajęcznie 

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

 
Załącznik nr 4 
do uchwały nr 48/VIII/11 
Rady Miejskiej w Pajęcznie 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Dla obszaru objętego planem miejscowym 

nie przewiduje się Ŋadnych zadań z zakresu infra-
struktury technicznej naleŊących do zadań własnych 
gminy. W tej sytuacji, na podstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, 
z póňniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pajęcznie 
nie podejmuje rozstrzygnięcia w tym zakresie. 
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UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

  
 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Radomska w rejonie ulic Narutowicza, Wojska Polskiego, Witosa 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 

pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 127, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 
1157, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 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, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 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, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) uchwala się, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Radomska w rejonie ulic Narutowicza, Woj-
ska Polskiego i Witosa, zwany dalej „planem”. 

2. Granice obszaru objętego planem wyzna-
czają: 
1) od wschodu - zachodnia częņć działki stanowią-

cej ul. Narutowicza; 
2) od północy i zachodu - północna i zachodnia 

granica działki stanowiącej ul. Witosa; 
3) od południa - południowa granica działki stano-

wiącej ul. Wojska Polskiego. 
3. Załącznik do uchwały stanowią: 

1) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Radomska stanowiący załącznik nr 1; 


