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UCHWAŁA NR VII/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

  
 z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu 

obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 
1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 
996, Nr 155, poz. 1043) w związku z uchwałą Nr 
LIX/467/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowi-
cza, fragmentu obszaru urbanistycznego Korabka w 
rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej, Rada 
Miejska w Łowiczu uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia w za-
kresie nie uwzglĉdnionych uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbani-
stycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - 
Nadbzurzańskiej - uwagi nie wpłynĉły. 

§ 2. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbani-
stycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - 
Nadbzurzańskiej z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łowicza. 

§ 3. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury te-
chnicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania – zadania nie wystĉ-
pują. 

§ 4. Zmianą miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, ustala siĉ stawkĉ procen-
tową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu war-
toņci nieruchomoņci, w wysokoņci 0%. 

§ 5. 1. W § 53 pkt 2b uchwały Nr XXVI/246/2008 
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2008 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru 
urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Kra-
jowej – Nadbzurzańskiej (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 
274, poz. 2451, z 19 sierpnia 2008 r.) wprowadza siĉ 
zmianĉ, polegającą na zastąpieniu cyfry 15 cyfrą 25. 

2. Zmiana planu nie powoduje zmiany rysun-
ku planu miejscowego oraz pozostałych ustaleń pla-
nu. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

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

 
 Przewodniczący Rady:  

Henryk Zasĉpa 
1077

 
1078 

1078  

 
UCHWAŁA NR VII/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

  
 z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza,  

obszar urbanistyczny Zielkówka, w rejonie ul. Magazynowej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 

214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
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1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 
1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 
996, Nr 155, poz. 1043) w związku z uchwałą Nr 
LV/437/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowi-
cza, obszar urbanistyczny Zielkówka, w rejonie ul. 
Magazynowej, Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co 
nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia w za-

kresie nie uwzglĉdnionych uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Zielków-
ka, w rejonie ul. Magazynowej - uwagi nie wpłynĉły. 

§ 2. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Zielków-
ka, w rejonie ul. Magazynowej, z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łowicza. 

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urba-
nistyczny Zielkówka, zatwierdzonym uchwałą Nr 
XL/236/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 
marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Łowicza, ob-
szar urbanistyczny Zielkówka, fragmenty położone w 
rejonie ul. Tkaczew i 3-Maja, ul. Bolimowskiej, ul. 
Dworcowej, ul. Żwirki i Wigury, oraz ul. gen. St. Klic-
kiego i rz. Zwierzyniec wprowadza siĉ zmiany doty-
czące terenu oznaczonego symbolem 9.89.P,U. 

2. Integralną czĉņcią uchwały jest rysunek 
zmiany miejscowego planu, bĉdący załącznikiem Nr 
2 do uchwały. 

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jĉtego zmianą miejscowego planu, jest okreņlony na 
rysunku zmiany miejscowego planu. 

4. Obowiązujący zakres rysunku zmiany pla-
nu, obejmuje: 
1) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i symbo-

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

niu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

które są granicą obszaru objĉtego zmianą planu 
miejscowego; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania te-
renu; 

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

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) zwymiarowanie linii zabudowy. 

5. Zmianą miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, ustala siĉ stawkĉ procentową 
służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci, w wysokoņci zero %. 

§ 4. 1. Pojĉcia i okreņlenia użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy ro-
zumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisa-
mi prawa obowiązującego, wg stanu na dzień pod-
jĉcia niniejszej uchwały. 

2. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest 
mowa o: 
1) „obszarze zmiany planu” - należy przez to rozu-

mieć nieruchomoņci lub ich czĉņci położone w 
granicach niniejszej zmiany planu; 

2) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to ro-
zumieć fragment obszaru miasta, którego granice 
pokrywają siĉ z granicami obrĉbu geodezyjnego; 

3) „terenach” - należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi w obszarze zmiany 
planu, nieruchomoņci lub ich czĉņci, dla których 
zostały okreņlone niniejszą zmianą planu różne 
przeznaczenia lub różne zasady zagospodarowa-
nia, które zostały oznaczone w tekņcie zmiany 
miejscowego planu oraz na rysunku zmiany miej-
scowego planu symbolami cyfrowymi; 

4) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć okre-
ņlone dla poszczególnych terenów zespoły up-
rawnień i zobowiązań do podejmowania działań 
w przestrzeni, służących realizacji okreņlonych ce-
lów, wyodrĉbnione wg zasad i sposobów korzy-
stania z nieruchomoņci, oznaczone w tekņcie zmia-
ny planu i na rysunku zmiany planu symbolami 
literowymi; 

5) „dopuszczeniu” - należy przez to rozumieć up-
rawnienia do realizacji na działce budowlanej 
obiektów budowlanych lub form zagospodaro-
wania wskazanych w zasadach i warunkach za-
gospodarowania terenu, które wykraczają poza 
ustalone w definicji przeznaczenia terenu, okre-
ņlonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jako towa-
rzyszących istniejącym lub realizowanym obiek-
tom budowlanym o funkcjach zgodnych z prze-
znaczeniem ustalonym w rozdziale 2 uchwały; 

6) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do dro-
gi publicznej i wyposażenie w urządzenia infra-
struktury technicznej są zgodne z pozostałymi us-
taleniami niniejszej zmiany miejscowego planu 
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oraz spełniają wymogi realizacji obiektów budo-
wlanych wynikające z odrĉbnych przepisów; 

7) „granicach obszaru objĉtego rysunkiem zmiany 
planu” - należy przez to rozumieć te zewnĉtrzne 
linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
przy których wykreņlono symbol granicy (okreņ-
lony w legendzie rysunku zmiany planu) obszaru 
objĉtego rysunkiem zmiany planu; 

8) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć liniĉ, w której może być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem zmiany planu elementów zagospoda-
rowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów 
architektonicznych, takich jak: balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, 
rura spustowa, podokienniki oraz innych detali 
wystroju architektonicznego, których wysuniĉcie 
poza ņcianĉ budynku nie przekracza odległoņci 
1,3 m, chyba że jest to linia zabudowy ustalona 
od napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

9) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-
styczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony zmianą 
planu dla terenu lub działki budowlanej, uzyskany 
z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzime-
go pokrytego roņlinnoņcią oraz wodami powierz-
chniowymi na terenie lub działce budowlanej, a 
także 50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwiet-
niki na podłożu zapewniającym ich naturalną we-
getacjĉ, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, do 
powierzchni całego terenu lub działki budowlanej; 

10) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszej zmiany planu; 

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

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

3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest 
mowa, o przeznaczeniu: 
1) „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym sym-

bolem „U”, należy przez to rozumieć przeznacze-
nie ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizowania projektowanych budynków o funkcji 
administracji i wymiaru sprawiedliwoņci, bezpie-
czeństwa publicznego, kultury, obsługi finanso-
wej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2), 
gastronomii, turystyki, poczty i telekomunikacji, 

usług nieprodukcyjnych związanych z konsump-
cją indywidualną oraz usług komunalnych, z nie-
zbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami o 
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, 
garażami oraz powierzchniami biologicznie czyn-
nymi, dojņciami, dojazdami, miejscami postojo-
wymi i obiektami infrastruktury technicznej, przy 
zachowaniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 
niniejszej uchwały; 

2) „tereny obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów”, oznaczonym symbolem „P”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejących oraz realizowania projek-
towanych budynków o funkcji produkcyjnej (z 
wyłączeniem produkcji zwierzĉcej i roņlinnej), 
usług produkcyjnych oraz składów i magazynów 
z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami 
o pomieszczeniach administracyjnych, technicz-
nych i gospodarczych, garażami oraz terenami 
zieleni, dojņciami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi i obiektami infrastruktury technicznej. 

§ 5. Na obszarach objĉtych zmianą planu, us-
tala siĉ zasady zabudowy i zagospodarowania tere-nu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub zasadach zagospodarowania należy iden-
tyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w prze-
pisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w przy-
padku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a) punkty identyfikacyjne okreņlone na rysunku 
zmiany planu, 

 b) trwałe naniesienia lub granice własnoņci - jako 
linie (punkty) pokrywające siĉ z tymi elemen-
tami rysunku zmiany planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych w 
pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach za-
gospodarowania należy identyfikować w oparciu 
o miary graficzne z rysunku zmiany planu; 

3) linie zabudowy - okreņlono na rysunku zmiany 
planu zwymiarowaniem; 

4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu te-
renu) nie okreņlono linii zabudowy, należy przez 
to rozumieć, że linia pokrywa siĉ z linią rozgrani-
czającą tereny o różnym przeznaczeniu lub zasa-
dach zagospodarowania przy zachowaniu przepi-
sów szczególnych; 

5) dopuszczalne jest zachowanie, ale bez prawa, roz-
budowy i nadbudowy, istniejących budynków, 
gdy nie spełniają warunków ustaleń dotyczących 
linii zabudowy, okreņlonych na rysunku zmiany 
planu lub przepisami rozdziału 2 niniejszej uch-
wały; 

6) w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą ulicy, obowiązuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych; 

7) ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia te-
renów budowlanych, w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych: 

 a) w terenach o przeznaczeniu tereny usługowe 
minimum: 
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 - dla obiektów handlowych - jedno stanowi-

sko na każde rozpoczĉte 100 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

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

 - dla obiektów administracyjnych i obsługi fi-
nansowej 7 stanowisk na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

 - dla pozostałych obiektów usługowych - jed-
no stanowisko na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej, 

 b) w terenach, na których dopuszczalna jest reali-
zacja obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów minimum – 1 stanowisko na 500 m2 
pow. użytkowej budynków o funkcji produk-
cyjnej, składów i magazynów; 

8) ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów ciĉżarowych w terenach, na któ-
rych dopuszczalna jest realizacja obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów: 

 a) minimum 1 stanowisko na każde 1.000 m2 
pow. użytkowej budynków o funkcji produk-
cyjnych, składów i magazynów, 

 b) o powierzchni dostosowanej do transporto-
chłonnoņci dostaw i wywozu produktów; 

9) przepis zawarty w pkt 7 niniejszego paragrafu, nie 
dotyczy obiektów handlowych nie posiadających 
powierzchni sprzedaży; 

10) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia 
realizacjĉ budynków, dopuszczalne jest sytuowa-
nie budynków bezpoņrednio przy granicy sąsied-
niej działki budowlanej lub zbliżenie na odległoņci 
do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowla-
ną, przy zachowaniu przepisów dotyczących do-
stĉpu do pomieszczeń naturalnego oņwietlenia, 
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłane-
cznienia, zachowania bezpieczeństwa pożarowe-
go oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń pla-
nu; 

11) w terenach okreņlonych planem, obowiązuje za-
kaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powyżej 1,8 m; 

12) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
ulic: 

 a) z prefabrykatów betonowych, 
 b) o wypełnieniu powierzchni powyżej 60%; 

13) w obszarach objĉtych zmianą planu nie wyznacza 
siĉ granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomoņci, a w 
związku z tym nie okreņla siĉ szczegółowych za-
sad i warunków scalania i podziału nieruchomoņci. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania 

zagospodarowania na wyodrębnionych terenach 
 
§ 6. W obszarze urbanistycznym Nr 9 „Ziel-

kówka” wyznacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania okreņlone 
na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi 
oraz symbolem cyfrowym i literowym. 

§ 7. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 9.150.U: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zasady zabudowy: 
 - w granicach działki ewidencyjnej Nr 2912/18, 

dopuszcza siĉ realizacjĉ lokali mieszkalnych 
w budynkach o funkcji usługowej, 

 - budynki o wysokoņci do trzech kondygnacji 
nadziemnych, w tym trzecia w poddaszu 
użytkowym, maksymalnie do 15 m, 

 - wysokoņć pozostałych budynków do 4 m, 
 - połacie dachowe budynków usługowych o 

nachyleniu od 10% do 100%, 
 - połacie dachowe na pozostałych budynkach 

o nachyleniu od 20% do 70%, 
 - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 80%, 
 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego: 
 - ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronĉ wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą pla-
nu funkcji zabudowy oraz sposobów zagos-
podarowania terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną 
ustala siĉ preferencje dla niewĉglowych 
czynników, w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej dla działek Nr 2912/1 i 2912/17, co naj-
mniej 5% działki budowlanej, dla działki Nr 
2912/18 zero procent, 

 - obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć 
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
sieci i urządzeń z zakresu łącznoņci publicznej 
przy zachowaniu przepisów szczególnych 
oraz pozostałych sieci uzbrojenia terenu i 
urządzeń infrastruktury technicznej związa-
nych wyłącznie z użytkowaniem budynków 
w obrĉbie działki budowlanej, na której urzą-
dzenie jest realizowane, 

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

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

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
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 - dostĉpnoņć komunikacyjna do terenu przyle-

gającej ulicy, 
 - miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie dział-

ki budowlanej, 
 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej: 
 - zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego wodo-

ciągu, 
 - odprowadzenie ņcieków bytowych do komu-

nalnych urządzeń kanalizacyjnych, 
 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji desz-
czowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych, 

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

 - źródła ciepła w budynkach - lokalne, 
 - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

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

 - istniejące sieci infrastruktury technicznej do 
zachowania, 

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

 g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza siĉ realizacjĉ noņników reklam:  

 - płaskich przylegających do ņciany, 
 - o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku, 
 h) istniejące działki ewidencyjne stanowią od-

rĉbne działki budowlane z dopuszczeniem ich 
łączenia. 

§ 8. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 9.151.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - budynki o wysokoņci do 15 m,  
 - obiekty budowlane nie bĉdące budynkami o 

wysokoņci do 15 m, 
 - połacie dachowe o nachyleniu od 2% do 

100%, 
 - dopuszcza siĉ stosowanie przekryć powło-

kowych o profilach łukowych, 
 - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 70%, 
 - w budynkach o funkcji składów i magazy-

nów dopuszcza siĉ realizacjĉ pomieszczeń o 
funkcji usługowej w tym handlu o powierz-
chni sprzedaży do 400 m2, 

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

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

 - w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną 
ustala siĉ preferencje dla niewĉglowych 
czynników w tym gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

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

 - teren nie podlega ochronie przed hałasem w 
myņl przepisów szczególnych, 

 - obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko za wyjątkiem sieci i urządzeń z 
zakresu łącznoņci publicznej, przy zachowa-
niu przepisów szczególnych, 

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

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostĉpnoņć komunikacyjną do terenu z przy-

legających ulic,  
 - miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie dzia-

łek budowlanych, 
 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej: 
 - zaopatrzenie w wodĉ z istniejących sieci,  
 - odprowadzenie ņcieków bytowych do istnie-

jących komunalnych sieci, 
 - odprowadzenie ņcieków produkcyjnych do 

istniejących komunalnych sieci kanalizacyj-
nych z niezbĉdnym dostosowaniem jakoņci 
ņcieków do warunków wymaganych dla sieci 
komunalnych, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do kanalizacji deszczowej, do ziemi lub 
powierzchniowo przy zachowaniu przepisów 
szczególnych, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jących linii niskiego napiĉcia, 

 - usuwanie odpadów komunalnych i produkt-
cyjnych na zasadach okreņlonych w obowią-
zujących przepisach w oparciu o niezbĉdne 
urządzenia służące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

 - istniejące sieci infrastruktury technicznej do 
zachowania, 

 f) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 
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 g) na elewacjach budynków od strony ulicy, do-

puszcza siĉ realizacjĉ noņników reklam: 
 - płaskich przylegających do ņciany,  
 - o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku, 
 h) wielkoņć działek budowlanych uzależniona od 

realizowanej funkcji i wielkoņci obiektów bu-
dowlanych, przy zachowaniu szerokoņci fron-
tów działek minimum 10 m i wielkoņci działki 
budowlanej minimum 1.000 m2. 

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 
 
§ 9. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia o spo-

sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania – zadania nie wystĉ-
pują. 

§ 10. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
XL/236/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 
marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Łowicza, ob-
szar urbanistyczny Zielkówka, fragmenty położone 
w rejonie ul. Tkaczew i 3-Maja, ul. Bolimowskiej, ul. 
Dworcowej, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. gen. St. Klic-
kiego i rz. Zwierzyniec w zakresie ustaleń dotyczą-
cych obszarów objĉtych niniejszą zmianą planu. 

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

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

 
 
 

 Przewodniczący Rady:  
Henryk Zasĉpa 
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Załącznik 
do uchwały nr VII/50/2011 
Rady Miejskiej w Łowiczu 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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