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UCHWAŁA NR XLI/447/09 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Oporowskiej i ul. Żwirki i Wigury 
 

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. 
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 i Nr 116, poz. 1203, 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) oraz art. 
14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 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 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 uchwały 
Nr XXX/303/08 Rady Miasta Kutno z dnia 18 grudnia 
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Opo-
rowskiej i ul. Żwirki i Wigury, Rada Miasta Kutno 
uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położone-
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go w Kutnie przy ul. Oporowskiej i ul. Żwirki i Wi-
gury, zwany dalej planem.  

2. Plan obejmuje obszar określony w uchwa-
le Nr XXX/303/08 Rady Miasta Kutno z dnia 18 grud-
nia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. 
Oporowskiej i ul. Żwirki i Wigury.  

3. Granice obszaru Planu stanowią:  
1) od północy: fragment północnej granicy działki 

nr ewid. 820/5-droga, obręb 4;  
2) od wschodu: wschodnia granica działki nr ewid. 

820/5-droga oraz wschodnie granice działek o 
nr ewid.11/2, 10/2 i 9/7 obręb 2;  

3) od południa: południowe granice działek o nr 
ewid. 9/7 i 9/3, obręb 2;  

4) od zachodu: zachodnie granice działek o nr ewid. 
9/9, 6/4, 6/3, obręb 2 – do przecięcia z północną 
granicą obszaru Planu.  

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:  
1) załącznik Nr 1 – rysunek Planu w skali 1:1.000;  
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag złożonych do projektu Planu;  
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji, zapisanych w Planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o:  
1) Planie – należy przez to rozumieć tekst i rysunek 

miejscowego Planu zagospodarowania przes-
trzennego będącego przedmiotem niniejszej u-
chwały;  

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które określa prio-
rytetową funkcję użytkowania terenu;  

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które może być wprowadzane jedynie jako uzu-
pełnienie przeznaczenia podstawowego;  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, poza którą nie mogą wysuwać się 
części nadziemne budynków oraz pochylnie, 
schody zewnętrzne; linia ta nie dotyczy części 
podziemnych oraz części obiektów nie łączących 
się konstrukcyjnie z gruntem, takich jak: balkony, 
wykusze, logie, gzymsy, okapy, zadaszenia nad-
wieszone nad wejściami do budynków, przy 
czym owo wysunięcie nie może być większe niż 
0,8 m dla okapów i gzymsów oraz większe niż 1,3 
dla pozostałych elementów;  

5) budynku głównym – należy przez to rozumieć 
budynek realizujący przeznaczenie terenu;  

6) budynku towarzyszącym – należy przez to rozu-
mieć budynki gospodarcze, garażowe, magazy-
nowe, techniczne, itp. towarzyszące budynkowi 
głównemu;  

7) nieruchomości – należy przez to rozumieć działki 
lub fragmenty działek położone w granicach ob-

szaru Planu, tworzące jeden teren inwestycyj-
ny;  

8) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko – należy przez to rozumieć 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko wymagające przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oddziaływania na śro-
dowisko lub oceny oddziaływania na obszar Na-
tura 2000;  

9) uciążliwości – należy przez to rozumieć oddziały-
wanie na otoczenie przekraczające wielkości do-
puszczalne ustalone przepisami prawa;  

10) usługach podstawowych – należy przez to rozu-
mieć usługi zaspakajające gospodarczo-bytowe 
potrzeby ludności, które nie wytwarzają dóbr 
materialnych;  

11) infrastrukturze technicznej – należy przez to ro-
zumieć elementy układu komunikacyjnego z 
miejscami postojowymi oraz uzbrojenie tech-
niczne wraz z urządzeniami technicznymi;  

12) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni brutto 
wszystkich budynków do powierzchni nierucho-
mości.  

2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane, na-
leży rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

§ 4. Plan nie wyznacza granic i sposobów za-
gospodarowania terenów i obiektów podlegających 
ochronie ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów oraz nie ustala zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej – 
z uwagi na nie wystąpienie okoliczności faktycznych 
uzasadniających dokonanie takich ustaleń.  

§ 5. Plan wyznacza tereny o określonym 
przeznaczeniu i określonych zasadach zagospoda-
rowania, wydzielone na rysunku Planu liniami roz-
graniczającymi:  
1) UC: teren rozmieszczenia obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2;  
2) U: teren usług;  
3) 1KDZ i 2KDZ: drogi.  

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne ry-
sunku Planu wprowadzone w granicach jego obsza-
ru, są oznaczeniami obowiązującymi:  
1) granice obszaru Planu;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu i różnych zasadach zagospodarowania;  
3) symbole określające przeznaczenie;  
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5) wartości liczbowe podane w metrach precyzujące 

ustalenia Planu.  
2. Pozostałe oznaczenia występujące na ry-

sunku Planu mają charakter informacyjny.  
 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe  

 
§ 7. Ustala się zasady kształtowania dróg pu-

blicznych:  
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1) powiązania komunikacyjne obszaru Planu z ze-

wnętrznym układem komunikacyjnym miejskiego 
układu dróg publicznych realizowane będą za po-
średnictwem dróg 1KDZ i 2KDZ (obecna ulica 
Oporowska);  

2) dla drogi 1KDZ ustala się:  
a) przeznaczenie podstawowe – droga klasy zbio-

rczej,  
b) tymczasowe zagospodarowanie terenu – ob-

sługa komunikacji samochodowej:  
– ustala się termin tymczasowego zagospoda-

rowania – do czasu realizacji ustaleń Planu w 
postaci drogi,  

– dopuszcza się zagospodarowanie w postaci 
dojazdów, parkingów realizujących dodatko-
we miejsca postojowe dla sąsiednich nieru-
chomości,  

– zakazuje się wprowadzania zabudowy, w tym 
zadaszeń nad parkingami,  

c) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem Planu,  

d) minimalna szerokość pasa ruchu 6,5 m;  
3) dla drogi 2KDZ ustala się:  

a) droga klasy zbiorczej,  
b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

20 m, przy czym w obszarze Planu odcinek ist-
niejącego pasa drogowego odpowiadający 
szerokości działki nr ewid. 820/5,  

c) minimalna szerokość pasa ruchu 6,5 m;  
4) zakazuje się realizacji obiektów i konstrukcji bu-

dowlanych, w tym również tymczasowych oraz 
reklam, za wyjątkiem:  
a) urządzeń technicznych związanych z potrzeba-

mi obsługi ruchu drogowego,  
b) sieci podziemnych uzbrojenia technicznego,  
c) elementów informacji wizualnej, np. słupków 

kierunkowych, słupów ogłoszeniowych;  
5) nakazuje się zapewnienie pieszej dostępności te-

renu z uwzględnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych w zakresie obowiązkowego stosowa-
nia obniżeń chodników do poziomów jezdni w 
obszarach przejść dla pieszych i przejazdów dla 
rowerzystów;  

6) ustala się stosowanie ujednoliconych w formie 
urządzeń ulicznych takich jak kosze na śmieci, 
latarnie, słupki drogowe;  

7) ogranicza się możliwość stosowania nawierzchni 
bitumicznych jedynie do jezdni;  

8) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanej uchwaleniem Planu w wysokości 
0%.  

§ 8. Ustala się ogólne zasady kształtowania 
sieci uzbrojenia technicznego:  
1) ustala się pełne zaopatrzenie i wyposażenie ob-

szaru Planu w sieci uzbrojenia, a w tym: wodo-
ciągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycz-
ną, ciepłowniczą, docelowo gazową;  

2) powiązania sieci uzbrojenia technicznego obszaru 

Planu z układem sieci miejskich realizowane będą 
poprzez budowę, rozbudowę, modernizację ukła-
dów sieciowych;  

3) nakazuje się prowadzenie przewodowych sieci 
uzbrojenia technicznego w obrębie linii rozgrani-
czających dróg;  

4) w przypadku braku możliwości technicznych lub 
prawnych realizacji uzbrojenia technicznego zgo-
dnie z pkt 3, dopuszcza się prowadzenie sieci uz-
brojenia na całym obszarze planu – maksymalnie 
blisko poza liniami rozgraniczającymi dróg przed 
liniami zabudowy, lub maksymalnie zbliżone do 
innych granic działek lub też w inny sposób nie 
blokujący możliwości ewentualnej zabudowy;  

5) ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urzą-
dzeń dla obsługi sieci uzbrojenia technicznego 
(np.: stacji transformatorowych, stacji redukcyj-
nych gazu) na całym obszarze Planu, zgodnie z 
wymogami technicznymi;  

6) obowiązuje zapewnienie dostępu do sieci w ce-
lach eksploatacyjnych;  

7) dla wszystkich przewodowych sieci uzbrojenia te-
chnicznego ustala się realizację wyłącznie w for-
mie doziemnej.  

§ 9. Ustalenia dotyczące sieci wodociągo-
wych:  
1) wyklucza się budowę urządzeń ujmujących wody 

podziemne do celów publicznego zaopatrzenia w 
wodę;  

2) ustala się budowę sieci wodociągowej w ukła-
dach pierścieniowych z dopuszczeniem odstęp-
stw uwarunkowanych względami technicznymi, 
w tym rozgałęzień dla zasilania hydrantów zew-
nętrznych;  

3) ustala się konieczność zapewnienia zaopatrzenia 
w wodę w warunkach kryzysowych m. in. przez 
budowę odcinków sieci domykających pierście-
nie (obwody) sieci zasilających;  

4) ustala się zaopatrzenie sieci wodociągowych w 
zewnętrzne hydranty naziemne do celów przeciw-
pożarowych z zachowaniem odległości między 
hydrantami do 150 m;  

5) ustala się zapewnienie minimalnej wydajności 
sieci przeciwpożarowej na 10 dm3/s dla każdego 
punktu sieci hydrantowej, z zachowaniem całko-
witej wydajności sieci ponad 20 dm3/s.  

§ 10. Dla kształtowania sieci kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej ustala się realizację w układzie 
sieci rozdzielczych.  

§ 11. Ustalenia dotyczące sieci elektroener-
getycznych:  
1) w zakresie budowy stacji transformatorowych us-

tala się:  
a) wyklucza się budowę stacji w terenach dróg,  
b) wyklucza się stacje słupowe napowietrzne,  
c) w terenie UC dopuszcza się wyłącznie stacje 

wbudowane w budynki,  
d) obowiązuje zapewnienie dostępu do dróg pu-

blicznych dojazdem o minimalnej szerokości  
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3 m;  
2) dla lokalizacji stacji kontenerowej lub budynko-

wej ustala się minimalne wymiary działek 10 m x 
10 m;  

3) wyklucza się budowę instalacji wykorzystujących 
siłę wiatru do produkcji energii.  

§ 12. W zakresie zapewnienia dostępu do się-
ci telekomunikacji wyklucza się lokalizację stacji na-
dawczych radiokomunikacyjnych, radionawigacyj-
nych, radiolokacyjnych.  

§ 13. 1. Dla terenu UC ustala się przeznacze-
nie: teren rozmieszczenia obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, a w tym:  
1) przeznaczenie podstawowe: usługi handlu;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usługi podstawowe, rozrywki, gastronomii, ho-
telarstwa, biurowe, wystawiennicze,  

b) infrastruktura techniczna;  
3) zakazuje się wprowadzania innego przeznaczenia 

niż wymienione w pkt 1 i 2, także w postaci zago-
spodarowania tymczasowego.  

2. Zasady realizacji przeznaczenia:  
1) usługi wymienione w ust. 1, pkt 2 lit. „a” dopusz-

cza się jedynie jako towarzyszące przeznaczeniu 
podstawowemu;  

2) realizacja inwestycji wymaga ustalenia geotech-
nicznych warunków posadowienia.  

3. Zasady zagospodarowania terenu i lokali-
zacji zabudowy:  
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy wyznaczonymi w odle-
głości 8 m od granic z drogami 1KDZ i 2KDZ;  

2) linie zabudowy nie dotyczą zadaszeń na wózki 
sklepowe;  

3) ustala się parametry urbanistyczne w stosunku 
do powierzchni nieruchomości:  
a) wielkość powierzchni zabudowy 40% – 60%,  
b) wskaźnik intensywności zabudowy do 1,8,  
c) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej minimum 10%;  
4) możliwość lokalizacji urządzeń i budowli towarzy-

szących: rekreacyjnych i wypoczynkowych (np. 
placów zabaw), małej architektury, budowli w 
postaci pomników, architektury ogrodowej,  

5) możliwość lokalizacji urządzeń reklamowych z 
ograniczeniem powierzchni reklamy do maksi-
mum 50 m2.  

4. Zasady realizacji zabudowy:  
1) wysokość budynków głównych 8 m – 18 m,  
2) maksymalna wysokość urządzeń i budynków to-

warzyszących – 10 m;  
3) maksymalna wysokość urządzeń reklamowych – 

25 m;  
4) możliwość dowolnego kształtowania dachów, w 

tym przekrycia krzywoliniowe;  
5) zakazuje się wprowadzania wiat, zadaszeń nad 

parkingami;  
6) główne osie budynków lub główne kalenice rów-

noległe lub prostopadłe do granic nieruchomo-

ści;  
7) lokalizacja budynków towarzyszących w głębi 

nieruchomości, poza frontem budynku główne-
go;  

8) w budynkach użyteczności publicznej (podpiwni-
czeniach lub odpowiednich pomieszczeniach par-
terów) obowiązuje realizacja pomieszczeń o kon-
strukcji odpornej na zgruzowanie, z możliwością 
bezkolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla celów 
ochrony ludności w sytuacji zagrożenia.  

5. Zasady ochrony środowiska i przyrody:  
1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko za wyjąt-
kiem podziemnych sieci uzbrojenia technicznego;  

2) nakazuje się zamknięcie wszelkich uciążliwości w 
granicach danej nieruchomości objętej zainwe-
stowaniem z zastosowaniem wszelkich środków 
technicznych i technologicznych;  

3) nakazuje się maksymalne nasycenie nieruchomo-
ści zielenią poprzez nasadzenia na wszystkich po-
wierzchniach terenu biologicznie czynnych, jeżeli 
nie jest to sprzeczne z uwarunkowaniami tech-
nicznymi;  

4) teren kwalifikuje się pod względem akustycznym 
jak przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego.  

6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego 
i przestrzeni publicznych:  
1) nakazuje się ujednolicanie kolorystyki i zasady 

kształtowania formy architektonicznej budynków 
w ramach jednej nieruchomości;  

2) wyklucza się stosowanie na elewacjach blach fa-
listych lub trapezowych oraz okładzin ściennych 
PCV, np. sidingu;  

3) na wszystkich ciągach pieszych obowiązuje sto-
sowanie nawierzchni co najmniej utwardzonych, 
umożliwiających jednocześnie infiltrację wód 
opadowych – wyklucza się nawierzchnie bitumi-
czne, wylewany beton;  

4) obowiązuje zastosowanie ujednoliconej formy 
tzw. mebli ulicznych (latarni, koszy na śmieci, ła-
wek, itp.);  

5) w zakresie ogrodzeń od strony dróg wyklucza się 
prefabrykaty betonowe, ogrodzenia drewniane i 
ogrodzenia pełne;  

6) wyklucza się reklamy na ogrodzeniach.  
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych 
dróg publicznych za pośrednictwem zjazdów pu-
blicznych dostosowanych do natężenia i gabary-
tów pojazdów;  

2) dopuszcza się obsługę poprzez przyległe nieru-
chomości;  

3) układ komunikacji wewnętrznej musi zapewniać 
wjazd i wyjazd samochodów przodem;  

4) dla dróg i placów manewrowych dla pojazdów 
nakazuje się stosowanie szczelnych nawierzchni 
utwardzonych umożliwiających zbieranie i pod-
czyszczanie wód opadowych i roztopowych;  
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5) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojo-

wych dla samochodów w ramach nieruchomo-
ści;  

6) ustala się zapewnienie minimum jednego stano-
wiska postojowego na samochód osobowy na 
każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej 
budynku głównego.  

8. Zasady uzbrojenia technicznego:  
1) nakazuje się wyprzedzającą lub równoległą reali-

zację uzbrojenia technicznego w stosunku do za-
budowy;  

2) dla wszystkich przewodowych mediów uzbroje-
nia technicznego ustala się realizację wyłącznie w 
formie doziemnej;  

3) zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczo-by-
towych, technologicznych, p.poż. z sieci wodo-
ciągowej z wykluczeniem budowy studni indywi-
dualnych;  

4) w zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:  
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych i techno-

logicznych do sieci kanalizacji sanitarnej,  
b) przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sani-

tarnej nakazuje się zastosowanie urządzeń ko-
niecznych do ich podczyszczania lub oczyszcza-
nia, zapewniających zachowanie dopuszczal-
nych stężeń substancji, 

c) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych ustala się:  

– z powierzchni zanieczyszczonych takich jak 
np.: parkingi, place manewrowe, ustala się 
odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczo-
wej, a w przypadku braku możliwości tech-
nicznych ustala się odprowadzenie do zbior-
ników retencyjnych, dołów chłonnych z zasto-
sowaniem koniecznych urządzeń podczysz-
czających,  

– z dachów dopuszcza się odprowadzenie po-
wierzchniowe;  

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:  
a) docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,  
b) do czasu realizacji układów zbiorowego zaopa-

trzenia w gaz nie dopuszcza się korzystania z 
indywidualnych zbiorników gazu płynnego;  

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów og-
rzewczych ustala się:  
a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej,  
b) w przypadku braku warunków technicznych do 

korzystania z sieci miejskiej dopuszcza się sto-
sowanie innych źródeł z wykluczeniem węglo-
wych nośników energii;  

7) w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje:  
a) usuwanie odpadów,  
b) wyposażenie nieruchomości w urządzenia do 

gromadzenia odpadów komunalnych, techno-
logicznych oraz utrzymywanie tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym,  

c) selektywne gromadzenie odpadów w ramach 
obowiązującego na terenie gminy systemu ut-
rzymania porządku i czystości;  

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:  
a) w przypadku konieczności budowy stacji trans-

formatorowo-rozdzielczych:  
– zaleca się realizację stacji jako wbudowanych 

w inne obiekty budynki,  
– dla stacji budynkowych, kontenerowych, us-

tala się budowę stacji na działkach o minima-
nych wymiarach 10 m x 10 m z zapewnie-
niem dostępu do dróg publicznych,  

– konieczność budowy z uwzględnieniem wy-
znaczonych nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy,  

b) wyklucza się stacje słupowe,  
c) wyklucza się budowę instalacji wykorzystują-

cych siłę wiatru do produkcji energii;  
9) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej wyklucza 

się budowę stacji nadawczych radiokomunika-
cyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyjnych.  

9. Szczegółowe warunki scalania i podziału 
nieruchomości:  
1) dopuszcza się możliwości dokonywania scaleń, 

podziałów, połączeń i ponownych podziałów w 
rozumieniu przepisów o gospodarce nierucho-
mościami w celu wydzielenia działek dla infra-
struktury technicznej lub działek wydzielanych na 
powiększenie działek sąsiednich, lub też tworze-
nia działek odpowiadających terenom o określo-
nym w planie przeznaczeniu;  

2) w przypadku działek wydzielanych na powiększe-
nie działek sąsiednich obowiązuje zachowanie 
kierunków granic równoległych do granic obsza-
ru Planu.  

10. Ustala się stawkę procentową służącą na-
liczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości spowodowanej uchwaleniem Planu w wyso-
kości 20%.  

§ 14. 1. Dla terenu U ustala się przeznacze-
nie: teren usług, a w tym:  
1) przeznaczenie podstawowe: usługi;  
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura tech-

niczna;  
3) zakazuje się wprowadzania innego przeznaczenia 

niż wymienione w pkt 1 i 2, także w postaci zago-
spodarowania tymczasowego.  

2. Zasady realizacji przeznaczenia:  
1) w zakresie usług handlu dopuszcza się lokaliza-

cję obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży do 1.000 m2;  

2) zakazuje się wprowadzania usług związanych z 
ochroną zdrowia, oświatą, sportem, rekreacją, 
kulturą, związanych z wielogodzinnym przeby-
waniem dzieci i młodzieży, domów opieki spo-
łecznej i placówek karnych lub opiekuńczo-wy-
chowawczych;  

3) w zakresie infrastruktury technicznej wyklucza się 
miejsca postojowe na samochody ciężarowe jako 
samodzielne zagospodarowanie terenu, nie zwią-
zane z obsługą lub zaopatrzeniem usług realizo-
wanych w terenie U lub UC;  
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4) realizacja inwestycji wymaga ustalenia geotech-

nicznych warunków posadowienia (wskazuje się 
informacyjnie, że na czas opracowania Planu w 
terenie występuje antropogeniczny nasyp niekon-
trolowany).  

3. Zasady zagospodarowania terenu i loka-
lizacji zabudowy:  
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną 

linią zabudowy wyznaczoną w odległości 8 m od 
granicy z drogą 1KDZ;  

2) ustala się parametry urbanistyczne w stosunku 
do powierzchni nieruchomości:  
a) wielkość powierzchni zabudowy do 70%,  
b) wskaźnik intensywności zabudowy do 2,  
c) udział powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej minimum 10%.  
4. Zasady realizacji zabudowy:  

1) wysokość budynków głównych 6 m – 18 m;  
2) maksymalna wysokość urządzeń i budynków to-

warzyszących – 10 m; 
3) maksymalna wysokość urządzeń reklamowych – 

25 m;  
4) możliwość dowolnego kształtowania dachów, w 

tym przekrycia krzywoliniowe;  
5) lokalizacja budynków towarzyszących w głębi 

nieruchomości, poza frontem budynku główne-
go;  

6) główne osie budynków lub główne kalenice rów-
noległe lub prostopadłe do granic nieruchomo-
ści.  

5. Zasady ochrony środowiska i przyrody.  
1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za 
wyjątkiem podziemnych sieci uzbrojenia tech-
nicznego;  

2) nakazuje się zamknięcie wszelkich uciążliwości w 
granicach danej nieruchomości objętej zainwe-
stowaniem z zastosowaniem wszelkich środków 
technicznych i technologicznych.  

3) terenu U nie obejmuje się ochroną akustyczną.  
6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego:  

1) nakazuje się ujednolicanie kolorystyki i zasady 
kształtowania formy architektonicznej budynków 
w ramach jednej nieruchomości;  

2) wyklucza się stosowanie na elewacjach blach fa-
listych lub trapezowych;  

3) w zakresie ogrodzeń wyklucza się prefabrykaty 
betonowe i ogrodzenia pełne;  

4) wyklucza się reklamy na ogrodzeniach.  
7. Zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) ustala się obsługę komunikacyjną drogi 1KDZ;  
2) obsługa komunikacyjna za pośrednictwem zjaz-

dów publicznych dostosowanych do natężenia i 
gabarytów pojazdów;  

3) dopuszcza się obsługę poprzez przyległe nieru-
chomości;  

4) układ komunikacji wewnętrznej musi zapewniać 
wjazd i wyjazd samochodów przodem na drogę 

1KDZ;  
5) dla dróg i placów manewrowych dla pojazdów 

nakazuje się stosowanie nawierzchni utwardzo-
nych, z dopuszczeniem stosowania asfaltu tylko 
na jezdniach;  

6) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojo-
wych dla samochodów w ramach nieruchomości 
objętej zainwestowaniem;  

7) ustala się minimalny wskaźnik wyposażenia tere-
nu w miejsca postojowe na samochody osobowe 
wyliczony jako jedno stanowisko na samochód 
osobowy na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni 
użytkowej budynku głównego.  

8. Zasady uzbrojenia technicznego:  
1) nakazuje się wyprzedzającą lub równoległą reali-

zację uzbrojenia technicznego w stosunku do za-
budowy;  

2) dla wszystkich przewodowych mediów uzbroje-
nia technicznego ustala się realizację wyłącznie w 
formie doziemnej;  

3) zaopatrzenie w wodę do celów gospodarczo-by-
towych, technologicznych, p.poż. z sieci wodo-
ciągowej z wykluczeniem budowy studni indywi-
dualnych;  

4) w zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:  
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych i techno-

logicznych do sieci kanalizacji sanitarnej,  
b) przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sani-

tarnej nakazuje się zastosowanie urządzeń ko-
niecznych do ich podczyszczania lub oczysz-
czania, zapewniających zachowanie dopusz-
czalnych stężeń substancji,  

c) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych ustala się:  

– z powierzchni zanieczyszczonych takich jak 
np.: parkingi, place manewrowe, ustala się 
odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczo-
wej, a w przypadku braku możliwości tech-
nicznych ustala się odprowadzenie do zbior-
ników retencyjnych, dołów chłonnych z zasto-
sowaniem koniecznych urządzeń podczysz-
czających,  

– z dachów dopuszcza się odprowadzenie po-
wierzchniowe;  

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:  
a) docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,  
b) do czasu realizacji układów zbiorowego zaopa-

trzenia w gaz nie dopuszcza się korzystania z 
indywidualnych zbiorników gazu płynnego;  

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów ogrze-
wczych ustala się zakaz stosowania węglowych 
źródeł energii;  

7) w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje:  
a) usuwanie odpadów,  
b) wyposażenie nieruchomości w urządzenia do 

gromadzenia odpadów komunalnych, techno-
logicznych oraz utrzymywanie tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
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wym i technicznym,  
c) selektywne gromadzenie odpadów w ramach 

obowiązującego na terenie gminy systemu 
utrzymania porządku i czystości;  

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną us-
tala się:  
a) w przypadku konieczności budowy stacji trans-

formatorowo-rozdzielczych:  
– zaleca się realizację stacji jako wbudowanych 

w inne budynki,  
– dla stacji budynkowych lub kontenerowych 

ustala się budowę na działkach o minimal-
nych wymiarach 10 m x 10 m z zapewnie-
niem dostępu do dróg publicznych,  

– konieczność budowy z uwzględnieniem wy-
znaczonych nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy,  

b) wyklucza się stacje słupowe,  
c) wyklucza się budowę instalacji wykorzystują-

cych siłę wiatru do produkcji energii;  
9) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej wyklucza 

się budowę stacji nadawczych radiokomunika-
cyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyjnych.  

9. Szczegółowe warunki scalania i podziału 
nieruchomości:  
1) dopuszcza się możliwości dokonywania scaleń, 

podziałów, połączeń i ponownych podziałów w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nierucho-
mościami w celu wydzielenia działek dla infra-
struktury technicznej oraz działek wydzielanych 
na powiększenie działek sąsiednich, lub też two-
rzenia działek o granicach pokrywających się z 
wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi tereny 
UC, U lub granicami obszaru Planu;  

2) w przypadku działek wydzielanych na powiększe-
nie działek sąsiednich obowiązuje zachowanie 
równoległości granic do granic obszaru Planu.  

10. Ustala się stawkę procentową służącą na-
liczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości spowodowanej uchwaleniem Planu w wyso-
kości 0%.  

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe  
 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Kutno.  

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

 
Przewodniczący Rady 

 Miasta Kutno: 
Jacek Sikora 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLI/447/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLI/447/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLI/447/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Oporowskiej i ul. Żwirki i Wigury 
 

 

http://agata/rdu/GetFileHandler.ashx?Key=13261
http://agata/rdu/GetFileHandler.ashx?Key=13261
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLI/447/09 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 3 listopada 2009 r. 

 
w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie  

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach  
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

 
Realizując ustalenia zawarte w art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
trzennym z dnia 27 marca 2003 r. gmina przewiduje 
wydatki związani z realizacją infrastruktury technicz-
nej zgodnie z zapisami w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w Kutnie przy ul. Oporowskiej i ul. Żwirki i Wi-
gury (zawarte w Prognozie skutków finansowych 
uchwalenia „Miejscowego planu ...”), które będą 
realizowane w sposób następujący:  

1. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego 
przewiduje się w szczególności budowę, rozbudowę 
dróg zbiorczych, sieci wodociągowej, kanalizacji sa-
nitarnej, sieci oświetleniowej.  

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury techni-
cznej należącej do zadań własnych gminy będą mo-
gły być finansowane:  

– z budżetu gminy;  

– ze środków własnych przedsiębiorstw dzia-
łających w imieniu gminy;  

– współfinansowane ze środków zewnętrznych, 
w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Euro-
pejskiej;  

– z udziału inwestorów zewnętrznych na pod-
stawie zawartych porozumień;  

– dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komu-
nalnych;  

– innych środków zewnętrznych;  
– poprzez udział inwestorów prywatnych w fi-

nansowaniu zadań publicznych w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego.  
3. Udział finansowy gminy lub zaintereso-

wanych podmiotów będzie przedmiotem indywidu-
alnych ustaleń w ramach poszczególnych zadań in-
westycyjnych. 

 
2936  

 
2937 

2937  

 
UCHWAŁA NR XLIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU 

  
 z dnia 16 listopada 2009 r. 

 
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu  

w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 w związku z 
art. 6 i 9 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, 
Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, 
poz. 874, Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” i „h”, art. 58 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, 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) 
Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. Likwiduje się zakład budżetowy pod 
nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu z 
siedzibą w Przedborzu w celu zawiązania Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Za-
kład Usług Komunalnych w Przedborzu Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, która to Spółka 
kontynuować będzie działalność Zakładu Usług Ko-
munalnych w Przedborzu w zakresie gospodarki ko-
munalnej.  

§ 2. 1. Na pokrycie kapitału Spółki Gmina 
Przedbórz może wnieść wkłady pieniężne i niepie-
niężne.  

2. Tytułem wkładu niepieniężnego Gmina 
Przedbórz wniesie na pokrycie udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki mienie Zakładu Usług Komunal-
nych w Przedborzu pozostałe po jego likwidacji.  

3. Składniki mienia Zakładu Usług Komunal-
nych w Przedborzu przekształconego w Spółkę stają 
się majątkiem Spółki jako kapitał założycielski.  

§ 3. 1. Spółka z dniem zakończenia likwidacji 
Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu wstępuje 
w całości we wszelkie prawa i obowiązki związane z 
działalnością likwidowanego Zakładu Usług Komu-
nalnych w Przedborzu.  


