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UCHWAŁA NR VIII/28/11 RADY GMINY ŁOWICZ 

  
 z dnia 31 marca 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, 

fragmenty obszarów wsi: Jamno, Jastrzĉbia, Klewków, Niedźwiada, Popów, Zabostów Duży, 
Zabostów Mały i Zielkowice (na fragmencie wsi Jastrzĉbia)  

 
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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 
27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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 nawiązaniu do 
Uchwały Nr XXXIX/190/10 Rady Gminy Łowicz z 
dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmen-
ty obszarów wsi: Jamno, Jastrzĉbia, Klewków, 
Niedźwiada, Popów, Zabostów Duży, Zabostów Ma-
ły i Zielkowice (na fragmencie wsi Jastrzĉbia) Rada 
Gminy Łowicz uchwala, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia w 

zakresie nie uwzglĉdnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łowicz, fragmenty obszarów wsi: Jamno, 
Jastrzĉbia, Klewków, Niedźwiada, Popów, Zabostów 
Duży, Zabostów Mały i Zielkowice (na fragmencie 
wsi Jastrzĉbia) - uwagi nie wpłynĉły. 

§ 2. Stwierdza siĉ zgodność projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Łowicz, fragmenty obszarów wsi: 
Jamno, Jastrzĉbia, Klewków, Niedźwiada, Popów, 
Zabostów Duży, Zabostów Mały i Zielkowice (na 
fragmencie wsi Jastrzĉbia) z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Łowicz. 
§ 3. 1. Ustalenia zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego gminy Ło-
wicz, fragmenty obszarów wsi: Jamno, Jastrzĉbia, 
Klewków, Niedźwiada, Popów, Zabostów Duży, Za-
bostów Mały i Zielkowice (na fragmencie wsi Ja-
strzĉbia), zawarte są w treści niniejszej uchwały 
oraz na rysunku, bĉdącym integralną czĉścią zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jĉtego zmianą miejscowego planu jest określony 
na rysunku zmiany miejscowego planu. 

3. Obowiązujący zakres rysunku zmiany 
miejscowego planu obejmuje: 
1) tereny określone symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia terenu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu, które są granicą obszaru objĉtego pla-
nem miejscowym; 

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

5) linia zabudowy – nieprzekraczalna; 
6) zwymiarowanie linii zabudowy - w metrach; 
7) granice obszarów wystĉpowania stanowisk ar-

cheologicznych. 
4. Zmianą miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego ustala siĉ stawkĉ procen-
tową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 30% dla 
terenu o symbolu 6.97.P. 

§ 4. 1. Pojĉcia i określenia użyte w zmianie 
miejscowego planu a nie zdefiniowane w niniejszym 
paragrafie, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obo-
wiązującymi przepisami prawa wg stanu na dzień 
podjĉcia niniejszej uchwały. 

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

zumieć nieruchomości lub ich czĉści położone 
w granicach niniejszej zmiany miejscowego 
planu; 

2) „granicach obszaru objĉtego rysunkiem zmiany 
miejscowego planu” - należy przez to rozumieć 
te zewnĉtrzne linie rozgraniczające tereny o róż-
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nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania, przy których wykreślono symbol 
granicy obszaru objĉtego rysunkiem zmiany 
planu, określony w legendzie rysunku zmiany 
miejscowego planu; 

3) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to 
rozumieć fragment obszaru gminy, którego 
granice pokrywają siĉ z granicami obrĉbu ewi-
dencyjnego; 

4) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć 
określone dla poszczególnych terenów (ozna-
czonych w tekście zmiany miejscowego planu 
oraz na rysunku zmiany miejscowego planu 
symbolami cyfrowymi), zespoły uprawnień i 
zobowiązań do podejmowania działań w prze-
strzeni, służących realizacji określonych celów, 
wyodrĉbnione wg zasad i sposobów korzysta-
nia z nieruchomości, oznaczone w tekście 
zmiany miejscowego planu i na rysunku zmia-
ny miejscowego planu symbolem literowym; 

5) „dopuszczeniu” - należy przez to rozumieć 
uprawnienia do realizacji obiektów budowla-
nych lub form zagospodarowania wskazanych 
w zasadach i warunkach zagospodarowania te-
renu, które wykraczają poza ustalone w definicji 
przeznaczenia terenu określonej w pkt 4 niniej-
szego paragrafu; 

6) „działce budowlanej” - należy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkĉ grun-
tu, której wielkość, cechy geometryczne, dostĉp 
do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej są zgodne z pozosta-
łymi ustaleniami niniejszej zmiany miejscowego 
planu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrĉbnych przepi-
sów; 

7) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć liniĉ, w której może być umieszczona 
ściana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem zmiany miejscowego planu elemen-
tów zagospodarowania terenu, zakaz ten nie 
dotyczy elementów architektonicznych takich 
jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zada-
szenie wejścia, rynna, rura spustowa, pod-
okienniki oraz innych detali wystroju architek-
tonicznego, których wysuniĉcie poza ścianĉ 
budynku nie przekracza odległości 1,3 m, chyba 
że jest to linia zabudowy ustalona od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej; 

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urba-
nistyczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony pla-
nem dla poszczególnego terenu lub działki bu-
dowlanej, uzyskany z podzielenia sumy po-
wierzchni gruntu rodzimego pokrytego roślin-
nością oraz wodami powierzchniowymi na te-
renie lub działce budowlanej, a także 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niż 10 m2, urządzonych 

jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu za-
pewniającym im naturalną wegetacjĉ, do po-
wierzchni całego terenu lub działki budowlanej; 

9) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu 
- należy przez to rozumieć stan zagospodaro-
wania oraz stan granic prawnych terenu na 
dzień uchwalenia niniejszej zmiany miejscowe-
go planu; 

10) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - nale-
ży przez to rozumieć dopuszczalność wykony-
wania na istniejących obiektach budowlanych 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbu-
dowy i remontów, a na istniejących obiektach 
przyrodniczych wykonywania zabiegów pielĉ-
gnacyjnych i odtworzeniowych; 

11) „wysokości budynków” określonej w metrach - 
należy przez to rozumieć wysokość liczoną od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ściu do budynku lub jego czĉści pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej budynku do najwyżej po-
łożonego punktu przekrycia; 

12) „przepisach szczególnych lub odrĉbnych” należy 
przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozpo-
rządzeniach przepisy oraz ograniczenia w za-
budowie i zagospodarowaniu terenu wynikają-
ce z uchwał właściwych organów. 

3. Ilekroć w zmianie miejscowego planu 
jest mowa o przeznaczeniu „tereny obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów”, oznaczonym 
symbolem „P”, należy przez to rozumieć przezna-
czenie ograniczone do zachowania istniejących 
oraz realizowania projektowanych budynków o 
funkcji produkcyjnej (z wyłączeniem produkcji 
zwierzĉcej i roślinnej), usług produkcyjnych oraz 
składów i magazynów z niezbĉdnymi do ich funk-
cjonowania budynkami o pomieszczeniach tech-
nicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami 
zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojo-
wymi i obiektami infrastruktury technicznej. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego na obszarze 

zmiany planu miejscowego 
 
§ 5. Na obszarze objĉtym zmianą miejsco-

wego planu ustala siĉ zasady zagospodarowania 
terenu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne 
mapy) lub linie zwymiarowane na rysunku 
zmiany planu miejscowego, w stosunku do 
trwałych naniesień (wynikających z treści 
mapy), 

 b) trwałe naniesienia lub granice własności - 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 145 – 8181 – Poz. 1329 
 

jako linie (punkty) pokrywające siĉ z tymi ele-
mentami rysunku zmiany miejscowego planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub zasa-
dach zagospodarowania należy identyfikować 
w oparciu o miary graficzne z rysunku zmiany 
miejscowego planu; 

3) linie zabudowy - określono na rysunku miej-
scowego planu zwymiarowaniem; 

4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu 
terenu) nie określono linii zabudowy, należy 
przez to rozumieć, że linia ta pokrywa siĉ z linią 
rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu 
lub zasadach zagospodarowania przy zacho-
waniu przepisów szczególnych, z tym że linia ta 
jest linią zabudowy nieprzekraczalną; 

5) w pasie terenu określonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz re-
alizacji tymczasowych obiektów budowlanych 
chyba, że ustalenia zawarte w przepisach roz-
działu 3 niniejszej uchwały stanowią inaczej; 

6) ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów: 

 a) minimum 1 stanowisko dla samochodów 
osobowych na 4 zatrudnionych, 

 b) minimum 2 stanowisko dla samochodów 
osobowych na 1 budynek mieszkalny, 

 c) minimum 1 stanowisko dla samochodów 
ciĉżarowych na każde 1000 m2 pow. użytko-
wej budynków o funkcjach produkcyjnych, 
składów i magazynów o powierzchni dosto-
sowanej do transportochłonności dostaw i 
wywozu produktów; 

7) dopuszczalne jest usytuowanie budynków bez-
pośrednio przy granicy sąsiedniej działki bu-
dowlanej lub w odległości do 1,5 m od granicy 
z sąsiednią działką budowlaną przy zachowaniu 
przepisów dotyczących dostĉpu do pomieszczeń 
naturalnego oświetlenia, zapewnienia w po-
mieszczeniach czasu nasłonecznienia, zachowa-
nia bezpieczeństwa pożarowego oraz przy za-
chowaniu pozostałych ustaleń zmiany planu 
miejscowego; 

8) wyklucza siĉ kolor niebieski i fioletowy pokrycia 
dachów; 

9) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
dróg: 

 a) o wysokości powyżej 1,8 m, 
 b) z prefabrykatów betonowych, 
 c) o wypełnieniu powierzchni powyżej 60%; 

10) ogrodzenia nie wymienione w pkt. 9 o wysoko-
ści do 2 m; 

11) na elewacjach budynków, od strony ulic, do-
puszcza siĉ realizacjĉ nośników reklam: 

 a) płaskich przylegających do ściany, 
 b) o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ściany budynku. 
§ 6. Na obszarze objĉtym zmianą miejsco-

wego planu ustala siĉ nastĉpujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu: 
1) ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprzedza-

jącej realizacji elementów infrastruktury tech-
nicznej zapewniającej ochronĉ wód przed za-
nieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiek-
tów i urządzeń ustalonych zmianą planu funkcji 
zabudowy oraz sposobów zagospodarowania 
terenu; 

2) w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną usta-
la siĉ preferencje dla niewĉglowych czynników 
w tym kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej; 

3) w terenach przeznaczonych pod zabudowĉ obo-
wiązuje zachowanie jakości środowiska na gra-
nicy działki budowlanej, do której inwestor po-
siada tytuł prawny, odpowiednich dla przezna-
czenia lub użytkowania terenu określonego dla 
działek sąsiednich; 

4) w terenach określonych rysunkiem zmiany pla-
nu obowiązuje zakaz realizacji instalacji zakładu 
o zwiĉkszonym ryzyku lub o dużym ryzyku. 

§ 7. Na obszarze objĉtym zmianą miejsco-
wego planu ustala siĉ nastĉpujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
1) na obszarze zmiany planu ochronie podlegają 

pozostałości terenowe pradziejowego i histo-
rycznego osadnictwa; 

2) na fragmencie terenu, który położony jest w ob-
szarach wystĉpowania stanowisk archeologicz-
nych, wykonywanie prac ziemnych związanych 
z zabudową i zagospodarowaniem terenu wy-
maga przeprowadzenia wyprzedzających ra-
towniczych badań wykopaliskowych. 

§ 8. Na obszarze objĉtym zmianą miejsco-
wego planu nie ustala siĉ warunków i wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania obszarów 
przestrzeni publicznej. 

§ 9. Na obszarze objĉtym zmianą miejsco-
wego planu ustala siĉ nastĉpujące zasady moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 
1) podstawowy program wyposażenia terenów 

przeznaczonych pod zabudowĉ, obejmuje sieci i 
urządzenia: elektroenergetyczne, gazowe, zaopa-
trzenia w wodĉ, odprowadzenia i oczyszczania 
ścieków sanitarnych, odprowadzenia wód opa-
dowych i telekomunikacyjne; 

2) dopuszczalne jest wyposażanie terenów w sieci 
infrastruktury technicznej innych mediów oraz 
inne urządzenia infrastruktury technicznej (z 
wykluczeniem turbin wiatrowych) ograniczone 
do obsługi wyłącznie poszczególnych terenów, 
pod warunkiem zachowania pozostałych usta-
leń niniejszej zmiany miejscowego planu oraz 
interesów osób trzecich; 

3) ustala siĉ prawo realizacji sieci infrastruktury 
technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszyst-
kich mediów w ramach pasów przylegających 
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do terenów komunikacji (przy ulicach, przy doj-
ściach i dojazdach) o granicach określonych li-
niami zabudowy linią rozgraniczającą terenów 
komunikacji (ulic, dojść i dojazdów), przy zacho-
waniu możliwości zabudowy działek budowla-
nych ustalonych niniejszą zmianą planu miej-
scowego oraz przepisów szczególnych; 

4) dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci infrastruktury tech-
nicznej (podziemnej i nadziemnej) w terenach za-
budowy produkcyjnej przy zachowaniu pozo-
stałych ustaleń zmiany miejscowego planu; 

5) zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego wodociągu, 
dopuszcza siĉ zaopatrzenie w wodĉ z lokalnych 
ujĉć przy zachowaniu przepisów szczególnych; 

6) odprowadzenie ścieków bytowych i produkcyj-
nych do komunalnych urządzeń kanalizacyj-
nych; 

7) odprowadzenie ścieków produkcyjnych do ze-
wnĉtrznych urządzeń kanalizacyjnych z warun-
kiem realizacji niezbĉdnych urządzeń podczysz-
czających w celu zachowania wymaganej prze-
pisami szczególnymi, jakości odprowadzanych 
ścieków; 

8) na terenach, nie wyposażonych w kanalizacjĉ 
sanitarną, odprowadzenie ścieków bytowych do 
przydomowych oczyszczalni ścieków przy za-
chowaniu przepisów szczególnych lub do szczel-
nych zbiorników na nieczystości ciekłe, a nastĉp-
nie wywożone na zlewniĉ oczyszczalni ścieków; 

9) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do zewnĉtrznej sieci kanalizacji deszczowej, do 
rowów i stawów, do ziemi lub powierzchniowo, 
przy zachowaniu przepisów szczególnych; 

10) dla wszystkich terenów budowlanych przewiduje 
siĉ budowĉ oraz dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci i 
urządzeń elektroenergetycznych, ciepłowniczych i 
gazowych, dostarczających do odbiorców ener-
giĉ elektryczną, cieplną i gaz; zasady kształto-
wania przebiegu sieci określa pkt 3 niniejszego 
paragrafu, przy zachowaniu pozostałych usta-
leń zmiany miejscowego planu i przepisów 
techniczno-budowlanych; 

11) dla terenów budowlanych przewiduje siĉ dopro-
wadzenie energii elektrycznej do działek budow-
lanych z istniejących linii niskiego napiĉcia; 

12) w obrĉbie terenów przeznaczonych do zabudowy 
dopuszcza siĉ realizacjĉ abonenckiej stacji trans-
formatorowych według zapotrzebowania, przy 
zachowaniu pozostałych ustaleń zmiany miej-
scowego planu; 

13) usuwanie odpadów na zasadach określonych w 
obowiązujących przepisach w oparciu o nie-
zbĉdne urządzenia służące gromadzeniu odpa-
dów w celu ich przygotowania do transportu 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

§ 10. Na obszarze objĉtym zmianą miej-
scowego planu ustala siĉ nastĉpujące sposoby i 
terminy tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenów: 
1) na terenach, dla których ustalenia niniejszej 

zmiany miejscowego planu ustalają inne prze-
znaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowa-
nie, dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów tymcza-
sowych nie związanych trwale z gruntem, nie-
zbĉdnych do dotychczasowego sposobu użyt-
kowania terenu; 

2) istniejące budynki i ogrodzenia mogą być użyt-
kowane w sposób dotychczasowy z prawem do 
bieżącej konserwacji; 

3) termin tymczasowego zagospodarowania upły-
wa z dniem uprawomocnienia siĉ decyzji o po-
zwoleniu na budowĉ, związanej z realizacją 
przedsiĉwziĉcia zgodnego z przeznaczeniem te-
renu określonym niniejszą zmianą planu miej-
scowego. 

 
Rozdział 3 

Zasady i warunki kształtowania 
zagospodarowania w wyodrĉbnionych terenach 

 
§ 11. W obszarze urbanistycznym Nr 6 – 

wieś Jastrzĉbia, wyznacza siĉ tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania określone na rysunku zmiany planu miej-
scowego liniami rozgraniczającymi oraz symbo-
lem cyfrowym i literowym. 

§ 12. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany miejscowego planu 
symbolem 6.96.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
  - istniejący budynek mieszkalny do zacho-

wania, 
  - w budynkach o funkcji składów i magazy-

nów dopuszcza siĉ realizacjĉ pomieszczeń 
o funkcji handlu o udziale powierzchni 
użytkowej do 5%, 

  - obiekty budowlane o wysokości do 15 m, 
  - połacie dachowe o nachyleniu od 20% do 

100%, 
  - dopuszcza siĉ realizacjĉ przekryć dacho-

wych o przekroju łukowym, 
  - udział powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 60%, 
 b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kraj-

obrazu kulturowego: 
  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej, co najmniej 10% działki budowlanej, 
  - teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-

nym poziomie hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych na cele mieszka-
niowo-usługowe, 

  - zakaz realizacji obiektów, w których działal-
ność jest zaliczona do przedsiĉwziĉć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko za wyjątkiem sieci i urządzeń z za-
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kresu łączności publicznej przy zachowaniu 
przepisów szczególnych, 

 c) zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - dostĉpność komunikacyjną zapewnia ulica 

przylegająca do terenu, 
  - w terenie wymagane zapewnienie dostĉp-

ności komunikacyjnej do terenu o symbolu 
6.97.P, 

  - miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie 
działki budowlanej, 

 d) teren stanowi jedną działkĉ budowlaną. 
§ 13. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany miejscowego planu 
symbolem 6.97.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
  - w budynkach o funkcji składów i magazy-

nów dopuszcza siĉ realizacjĉ pomieszczeń o 
funkcji handlu o udziale powierzchni użyt-
kowej do 5%, 

  - obiekty budowlane o wysokości do 15 m, 
  - połacie dachowe o nachyleniu od 20% do 

100%, 
  - dopuszcza siĉ realizacjĉ przekryć dacho-

wych o przekroju łukowym, 
  - udział powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 60%, 
 b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego: 
  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej, co najmniej 10% działki budowlanej, 
  - teren nie podlega ochronie przed hałasem, 
  - zakaz realizacji obiektów, w których działal-

ność jest zaliczona do przedsiĉwziĉć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko za wyjątkiem sieci i urządzeń z za-
kresu łączności publicznej przy zachowaniu 
przepisów szczególnych, 

  - fragment terenu (wg rysunku planu) poło-
żony jest w obszarze wystĉpowania stano-
wisk archeologicznych, realizacja zagospo-
darowania wymagającego prac ziemnych 
dopuszczalna po wykonaniu ratowniczych 
badań wykopaliskowych na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych, 

 c) zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - dostĉpność komunikacyjną zapewnia do-

jazd w terenie o symbolu 6.96.P przylega-
jącym do terenu, 

  - miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie 
terenu, 

 d) teren stanowi jedną działkĉ budowlaną. 
 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

 
§ 14. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia o 

sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania – zadania 
nie wystĉpują. 

§ 15. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
20/04 Rady Gminy w Łowiczu z dnia z 29 września 
2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty 
obszarów wsi: Jamno, Jastrzĉbia, Klewków, Niedź-
wiada, Popów, Zabostów Duży, Zabostów Mały i 
Zielkowice (Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódz-
kiego Nr 300, poz. 2498, z późn. zm.) w zakresie 
fragmentów terenów o symbolach 6.57.MRj i 6.63.R. 

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

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

 
 

 Przewodniczący 
Rady Gminy:  

mgr Maciej Malangiewicz 
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Załącznik 
do uchwały nr VIII/28/11 
Rady Gminy Łowicz 
z dnia 31 marca 2011 r. 
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