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UCHWAŁA NR VIII/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE 

  
 z dnia 3 marca 2011 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany niektórych uchwał 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 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. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, 
zm.: Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 
143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 
730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 
620) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969, zm.: z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 
245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, 
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 
1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 
620) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/261/2009 Rady 
Miejskiej w Zelowie z dnia 4 września 2009 roku w 
sprawie zmiany niektórych uchwał (Dz.U. Woj. Łódz-
kiego z dnia 3 paŝdziernika 2009 r. Nr 298, poz. 2500) 
skreśla siĉ § 2 i § 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmi-
strzowi Zelowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w şycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 
 Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Zelowie:  
Wincenty Berliński 
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UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY ZGIERZ 

  
 z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Zgierz dla części obszaru Glinnik – Maciejów – Józefów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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 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, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1 
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 45, poz. 319, Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 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) w związku z wykonaniem 
uchwały Nr XXXVIII/372/09 Rady Gminy Zgierz z 
dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Zgierz dla czĉści obrĉ-
bu Glinnik – Maciejów – Józefów, Rada Gminy 
Zgierz, stwierdzając zgodność niniejszego planu z 
ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Zgierz”, 
zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/149/99 Zarządu 
Gminy Zgierz z dnia 2 grudnia 1999 r. Rada Gminy 
Zgierz uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Zgierz dla czĉści ob-
rĉbu Glinnik – Maciejów – Józefów, zwany dalej pla-
nem, składający siĉ z: 
1) czĉści tekstowej, stanowiącej treść uchwały pla-

nu; 
2) czĉści graficznej, na którą składa siĉ rysunek pla-
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nu w skali 1:1.000, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały i bĉdący integralną czĉścią 
planu; 

3) rozstrzygniĉcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury techni-
cznej, które naleşą do zadań własnych gminy, sta-
nowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Granice obszaru objĉtego planem, o po-
wierzchni 66,77 ha, oznaczone są na rysunku planu, 
który jest integralną czĉścią planu i stanowi załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 1  

Przepisy ogólne  
 
§ 3. Celem planu jest umoşliwienie racjonal-

nego zainwestowania obszarów przeznaczonych pod 
zabudowĉ przy minimalizacji konfliktów i optymali-
zacji korzyści wynikających z proponowanych dzia-
łań i przekształceń przestrzennych, poprzez uporząd-
kowanie terenów zabudowanych i układu komunika-
cyjnego, przy zachowaniu ładu przestrzennego i 
warunków dla ochrony środowiska i krajobrazu. 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1) planie - naleşy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą uch-
wałĉ, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć rysunek 
planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 

4) przepisach odrĉbnych – naleşy przez to rozumieć 
przepisy ustaw, wraz z aktami wykonawczymi, 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, 
zawarte w prawomocnych decyzjach administra-
cyjnych; 

5) terenie – naleşy przez to rozumieć teren o okreś-
lonym przeznaczeniu lub o odrĉbnych zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi; 

6) działce – naleşy przez to rozumieć działkĉ budow-
laną lub zespół działek, podlegających jednej in-
westycji; 

7) dostĉpie do drogi publicznej – naleşy przez to 
rozumieć bezpośredni dostĉp do tej drogi oraz 
inny sposób dostĉpu określony w przepisach od-
rĉbnych; 

8) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez to 
rozumieć przeznaczenie ustalone dla danego te-
renu wraz z elementami zagospodarowania to-
warzyszącego, związanego bezpośrednio z funk-
cją terenu, stanowiące razem z nimi nie mniej niş 
70% powierzchni uşytkowania terenu działki; 

9) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niş podstawowe, 
które uzupełnia przeznaczenie podstawowe, sta-
nowiące nie wiĉcej niş 30% powierzchni uşytko-
wania terenu działki; 

10) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozumieć 
powierzchniĉ działki zabudowaną obiektami bu-
dowlanymi, w stosunku do powierzchni całej 
działki; 

11) intensywności zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć stosunek sumy powierzchni, liczonej po ze-
wnĉtrznym obrysie murów, wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych wszystkich budynków zloka-
lizowanych na działce, do powierzchni działki; 

12) maksymalnej wysokości zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć maksymalną wysokość obiektu, mie-
rzoną zgodnie z przepisami odrĉbnymi; 

13) wysokości budynku od strony przystokowej - 
naleşy przez to rozumieć wysokość budynku li-
czoną od miejsca przeciĉcia naturalnej linii stoku 
z najwyşej połoşoną na stoku ścianą zewnĉtrzną 
budynku, do kalenicy budynku; 

14) liniach rozgraniczających – naleşy przez to rozu-
mieć, wyznaczone na rysunku planu, linie wydzie-
lające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania; 

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, ok-
reślające najmniejszą dopuszczalną odległość 
zewnĉtrznej ściany budynku od linii rozgranicza-
jącej dróg, granic działek lub innego obiektu, zgo-
dnie z rysunkiem planu; poza tĉ liniĉ mogą wy-
stawać niekubaturowe elementy budynku, takie 
jak: schody, okapy, dachy oraz balkony; 

16) usługach – naleşy przez to rozumieć działalność, 
której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, 
nie polegająca na wytwarzaniu dóbr metodami 
przemysłowymi, wykonywana w samodzielnych 
obiektach budowlanych lub w wydzielonych po-
mieszczeniach w budynkach o innej funkcji; 

17) usługach nieuciąşliwych – naleşy przez to rozu-
mieć działalność usługową nie zaliczaną do 
przedsiĉwziĉć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko; 

18) obiektach i urządzeniach towarzyszących – naleşy 
przez to rozumieć obiekty i urządzenia związane 
bezpośrednio z funkcjonowaniem i obsługą in-
westycji na danym terenie; 

19) pasie technologicznym dla linii napowietrznej 220 
kV – naleşy przez to rozumieć pas terenu (okreś-
lony w warunkach obsługi terenów przez sieci in-
frastruktury technicznej) w otoczeniu linii, który ze 
wzglĉdów eksploatacyjnych linii i z uwagi na 
bezpieczną pracĉ w poblişu czynnych linii elek-
troenergetycznych wymaga ustalenia ograniczeń 
w zagospodarowaniu przestrzennym terenu. 

2. Definicje pozostałych pojĉć, nie wymienio-
nych powyşej, a uşytych w niniejszej uchwale znaj-
dują siĉ w przepisach odrĉbnych. 

§ 5. Dla obszaru objĉtego granicami określo-
nymi w § 2 niniejszej uchwały, ustala siĉ: 
1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie tere-

nu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
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czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania; 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego; 
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej; 
6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensyw-
ności zabudowy; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) zasady tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uşytkowania terenów; 

11) stawkĉ procentową, na podstawie której określa 
siĉ jednorazową opłatĉ wynikającą ze wzrostu 
wartości nieruchomości, w związku z uchwale-
niem planu. 

§ 6. Niniejszy plan nie zawiera ustaleń, doty-
czących: 
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na podsta-
wie przepisów odrĉbnych, w tym terenów górni-
czych, a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagroşonych osuwaniem siĉ mas 
ziemnych. 

§ 7. 1. Nastĉpujące oznaczenia graficzne prze-
dstawione na rysunku planu, są ustaleniami obowią-
zującymi: 
1) granica obszaru objĉtego planem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) elektroenergetyczna linia przesyłowa 220 kV z 

pasem technologicznym; 
5) przeznaczenie terenów. 

2. Nastĉpujące oznaczenia graficzne, przed-
stawione na rysunku planu, odzwierciedlają ustale-
nia przepisów odrĉbnych: 
1) zasiĉg projektowanego „Sokolnicko – Piątkow-

skiego” Obszaru Chronionego Krajobrazu; 
2) stanowisko archeologiczne; 
3) strefa ochrony archeologicznej. 

3. Oznaczenia graficzne, przedstawione na 
rysunku planu, nie wymienione w ustĉpach 1 i 2, 
mają charakter informacyjny. 

 
Rozdział 2  

Zakres ustaleń planu  
 
§ 8. Na obszarze objĉtym granicami planu, 

wydziela siĉ tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala 
siĉ nastĉpujące podstawowe przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami MN; 
2) teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbo-

lem ZLs; 
3) tereny zalesień, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZLz; 
4) teren infrastruktury technicznej – rów odprowa-

dzający wody opadowe, oznaczony na rysunku 
planu symbolem IH; 

5) teren wód powierzchniowych śródlądowych, oz-
naczony na rysunku planu symbolem Ws; 

6) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 

 a) drogi lokalne – KDL, 
 b) drogi dojazdowe – KDD, 
 c) ciągi pieszo-jezdne – KPJ, 
 d) ciągi piesze – KP. 

§ 9. Plan ustala zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego, poprzez: 
1) obowiązek lokalizowania zabudowy na działce, 

zgodnie z ustaleniami rysunku planu dotyczącymi 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, przy czym: 

 a) dla istniejącej zabudowy, znajdującej siĉ w 
całości miĉdzy linią rozgraniczającą, a wyzna-
czonymi w planie liniami zabudowy, plan do-
puszcza bieşącą konserwacjĉ oraz przebudo-
wĉ tej zabudowy, 

 b) dla istniejącej zabudowy, znajdującej siĉ w 
czĉści miĉdzy linią rozgraniczającą, a wyzna-
czonymi w planie liniami zabudowy, plan do-
puszcza poza bieşącą konserwacją tej zabudo-
wy, takşe moşliwość jej przebudowy i nadbu-
dowy w istniejącym obrysie budynku, a rozbu-
dowĉ i odtworzenie jedynie w granicach ob-
szaru wyznaczonego przez linie zabudowy; 

2) obowiązek stosowania na terenach przeznaczo-
nych do zabudowy budynków o podobnych pa-
rametrach w zakresie wysokości i kształtu dachu 
oraz o ujednoliconej kolorystyce elewacji oraz 
dachów, zgodnie z wymogami zawartymi w usta-
leniach szczegółowych; 

3) zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej kolory-
styki elewacji i dachów budynków; 

4) zagospodarowanie terenów dróg ogólnodostĉp-
nych, poprzez: 

 a) kształtowanie nawierzchni ulic i chodników w 
sposób umoşliwiający bezkolizyjne korzysta-
nie osobom niepełnosprawnym, 

 b) ujednolicenie kolorystyki i rodzajów materia-
łów, uşytych do: 

 - budowy nawierzchni, w szczególności chod-
ników, 

 - urządzeń wyposaşenia (latarnie, kosze, ławki 
itp.), 

 - budowli i urządzeń technicznych (szafki ener-
getyczne i telekomunikacyjne, stacje trans-
formatorowe, itp.), 
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 c) moşliwość lokalizacji w obrĉbie linii rozgrani-

czających dróg obiektów małej architektury, 
zieleni urządzonej, ciągów komunikacji pieszej 
i rowerowej, przystanków komunikacji zbio-
rowej, urządzeń związanych z eksploatacją 
dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej – 
jeşeli zezwalają na to przepisy odrĉbne; 

5) zakaz realizacji przeznaczenia dopuszczalnego 
przed realizacją przeznaczenia podstawowego, 
poza inwestycjami z zakresu infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji; 

6) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych na całym obszarze planu; 

7) zakaz wykonywania blaszanych obiektów gospo-
darczych i garaşy; 

8) moşliwość stosowania tablic reklamowych na 
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, dotyczących prowadzonej działalności, o po-
wierzchni do 3 m2 i wkomponowanych w ogro-
dzenie lub elewacjĉ budynku; 

9) moşliwość stosowania tablic informacyjnych na 
terenie lasu, informujących o zasadach ochrony 
terenu; 

10) zakaz rozmieszczania reklam w liniach rozgrani-
czających dróg, na całym obszarze planu – w pa-
sach drogowych dopuszcza siĉ jedynie znaki dro-
gowe i tablice informacyjne związane z ruchem 
drogowym. 

§ 10. Plan ustala nastĉpujące zasady lokaliza-
cji i gabarytów ogrodzeń: 
1) lokalizowanie ogrodzeń działek budowlanych w 

wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgrani-
czających dróg; 

2) wymagane parametry dla ogrodzeń działek: 
 a) wysokość – do 1,8 m, 
 b) ogrodzenia aşurowe, posiadające min. 50% 

prześwitu, umoşliwiające migracjĉ zwierząt, 
 c) materiały: metal, cegła, kamień, drewno – w 

barwach dostosowanych do kolorystyki bu-
dynków; 

3) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych. 

§ 11. 1. Plan ustala nastĉpujące zasady och-
rony środowiska przyrodniczego: 
1) zakaz na całym obszarze planu: 
 a) lokalizowania przedsiĉwziĉć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko, z wyjąt-
kiem realizowania inwestycji celu publicznego, 

 b) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwar-
tych kanałów ściekowych, 

 c) lokalizowania instalacji emitujących substan-
cje o charakterze odorowym, 

 d) samowolnego wycinania drzew z wyjątkiem 
przypadków, o których mowa w przepisach 
odrĉbnych oraz w sytuacjach, gdy istniejące 
drzewa stwarzają bezpośrednie zagroşenie dla 
şycia ludzi oraz utraty mienia lub stanowią 
przeszkodĉ dla lokalizacji obiektów budowla-

nych oraz urządzeń infrastruktury technicznej – 
za zgodą odpowiednich organów; 

2) obowiązek: 
 a) ochrony powietrza atmosferycznego poprzez 

zastosowanie w obiektach instalacji, których 
eksploatacja nie spowoduje przekroczenia stan-
dardów jakości powietrza poza terenem, do 
którego prowadzący instalacjĉ posiada tytuł 
prawny, 

 b) ogrzewania lokalnego budynków ze ŝródeł 
ekologicznie czystych, 

 c) ochrony istniejącego układu hydrograficznego 
przed zanieczyszczeniem, zasypywaniem bądŝ 
przekształceniem istniejących rowów i cieków 
w otwarte kanały odprowadzające ścieki by-
towo-gospodarcze oraz zachowanie wzdłuş 
cieków pasa terenu niezabudowanego i nie-
ogrodzonego, do celów konserwacyjnych, 

 d) zastosowania, na terenach o nachyleniu prze-
kraczającym 10%, rozwiązań uwzglĉdniają-
cych ukształtowanie terenu, nie stwarzających 
niebezpieczeństwa osuniĉcia siĉ mas ziemi, 

 e) gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjĉtym w gospodarce komunalnej gminy, 

 f) zachowania walorów środowiska przyrodni-
czego – lasu, zieleni dolinnej i istniejących za-
drzewień; 

2. Plan ustala dopuszczalne poziomy hałasu, 
w rozumieniu przepisów odrĉbnych dotyczących 
ochrony środowiska, dla terenów od 1MN do 14MN, 
podlegających ochronie akustycznej, jako tereny 
przeznaczone pod zabudowĉ mieszkaniową. 

§ 12. Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej: 
1) w granicach obszaru stanowiska archeologiczne-

go, przed wydaniem pozwolenia na budowĉ, 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologi-
cznych – zgodnie z przepisami odrĉbnymi (art. 31 
ust. 1a i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2003 r. z 
póŝniejszymi zmianami); na prowadzenie badań 
archeologicznych naleşy uzyskać pozwolenie Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, o które na-
leşy wystąpić nie póŝniej niş 21 dni przed rozpo-
czĉciem badań; 

2) we wskazanej na rysunku planu strefie ochrony 
archeologicznej, obowiązuje: 

 a) przeprowadzenie nadzorów archeologicznych 
przy wszelkich inwestycjach związanych ze 
zmianą zagospodarowania terenu tam, gdzie 
bĉdą prowadzone roboty ziemne; na przepro-
wadzenie nadzorów naleşy uzyskać pozwole-
nie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, o które naleşy wystąpić nie póŝniej niş 21 
dni przed rozpoczĉciem inwestycji, 

 b) w przypadku ujawnienia nowego stanowiska 
archeologicznego: 
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 - przerwanie wszelkich prac budowlanych, 
 - przeprowadzenie badań archeologicznych, 
 - oznaczenie i zabezpieczenie nowo odkrytych 

stanowisk, 
 - powiadomienie Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków; 
3) moşliwość powiĉkszenia istniejącej strefy ochro-

ny archeologicznej po odkryciu nowych stano-
wisk i wciągniĉciu ich do ewidencji zabytków ar-
cheologicznych; 

4) na całym obszarze objĉtym planem, przy wszyst-
kich inwestycjach liniowych dłuşszych niş 20 m i 
szerszych niş 30 cm, wymagających prac ziem-
nych, obowiązuje uzgodnienie z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków konieczności przepro-
wadzenia prac archeologicznych. 

§ 13. 1. Plan ustala parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, dotyczące: 
1) wysokości zabudowy; 
2) minimalnej powierzchni zabudowy; 
3) maksymalnej intensywności zabudowy; 
4) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; 
5) nachylenia połaci dachowych. 

2. Wielkości parametrów i wskaŝników, o któ-
rych mowa w ust. 1, określone są w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów. 

§ 14. Plan ustala nastĉpujące warunki i zasa-
dy w zakresie scalania i podziału nieruchomości: 
1) plan nie wyznacza obszarów wymagających prze-

prowadzenia scaleń, natomiast ustala zasady i 
warunki podziału nieruchomości; 

2) nieruchomości powstałe w wyniku podziału, mu-
szą mieć: 

 a) parametry zgodne z zapisami w „Ustaleniach 
szczegółowych dla terenów” (rozdział 3 niniej-
szej uchwały), 

 b) zapewniony dostĉp do drogi publicznej, zgod-
nie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepi-
sami zawartymi w ustawach dotyczących go-
spodarki nieruchomościami oraz warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie; 

3) scalenia i podziały naleşy przeprowadzać proce-
durą przewidzianą ustawą o gospodarce nieru-
chomościami. 

§ 15. Plan ustala sposób i termin tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i uşytkowania 
terenów: 
1) moşliwość uşytkowania terenów w sposób do-

tychczasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z ustaleniami planu; 

2) moşliwość lokalizowania obiektów tymczaso-
wych w obrĉbie działki budowlanej, na której re-
alizowana jest inwestycja docelowa, w okresie 
waşności pozwolenia na budowĉ; 

3) zakaz przekształcania obiektów tymczasowych na 
docelowe. 

§ 16. Plan ustala nastĉpujące zasady moder-
nizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktu-
ry technicznej: 
1) w zakresie wyposaşenia w sieci: 
 a) obowiązek wyposaşenia wszystkich terenów 

przeznaczonych do zabudowy w sieci: wodo-
ciągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenerge-
tyczne i telekomunikacyjne, zasilane z syste-
mów zbiorowych, 

 b) moşliwość wyposaşenia terenów w sieci in-
nych mediów technicznych, w tym sieć gazo-
wą, pod warunkiem zachowania ustaleń planu 
i przepisów odrĉbnych, 

 c) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczających ulic, z zachowa-
niem wymaganych wzajemnych odległości, 
zgodnie z przepisami odrĉbnymi, 

 d) moşliwość lokalizowania sieci infrastruktury 
technicznej i urządzeń towarzyszących poza li-
niami rozgraniczającymi ulic, pod warunkiem 
uzyskania zgody właścicieli terenów, 

 e) obowiązek zapewnienia dostĉpu do urządzeń 
przebiegających w terenach niepublicznych, w 
celu prowadzenia bieşących konserwacji, na-
praw i remontów; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodĉ, plan ustala: 
 a) jako podstawowe ŝródło zaopatrzenia – ko-

munalne ujĉcia wody w Janowie i Józefowie 
oraz awaryjnie ujĉcie w Skotnikach, 

 b) zachowanie istniejącej na terenie sieci wodo-
ciągowej i przyłączy do sieci, z moşliwością 
rozbudowy i przebudowy – w przypadku kolizji 
z projektowanym zagospodarowaniem, 

 c) moşliwość budowy nowych odcinków sieci i 
przyłączy do sieci, zgodnie z przepisami od-
rĉbnymi, 

 d) pełne pokrycie zapotrzebowania wody na cele 
socjalno-bytowe, produkcyjne i przeciwpoşa-
rowe, 

 e) obowiązek wyposaşenia projektowanej sieci 
wodociągowej w hydranty przeciwpoşarowe 
naziemne, zgodnie z przepisami odrĉbnymi, 

 f) obowiązek zachowania obustronnych pasów 
ochronnych dla istniejących i projektowanych 
sieci wodociągowych, zgodnie z przepisami 
odrĉbnymi, 

 g) zakaz dokonywania zabudowy i stałych nanie-
sień bezpośrednio na urządzeniach wodocią-
gowych oraz w pasach ochronnych, o których 
mowa w ppkt. f – bez zgody przedsiĉbiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego, 

 h) podłączenia odbiorców do sieci za pośrednic-
twem indywidualnych połączeń i zapewnienie 
dostĉpu do sieci, zgodnie z przepisami odrĉb-
nymi; 

3) w zakresie odprowadzanie ścieków sanitarnych, 
plan ustala: 

 a) obowiązek objĉcia całego obszaru docelowo 
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systemem kanalizacji sanitarnej, 
 b) odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji 

rozdzielczej, grawitacyjno-pompowej lub ci-
śnieniowej poza obszar objĉty planem, do 
oczyszczalni, 

 c) obowiązek oczyszczania ścieków na projekto-
wanej gminnej oczyszczalni ścieków w Szcza-
winie lub na oczyszczalni komunalnej w Zgie-
rzu, 

 d) moşliwość gromadzenia ścieków w zbiorni-
kach bezodpływowych na terenie nierucho-
mości do czasu wyposaşenia terenów w sieć 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, z obowiązkiem 
zapewnienia okresowego wywozu zgroma-
dzonych nieczystości do punktu zlewnego 
ścieków, 

 e) obowiązek podłączenia wszystkich działek za-
budowanych do sieci i likwidacji zbiorników 
bezodpływowych, niezwłocznie po wyposaşe-
niu przylegającej ulicy w kanał sanitarny, 

 f) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do gruntu i cieków powierzchniowych; 

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych, plan 
ustala: 

 a) odprowadzanie wód opadowych na całym ob-
szarze przez infiltracjĉ do gruntu i przez spływ 
do rzeki Czerniawki, zgodnie z warunkami ok-
reślonymi w przepisach odrĉbnych, 

 b) obowiązek zagospodarowania wód opado-
wych, na terenach zabudowy mieszkaniowej, 
w obrĉbie poszczególnych działek, w sposób 
zaleşny od warunków gruntowych (całkowita 
lub czĉściowa infiltracja do gruntu, retencja w 
şwirze, nieckach trawiastych i zbiornikach, 
wtórne wykorzystanie zgromadzonej wody, 
itp.), 

 c) obowiązek odprowadzania wód opadowych z 
ulic lokalnych i dojazdowych przez infiltracjĉ 
do ziemi, odpowiednie urządzenia odwodnie-
nia powierzchniowego i kanały deszczowe, ze 
zorganizowanym odpływem do rowu, na te-
reny lasu 1ZLs i do rzeki Czerniawki, 

 d) moşliwość rozbudowy rowu planowanego na 
terenie 1IH, w zakresie umoşliwiającym od-
prowadzanie wód opadowych do rzeki Czer-
niawki lub budowy na terenie 1ZLz zbiornika 
retencyjnego dla okresowego gromadzenia 
wód opadowych, 

 e) obowiązek stosowania nawierzchni półprze-
puszczalnych na ciągach pieszo-jezdnych, cią-
gach pieszych i parkingach nieoznaczonych na 
rysunku planu, 

 f) obowiązek zabezpieczenia, poprzez wszystkie 
rozwiązania z zakresu odwodnienia, czystości 
wód powierzchniowych i gleby, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) w zakresie zasilania w energiĉ elektryczną, plan 
ustala: 

 a) zasilanie z sieci napowietrzno-kablowej, istnie-
jącej i projektowanej, średniego (15 kV) i ni-

skiego napiĉcia, przy czym bezpośredni dosył 
energii elektrycznej do odbiorców poprzez 
przyłącza elektroenergetyczne niskiego napiĉ-
cia 0,4/0, 23 kV, 

 b) prowadzenie budowy sieci oraz urządzeń elek-
troenergetycznych w uzgodnieniu z właści-
wym zakładem energetycznym, 

 c) budowĉ stacji transformatorowej SN/nn słu-
powej w rejonie ulicy Janowskiej – zgodnie z 
rysunkiem planu, 

 d) wyznaczenie pasa technologicznego dla elek-
troenergetycznej linii napowietrznej LN 220 kV 
o szerokości 50 m (25 m od osi linii w obie 
strony), 

 e) w pasie technologicznym linii 220 kV, obowią-
zują wytyczne: 

 - zakaz realizacji obiektów przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi, tj. budynków mieszkalnych 
i budynków uşyteczności publicznej typu 
szkoła, szpital, internat, şłobek, przedszkole i 
podobne, innych obiektów publicznych, ta-
kich jak: ogród publiczny, plac targowy, og-
ródki działkowe, cmentarz, teren koszar, itp. 
oraz zakaz lokalizowania miejsc stałego prze-
bywania ludzi w związku z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą, turystyczną, rekrea-
cyjną, 

 - zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia 
roślinności wysokiej pod linią i w odległości 
5,5 m od rzutu poziomego skrajnego prze-
wodu fazowego (w świetle koron), 

 - nakaz uzgadniania warunków zagospodaro-
wania terenu oraz lokalizacji wszelkich obiek-
tów z właścicielem linii, 

 - nakaz uzyskania opinii właściciela linii co do 
wszelkich zmian kwalifikacji terenu 
w obrĉbie pasa technologicznego linii, 

 - zalesienia terenów mogą być przeprowadzo-
ne w uzgodnieniu z właścicielem linii, 

 - lokalizacja budowli zawierających materiały 
niebezpieczne poşarowo, stacji paliw i stref 
zagroşonych wybuchem oraz farm wiatro-
wych w pasie technologicznym oraz jego są-
siedztwie wymaga dodatkowych uzgodnień 
z właścicielem linii, 

 f) moşliwość modernizacji linii napowietrznej LN 
220 kV poprzez budowĉ elektroenergetycz-
nych linii wielotorowych wielonapiĉciowych, 
przy czym dopuszcza siĉ rozmieszczenie słu-
pów oraz podziemnych, naziemnych lub nad-
ziemnych obiektów i urządzeń niezbĉdnych do 
korzystania z linii w innych niş dotychczasowe 
miejscach, 

 g) moşliwość odbudowy, rozbudowy, przebudo-
wy i nadbudowy istniejącej oraz nowych linii; 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz, plan ustala: 
 a) zaopatrzenie w gaz przewodowy z projekto-

wanego gazociągu średniego ciśnienia, 
 b) budowĉ gazociągów na warunkach określo-

nych przez właściwy zakład gazowniczy, zgo-
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dnie z warunkami technicznymi jakim powin-
ny odpowiadać sieci gazowe, zawartymi w ak-
tualnie obowiązującym rozporządzeniu, 

 c) lokalizacjĉ szafek gazowych na terenach zabu-
dowy jednorodzinnej w ogrodzeniu zlokalizo-
wanym w linii rozgraniczającej drogi z zapew-
nieniem bezpośredniego dostĉpu do nich, a w 
pozostałych przypadkach – w miejscu uzgod-
nionym z zarządzającym siecią, 

 d) minimalną odległość ogrodzenia od gazocią-
gu – 1 m, 

 e) moşliwość dostawy gazu dla nowych odbior-
ców, o ile zostaną spełnione kryteria ekono-
miczne opłacalności budowy sieci oraz zawar-
te odpowiednie porozumienia z odbiorcami; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło, plan ustala: 
 a) zaopatrzenie z lokalnych ŝródeł ciepła bez-

piecznych dla środowiska, z zaleceniem sto-
sowania paliw ekologicznych, tj. zapewniają-
cych wysoki stopień czystości emisji spalin 
(gaz, energia elektryczna, olej opałowy o ni-
skiej zawartości siarki, ekogroszek), 

 b) jako preferowane – paliwa odnawialne, tj. 
energia cieplna pozyskiwana z promieniowa-
nia słonecznego, biomasy, wiatru oraz alterna-
tywne ŝródła ciepła, np. pompy ciepła z wy-
miennikami gruntowymi; 

8) w zakresie telekomunikacji, plan ustala: 
 a) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci 

dowolnego operatora telekomunikacyjnego, 
 b) obowiązek zabezpieczenia moşliwości przygo-

towania łączności alarmowej dla ochrony 
mieszkańców w sytuacjach szczególnych. 

§ 17. W zakresie gospodarki odpadami plan 
ustala gromadzenie i selekcjĉ odpadów na pose-
sjach w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia, zgodnie z systemem gospodarowania od-
padami przyjĉtym w gospodarce komunalnej gminy. 

§ 18. Plan ustala zasady modernizacji i roz-
budowy istniejących dróg oraz budowy nowych na 
obszarze obowiązywania planu: 
1) obsługa komunikacyjna obszaru objĉtego pla-

nem poprzez drogi lokalne i dojazdowe oraz ciągi 
pieszo-jezdne i piesze, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 

 a) KDL – drogi lokalne, 
 b) KDD – drogi dojazdowe, 
 c) KPJ – ciągi pieszo-jezdne, 
 d) KP – ciągi piesze; 
2) komunikacja z układem zewnĉtrznym, poprzez 

drogi istniejące i rozbudowywane – 1KDL i 2KDL; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających: 
 a) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 1KDL (Aleja Bukowa): 
 - na odcinku graniczącym z terenami leśnymi 

– południowa linia rozgraniczająca zgodnie z 
rysunkiem planu, 

 - na odcinku graniczącym z terenami zabudo-
wy mieszkaniowej – zmienna od 17 do 18 m, 

 b) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 2KDL (ul. Rzemieślnicza) – zachodnia i 
północna linia rozgraniczająca zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

 c) dla dróg oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 3KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 9KDD, 
10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 15KDD, 
16KDD i 17KDD – 10 m, 

 d) dla dróg oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 4KDD i 8KDD – południowo-zachodnia 
linia rozgraniczająca zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

 e) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 14KDD – 13 m, 

 f) dla ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 18KPJ, 19KPJ, 
20KPJ, 22KPJ, 23KPJ, 24KPJ, 25KPJ i 27KPJ – 
8 m, 

 g) dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 21KPJ – 10 m, 

 h) dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 26KPJ – linie rozgra-
niczające zgodnie z rysunkiem planu, 

 i) dla ciągów pieszych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 28KP, 29KP i 30KP – linie 
rozgraniczające, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) na terenach wyznaczonych przez linie rozgrani-
czające dróg obowiązują warunki ochrony, naka-
zy i zakazy wymienione w ustaleniach ogólnych 
dla wszystkich terenów, a w szczególności: 

 a) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego - § 9, 

 b) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - 
§ 11, 

 c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zbytków i dóbr kultury współczesnej - § 12, 

 d) zasady tymczasowego zagospodarowania - § 
15, 

 e) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sy-
stemów infrastruktury technicznej - § 16; 

5) moşliwość obsługi działek budowlanych z dróg 
wewnĉtrznych nie oznaczonych w planie, przy 
czym ich minimalną szerokość w liniach rozgra-
niczających, naleşy przyjąć: 

 a) nie mniejszą niş 6 m – dla obsługi maksymal-
nie 4 działek, 

 b) nie mniejszą niş 7 m – dla obsługi powyşej 4 
działek; 

6) obowiązek zakończenia dróg wewnĉtrznych nie-
przelotowych placem do zawracania o minimal-
nych wymiarach 12,5 x 12,5 m; 

7) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
działkach przy uwzglĉdnieniu, nastĉpujących 
wskaŝników: 

 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 1 
miejsce postojowe/mieszkanie, 

 b) zabudowa usługowa – 3 miejsca postojowe 
dla samochodu osobowego/100 m2 powierz-
chni uşytkowej usług, 
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 c) w przypadku terenów o dopuszczonych kilku 

funkcjach, miejsca postojowe naleşy zapewnić 
oddzielnie dla kaşdej funkcji; 

8) zakaz urządzania parkingów w liniach rozgrani-
czających dróg. 

 
Rozdział 3  

Ustalenia szczegółowe dla terenów  
 
§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1MN do 14MN, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolno stojąca wraz z obiek-
tami towarzyszącymi; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) usługi nieuciąşliwe, związane z zaopatrzeniem 

mieszkańców - wbudowane w bryłĉ budynku 
lub wolno stojące, 

 b) obiekty małej architektury, 
 c) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-

trzeb lokalnych (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, itp.). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
plan ustala nastĉpujące warunki urbanistyczne: 
1) podział na nowe działki budowlane z zachowa-

niem, nastĉpujących zasad: 
 a) minimalna szerokość frontu działki: 20 m, 
 b) minimalna powierzchnia działki po podziale: 
 - dla terenów 1MN i 2MN – 700 m², 
 - dla terenów 4MN, 7MN, 8MN i 9MN – 900 

m², 
 - dla terenów 3MN, 5MN, 6MN, 10MN, 11MN, 

12MN i 13MN – 1.000 m², 
 - dla terenu 14MN – 2.000 m², 
 c) minimalny kąt nachylenia granic wydziela-

nych działek budowlanych w stosunku do pa-
sa drogowego – 70°; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy działki: 
30%; 

3) maksymalna intensywność zabudowy działki: 0,4; 
4) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów 

towarzyszących na działce: 
 a) budynków gospodarczych 35 m2, 
 b) garaşy 40 m2, 
 c) altan 25 m2; 
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

działki: 50%; 
6) maksymalna wysokość nowej i rozbudowywanej 

zabudowy: 
 a) mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 kondygna-

cja nadziemna pełna (tj. której wszystkie cztery 
ściany znajdują siĉ powyşej istniejącego lub 
projektowanego poziomu terenu) z moşliwo-
ścią realizacji drugiej kondygnacji w bryle da-
chu jako poddaszowej, razem o maksymalnej 
wysokości 10 m od strony przystokowej, 

 b) usługowej i towarzyszącej (budynków gospo-
darczych, garaşy, altan) – 1 kondygnacja nad-
ziemna o maksymalnej wysokości 6 m od 
strony przystokowej, 

 c) dla istniejącej zabudowy wyşszej lub posiada-
jącej wiĉkszą liczbĉ kondygnacji nadziemnych, 
plan dopuszcza jej przebudowĉ i rozbudowĉ z 
zakazem nadbudowy. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
plan ustala nastĉpujące wymogi architektoniczne: 
1) forma dachów: 
 a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
 - dwuspadowe lub wielospadowe, o równym 

nachyleniu wszystkich połaci dachowych, 
 - kąt dachu: od 25º do 45º, 
 b) dla zabudowy usługowej i towarzyszącej: 
 - dwuspadowe lub jednospadowe, o równym 

nachyleniu wszystkich połaci dachowych, 
 - kąt dachu: do 35º, 
 c) dopuszcza siĉ doświetlenie poddaszy oknami 

połaciowymi i lukarnami, przy czym lukarny 
nie mogą zajmować wiĉcej niş połowĉ długo-
ści połaci dachowej – zadaszenie lukarn wielo-
spadowe, 

 d) w istniejących obiektach o dachach mansar-
dowych, płaskich i łamanych plan dopuszcza 
ich remont i wymianĉ z moşliwością zacho-
wania dotychczasowej formy; 

2) kolorystyka oraz materiał dachów i elewacji: 
 a) dachy - dachówka ceramiczna, dachówka ce-

mentowa, blachodachówka, blacha w arku-
szach w tonacji czerwieni, brązów i grafitu, da-
chówka bitumiczna w kolorystyce zblişonej do 
dachówki ceramicznej, papa (w istniejących 
obiektach o dachach płaskich) – z nakazem 
utrzymania kolorystyki jednakowej lub po-
dobnej dla wszystkich obiektów na działce, 

 b) elewacje: 
 - tynki w gamie kolorów pastelowych lub bia-

łym oraz cegła, kamień i drewno w barwach 
naturalnych, 

 - zakaz stosowania okładzin winylowych typu 
„siding”, 

 c) zakazuje siĉ stosowania kolorów jaskrawych. 
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

plan ustala nastĉpujące warunki ochrony, nakazy i 
zakazy: 
1) dopuszczalna ilość zabudowy towarzyszącej – nie 

wiĉcej niş jeden budynek gospodarczy, garaş i 
jedną altanĉ na działce, przy czym dla działek z 
wiĉkszą ilością istniejących zabudowań plan do-
puszcza ich zachowanie z moşliwością przebu-
dowy i rozbudowy, zgodnie z ustaleniami planu; 

2) obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 14MN z drogi gospo-
darczej, bĉdącej kontynuacją ciągu pieszo-jez-
dnego 26KPJ; 

3) ograniczenie uciąşliwości prowadzonej działalno-
ści usługowej do granic działki, do której właści-
ciel ma tytuł prawny; 

4) plan ustala obowiązek spełnienia warunków och-
rony, nakazów i zakazów wymienionych w usta-
leniach ogólnych dla wszystkich terenów, a w 
szczególności: 
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 a) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego - § 9, 
 b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 c) zasad ochrony środowiska przyrodniczego - § 

11, 
 d) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zbyt-

ków i dóbr kultury współczesnej - § 12, 
 e) zasad scalania i podziału nieruchomości - § 14, 
 f) zasad tymczasowego zagospodarowania, urzą-

dzenia i uşytkowania terenów - § 15, 
 g) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-

stemów infrastruktury technicznej - § 16, 
 h) zasad obsługi komunikacyjnej terenów - § 18. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1ZLs, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren lasu; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastru-

ktury technicznej dla potrzeb lokalnych (stacje 
transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala nastĉpujące warunki ochrony, nakazy i zakazy: 
1) zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z obsługą leśnictwa – z wyjątkiem in-
westycji celu publicznego z zakresu łączności pu-
blicznej; 

2) obowiązek zachowania walorów środowiska i 
pielĉgnacji zieleni; 

3) obowiązek spełnienia warunków ochrony, naka-
zów i zakazów wymienionych w ustaleniach ogól-
nych dla wszystkich terenów, a w szczególności: 

 a) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego - § 9, 

 b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 c) zasad ochrony środowiska przyrodniczego - § 

11, 
 d) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zbyt-

ków i dóbr kultury współczesnej - § 12, 
 e) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-

stemów infrastruktury technicznej - § 16. 
§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1ZLz i 2ZLz, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zalesień; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastru-

ktury technicznej dla potrzeb lokalnych (stacje 
transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala nastĉpujące warunki ochrony, nakazy i zakazy: 
1) zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie-

związanych z obsługą leśnictwa – z wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej; 

2) nakaz dokonania nasadzeń leśnych; 
3) obowiązek zachowania walorów środowiska i 

pielĉgnacji zieleni; 
4) obowiązek spełnienia warunków ochrony, naka-

zów i zakazów wymienionych w ustaleniach ogól-
nych dla wszystkich terenów, a w szczególności: 

 a) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego - § 9, 

 b) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10, 
 c) zasad ochrony środowiska przyrodniczego - § 

11, 
 d) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zbyt-

ków i dóbr kultury współczesnej - § 12, 
 e) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sy-

stemów infrastruktury technicznej - § 16. 
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1IH, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury 

technicznej – rów odprowadzający wody opado-
we; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń leśna. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 

ustala obowiązek spełnienia warunków ochrony, 
nakazów i zakazów wymienionych w ustaleniach 
ogólnych dla wszystkich terenów, a w szczególności: 
1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go - § 9; 
2) zasad lokalizacji i gabarytów ogrodzeń - § 10; 
3) zasad ochrony środowiska przyrodniczego - § 11; 
4) zasad tymczasowego zagospodarowania, urzą-

dzenia i uşytkowania terenów - § 15; 
5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej - § 16. 
§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1Ws, plan ustala przeznaczenie 
podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlą-
dowych. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, plan 
ustala nastĉpujące warunki ochrony, nakazy i zakazy: 
1) obowiązek zachowania walorów środowiska 

przyrodniczego: 
 a) zakaz zmiany istniejących stosunków wod-

nych, 
 b) zakaz niszczenia roślinności wodnej i nabrzeş-

nej, 
 c) zakaz zmiany charakteru linii brzegowej, 
 d) zakaz wprowadzania zanieczyszczeń do wód; 
2) plan ustala obowiązek spełnienia warunków och-

rony, nakazów i zakazów wymienionych w usta-
leniach ogólnych dla wszystkich terenów, a w 
szczególności: 

 a) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego - § 9, 

 b) zasad ochrony środowiska przyrodniczego - § 
11. 

 
Rozdział 4  

Przepisy końcowe  
 
§ 24. Plan ustala wysokość stawki procento-

wej, słuşącej naliczaniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartości nieruchomości związanego z uch-
waleniem planu, w wysokości: 
1) 5% dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN 

do 14MN; 
2) dla terenów 1ZLs, 1ZLz, 2ZLz, 1IH, 1Ws oraz 

1KDL, 2KDL, od 3KDD do 17KDD, od 18KPJ do 
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27KPJ i od 28KP do 30KP – stawki nie ustala siĉ. 
§ 25. Do spraw z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego wszczĉtych przed dniem wejścia w 
şycie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją 
ostateczną, stosuje siĉ ustalenia planu. 

§ 26. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siĉ Wójtowi Gminy Zgierz. 

§ 27. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzien-

niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 
§ 28. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Zgierz:   
Mirosław Burzyński 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/30/11 
Rady Gminy Zgierz 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/30/11 
Rady Gminy Zgierz 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
 INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD 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 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. i Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 
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 i Nr 155, poz. 1043) Rada 
Gminy Zgierz rozstrzyga, co nastĉpuje:  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, słuşące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, stanowią zadania własne gminy. 

§ 2. W skład zadań własnych gminy, zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Zgierz dla czĉści obrĉbów Glinnik 
– Maciejów - Józefów, wchodzą: 
1) wodociąg; 
2) kanalizacja sanitarna; 
3) kanalizacja deszczowa; 
4) oświetlenie dróg i miejsc publicznych. 

§ 3. Sposób realizacji przewidzianych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań gminy: 

1) w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Prawo 
zamówień publicznych; 

2) w oparciu o przepisy branşowe, np. prawo ener-
getyczne; 

3) terminy realizacji poszczególnych zadań - etapo-
wanie w zaleşności od przyjĉtych zadań w co-
rocznych budşetach. 

Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej w granicach planu nie naleşą do zadań 
własnych gminy i bĉdą finansowane ze środków 
własnych inwestorów, na zasadach określonych 
przepisami odrĉbnymi. 

§ 4. Finansowanie zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
şą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, odbywać siĉ bĉdzie poprzez: 
1) wydatki z budşetu gminy zgodnie z uchwałą bu-

dşetową; 
2) współfinansowanie środkami zewnĉtrznymi, po-

przez budşet gminy – w ramach m.in.: 
 a) dotacji unijnych, 
 b) dotacji z funduszy krajowych; 
3) z udziału inwestorów zewnĉtrznych na podstawie 

odrĉbnych porozumień; 
4) innych środków zewnĉtrznych. 
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UCHWAŁA NR 9/29/2011 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI 

  
 z dnia 3 marca 2011 r. 

 
w składzie: 

1. Beata Kaczmarek 8. Bogusław Wenus 
2. Ewa Śpionek  9. Graşyna Kos 
3. Anna Kaŝmierczak 10. Barbara Polowczyk 
4. Paweł Jaśkiewicz 11. Małgorzata Michałek 
5. Bogdan Łągwa 12. Urszula Wiktorowska 
6. Agnieszka Kamyczek - Maszewska 13. Roman Drozdowski 
7. Józefa Lucyna Michejda  

 
Po rozpoznaniu w dniach: 24 lutego i 3 marca 

2011 r. uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Dobryszyce 
z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych, dorĉczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Łodzi w dniu 8 lutego 2011 roku, działając na pod-
stawie działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝniejszymi 
zmianami) Kolegium uchwala, co nastĉpuje: 

z powodu naruszenia prawa, tj. art. 20a usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z póŝn. 
zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, 
ze zm.) oraz w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji 
RP, stwierdza siĉ niewaşność uchwały Nr V/28/11 
Rady Gminy Dobryszyce z dnia 31 stycznia 2011 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od


