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 c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta 

Gminy Lipce Reymontowskie; 
5) odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecz-

noņcią powołania nowego przewodniczącego, 
zgodnie z zapisami pkt. 1).  

 
Rozdział III 

Warunki funkcjonowania 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

 
1. Zespół Interdyscyplinarny działa na pod-

stawie porozumień zawartych pomiĉdzy Wójtem 
Gminy Lipce Reymontowskie a podmiotami, któ-
rych przedstawiciele wchodzą w jego skład. 

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarne-
go wykonują zadania w ramach obowiązków słuŊ-
bowych lub zawodowych. 

3. Zakres zadań realizowanych przez człon-
ków ujĉty zostanie w porozumieniach zawartych 
pomiĉdzy Wójtem Gminy Lipce Reymontowskie a 
instytucjami. 

4. Za obsługĉ techniczno-organizacyjną Ze-
społu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest 
Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Lipcach 

Reymontowskich. 
5. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, 

odbywają siĉ w zaleŊnoņci od potrzeb, nie rzadziej 
jednak niŊ raz na kwartał. 

6. Z kaŊdego ww. spotkania zostaje sporzą-
dzony protokół zawierający: listĉ obecnoņci, tema-
tykĉ omawianych spraw ogólnych, przypadki in-
dywidualne, opis działań do podjĉcia. 

7. Spotkania organizowane są w siedzibie 
Urzĉdu Gminy w Lipcach Reymontowskie. 

8. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu In-
terdyscyplinarnego jest obowiązkowe. 

9. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinar-
nego zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi 
Gminy Lipce Reymontowskie sprawozdań z pracy 
Zespołu. 

 
Rozdział IV 

Przepisy końcowe 
 
Realizacjĉ powyŊszych zapisów powierza 

siĉ Kierownikowi Gminnego Oņrodka Pomocy 
Społecznej w Lipcach Reymontowskich. 

1259

 
1260 

1260  

 
UCHWAŁA NR V/39/11 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

  
 z dnia 30 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 1, 4, 8 i art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 155, poz. 
1043) oraz w związku z Uchwałą Nr XII/111/07 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 11 paňdziernika 2007 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla strefy przemysłowej połoŊonej w rejonie ulicy 
Przemysłowej w Opocznie Rada Miejska w Opocz-
nie uchwala co nastĉpuje:  

 
CZĈŚĆ I 

Przepisy ogólne 
 

Rozdział 1 
Zakres spraw regulowanych uchwałą 

i objaśnienie użytych w uchwale określeń 
 
§ 1. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla strefy przemy-
słowej połoŊonej w rejonie ulicy Przemysłowej w 
Opocznie zwany dalej planem obejmujący obszar 
według załącznika graficznego okreņlonego w 
uchwale Nr XII/111/07 Rady Miejskiej w Opocznie 
wraz z rysunkiem planu w skali 1:2000, stanowią-
cym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 

3. Integralną czĉņcią planu są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 uchwa-

ły, wraz z wyrysem ze „Zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennego gminy Opoczno”;  
2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla strefy prze-
mysłowej połoŊonej w rejonie ul. Przemysłowej 
w Opocznie – stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla strefy przemysłowej połoŊonej 
w rejonie ul. Przemysłowej w Opocznie, które 
naleŊą do zadań własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania – stanowiące załącznik 
Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Granice obszaru objĉtego planem sta-
nowią: 
1) od zachodu: wschodnia granica terenu zamkniĉ-

tego (terenu kolejowego) począwszy od północ-
nej granicy z działką nr 195 w obrĉbie 9, w kie-
runku północnym do granicy administracyjnej 
miasta od strony północnej; 

2) od północy: granica administracyjna miasta w 
kierunku wschodnim i jej przedłuŊenie do 
wschodniej granicy działki nr 95 w obrĉbie 3; 

3) od wschodu: wschodnia granica działki nr 95 w 
obrĉbie 3 w kierunku południowym i jej prze-
dłuŊenie do wschodniej granicy działki nr 117 w 
obrĉbie 3, dalej wschodnia granica działki nr 
117 w obrĉbie 3; nastĉpnie granica skrĉca w 
kierunku północno-wschodnim do punktu poło-
Ŋonego na działce nr 122 w obrĉbie 3, gdzie 
skrĉca w kierunku południowo-wschodnim, bie-
gnąc do punktu połoŊonego na działce nr 142 w 
obrĉbie 3, a nastĉpnie ponownie skrĉca w kie-
runku południowo-zachodnim do punktu poło-
Ŋonego na terenie działki nr 78 w obrĉbie 6 i da-
lej do linii rozgraniczającej od strony zachod-
niej drogą oznaczoną KL-2 na rysunku planu 
obejmującego obszar połoŊony na zachód od 
ul. Partyzantów (uchwała Nr X/117/03 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 27.08.2003 r.; Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 278, poz. 
2447); nastĉpnie granica biegnie linią rozgrani-
czającą od strony zachodniej drogą oznaczoną 
KL-2 na rysunku planu do punktu połoŊonego 
na działce nr 227 w obrĉbie 10, po czym skrĉca 
w kierunku zachodnim i biegnie granicą opra-
cowania przytoczonego planu do wschodniej 
granicy działki nr 596/1 w obrĉbie 9 i dalej tą 
granicą w kierunku południowym do punktu 
połoŊonego na przedłuŊeniu południowej gra-
nicy działki nr 58 w obrĉbie 9; 

4) od południa: południowa granica działki nr 58 w 
obrĉbie 9 i jej przedłuŊenie w kierunku wschod-
nim do granicy wschodniej działki nr 596/1 w 
obrĉbie 9 oraz w kierunku zachodnim do granicy 
działki nr 6 w obrĉbie 9 i dalej południową i za-
chodnią granicą działki nr 6 w obrĉbie 9. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 

planu jest podniesienie poziomu warunków Ŋycia 
mieszkańców oraz stworzenie moŊliwoņci rozwoju 
gminy poprzez: 
1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokalizacji 

działalnoņci i inwestycji umoŊliwiających wielo-
funkcyjny rozwój miasta z uwzglĉdnieniem zasa-
dy rozwoju zrównowaŊonego; 

2) poprawĉ ładu przestrzennego; 
3) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktu-

ry technicznej i komunikacji; 
4) minimalizacjĉ sytuacji kolizyjnych wynikających 

z przeznaczenia terenów dla róŊnych funkcji. 
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

2) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia i 
rysunek planu, bĉdące przedmiotem niniejszej 
uchwały, okreņlone w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysu-
nek wykonany na mapie w skali 1:2000, okre-
ņlony w § 1 ust. 1 uchwały; 

4) terenie – naleŊy przez to rozumieć teren ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem okreņlającym przeznacze-
nie i zasady zagospodarowania; 

5) przepisach odrĉbnych – naleŊy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem wynikające z prawomocnych decyzji ad-
ministracyjnych; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie terenu, które w 
wyniku zagospodarowania go zgodnie z usta-
leniami planu dominuje na danym terenie, mo-
gąc być jedynie uzupełniane w wyniku realizacji 
funkcji dodatkowych; 

7) przeznaczeniu uzupełniającym – naleŊy przez to 
rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzu-
pełniają lub wzbogacają przeznaczenie podsta-
wowe na danym terenie, a nie są z nim sprzecz-
ne; 

8) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granicĉ pomiĉdzy terenami o róŊnym przezna-
czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia ustaloną niniejszym planem; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć liniĉ oznaczoną na rysunku planu 
okreņlającą zasadĉ swobodnego sytuowania bu-
dynków (nadziemnych i podziemnych czĉņci 
obiektów budowlanych) lecz bez prawa przekro-
czenia tej linii, za wyjątkiem takich elementów, 
jak: balkony, wykusze, podesty, schody, podjaz-
dy, okapy itp.; 

10) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozu-
mieć powierzchniĉ terenu lub działki inwesty-
cyjnej, zajĉtą przez obiekty budowlane, liczoną 
w obrysach zewnĉtrznych ich przyziemi w sta-
nie wykończonym; 

11) przedsiĉwziĉciach mogących potencjalnie oddzia-
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ływać na ņrodowisko - naleŊy przez to rozumieć 
przedsiĉwziĉcia okreņlone w przepisach szcze-
gólnych;  

12) działce inwestycyjnej – naleŊy przez to rozu-
mieć działkĉ lub zespół działek budowlanych 
objĉtych jednym pozwoleniem na budowĉ 
(równieŊ realizowanym etapowo); 

13) wysokoņci budynku – naleŊy przez to rozumieć 
wysokoņć liczoną od poziomu terenu przy naj-
niŊej połoŊonym wejņciu do budynku (nie bĉ-
dącym jednak wyłącznie wejņciem do pomiesz-
czeń gospodarczych lub technicznych – w przy-
padku zabudowy mieszkaniowej i usługowej) 
do górnej płaszczyzny attyki lub w przypadku 
jej braku – do górnej płaszczyzny stropu lub 
stropodachu nad najwyŊszą kondygnacją uŊyt-
kową (bez uwzglĉdniania wyniesionych ponad 
tĉ płaszczyznĉ urządzeń technicznych) lub do 
najwyŊej połoŊonego punktu stropodachu lub 
konstrukcji przekrycia budynku znajdującego 
siĉ bezpoņrednio nad pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi (przy czym w przy-
padku zabudowy przemysłowej – równieŊ nad 
innymi pomieszczeniami); 

14) froncie działki – naleŊy przez to rozumieć czĉņć 
działki, która przylega do drogi, z której odbywa 
siĉ główny wjazd. 

§ 5. W planie ustala siĉ: 
1) podstawowe przeznaczenie terenów i zasady 

ich zagospodarowania wyznaczone liniami roz-
graniczającymi i okreņlone symbolami; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego z okreņleniem elementów zagospodaro-
wania przestrzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska z okreņleniem na-
kazów, zakazów, dopuszczenia i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenów; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu z uwzglĉdnieniem: 

 a) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 b) wielkoņci powierzchni zabudowy, 
 c) gabarytów i wysokoņci obiektów, 
 d) geometrii dachów budynków; 
5) zasady i warunki podziału nieruchomoņci z okre-

ņleniem parametrów uzyskanych działek; 
6) zasady rozbudowy i budowy systemu komuni-

kacji i infrastruktury technicznej wraz z ich pa-
rametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szla-
ków komunikacji; 

7) tereny wskazane do realizacji celów publicznych 
oraz linie rozgraniczające te tereny; 

8) wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni 
o charakterze przestrzeni publicznych; 
9) stawki procentowe, na podstawie których ustala 

siĉ opłatĉ związaną ze wzrostem wartoņci nieru-
chomoņci w związku z uchwaleniem planu. 

§ 6. W planie nie ustala siĉ: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych ani zagroŊonych osuwaniem siĉ mas 
ziemnych; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrĉbnych przepisów, nara-
Ŋonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

ze wzglĉdu na brak powyŊszych zjawisk na obsza-
rze objĉtym planem. 

§ 7. 1. Rysunek planu w skali 1:2000 (Za-
łącznik Nr 1 do uchwały) obowiązuje w zakresie: 
1) granic obszaru objĉtego planem; 
2) przeznaczenia terenów wraz z liniami rozgrani-

czającymi tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania; 

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

2. Inne oznaczenia na rysunku planu mają 
charakter informacyjny. 

3. Podstawowe formy przeznaczenia i zago-
spodarowania wyznaczonych terenów oznaczone 
są na rysunku planu według nastĉpującej zasady: 
1) początkowe cyfry arabskie okreņlają numery 

wyznaczonych na rysunku planu terenów, dla 
których sformułowano odrĉbne ustalenia planu; 

2) oznaczenia literowe okreņlają podstawową formĉ 
przeznaczenia i zasady zagospodarowania tere-
nów, okreņlone w § 8 uchwały. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania terenów 
 
§ 8. Ustala siĉ nastĉpujące symbole okre-

ņlające w planie podstawowe formy przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów: 
1) 1.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 
2) od 1.U do 4.U - tereny zabudowy usługowej; 
3) od 1.P do 12.P - tereny zabudowy produkcyjnej, 

baz transportowych, składów i magazynów; 
4) 1.KDZ - teren drogi klasy zbiorczej; 
5) od 1.KDL do 6.KDL - tereny dróg klasy lokalnej; 
6) od 1.KDD do 9.KDD - tereny dróg klasy dojaz-

dowej. 
§ 9. Dla całego obszaru objĉtego planem 

ustala siĉ: 
1) jako tereny realizacji inwestycji celu publicznego - 

tereny oznaczone symbolami: 1.KDZ, od 1.KDL 
do 6.KDL, od 1.KDD do 9.KDD, jako tereny no-
wych i istniejących dróg publicznych wraz z infra-
strukturą techniczną, o parametrach okreņlonych 
w przepisach odrĉbnych oraz w niniejszej uchwa-
le; 

2) koniecznoņć zapewnienia dopuszczalnego po-
ziomu hałasu w ņrodowisku (okreņlonego w 
przepisach odrĉbnych) dla terenów oznaczonych: 
1.MN i od 1.U do 3.U, jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowĉ mieszkaniową, z koniecz-
noņcią zachowania dopuszczalnego poziom ha-
łasu od dróg, jak okreņlono w przepisach od-
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rĉbnych; 
3) obiekty budowlane naleŊy przebudowywać i pro-

jektować w taki sposób, by forma architektonicz-
na była dostosowana do otaczającej zabudowy 
(nie dotyczy obiektów zdegradowanych); 

4) w ramach przebudowy istniejących zespołów 
zabudowy obowiązuje zasada porządkowania 
nieruchomoņci zarówno w odniesieniu do obiek-
tów realizowanych w ramach podstawowego jak 
i uzupełniającego przeznaczenia terenów, w tym 
budynków gospodarczych i garaŊowych oraz 
zagospodarowania terenu w zakresie dojaz-
dów, miejsc parkingowych, zieleni i wyposaŊe-
nia w infrastrukturĉ techniczną; 

5) zakaz realizacji budynków o charakterze prowi-
zorycznym, szpecących krajobraz, których ro-
dzaj uŊytkowania moŊe naruszać warunki funk-
cjonowania terenów; 

6) w zakresie podziału nieruchomoņci: 
 a) w przypadku wystąpienia przez właņcicieli lub 

uŊytkowników wieczystych gruntów z wnio-
skiem o scalenie i podział – parametry dzia-
łek uzyskanych w wyniku przeprowadzenia 
scalenia i podziału oraz zasady obsługi ko-
munikacyjnej - jak okreņlono w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, 

 b) w przypadku nie wystąpienia przez właņci-
cieli lub uŊytkowników wieczystych gruntów 
z wnioskiem o scalenie i podział – realizacja 
inwestycji na działkach nie posiadających bez-
poņredniego dostĉpu do drogi publicznej pod 
warunkiem zapewnienia im dostĉpu poņred-
niego na mocy przepisów odrĉbnych lub re-
alizacji inwestycji, jako obejmującej zespół 
działek przy czym przynajmniej jedna z nich 
musi posiadać dostĉp do drogi publicznej 
umoŊliwiający korzystanie z nieruchomoņci 
(przy uwzglĉdnieniu rodzaju planowanej na 
niej inwestycji), 

 c) w przypadku istniejących nierównoległych i 
nieprostopadłych podziałów działek do układu 
drogowego - moŊliwoņć zachowania dla no-
wotworzonych działek kąta dotychczasowe-
go, 

 d) dokonywane geodezyjne łączenia i podziały 
nieruchomoņci nie mogą powodować sytu-
acji, które uniemoŊliwiałyby prawidłowe zago-
spodarowanie działek sąsiadujących – zgodnie 
z przeznaczeniem i warunkami zagospodaro-
wania terenu oraz przepisami odrĉbnymi, 

 e) dla działek nowoutworzonych w wyniku po-
działów, których wielkoņć ustalono dla po-
szczególnych terenów (w ustaleniach szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów), dopusz-
cza siĉ zmniejszenie tej powierzchni wynika-
jące z istniejących uwarunkowań, jednak nie 
wiĉcej niŊ o 10%, 

 f) parametry działek budowlanych okreņlone w 
niniejszej uchwale nie dotyczą działek wydzie-
lanych pod realizacjĉ urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz powstających w wyniku re-
gulacji stanu prawnego, czego celem nie jest 
wydzielenie działek budowlanych, lecz popra-
wa warunków istniejącego zagospodarowa-
nia; 

7) z uwagi na potrzebĉ ochrony ņrodowiska przy-
rodniczego - zasadĉ równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury tech-
nicznej zapewniającej ochronĉ wód i gleb przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiek-
tów i urządzeń dla ustalonych planem funkcji; 

8) budowĉ i rozbudowĉ sieci urządzeń infrastruk-
tury technicznej z preferencją lokalizacji wzdłuŊ 
dróg oraz po granicy działek; 

9) w zakresie realizacji ogrodzeń: 
 a) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz 

ogrodzeń z przĉsłami betonowymi prefabry-
kowanymi, 

 b) jako preferowane - ogrodzenia aŊurowe uzu-
pełnione zielenią oraz Ŋywopłoty, 

 c) na granicy z terenami dróg publicznych reali-
zacjĉ ogrodzeń o wysokoņci nie wiĉkszej niŊ: 

  - 2,0 m dla terenów oznaczonych od 1.P do 
12.P, 

  - 1,6 m dla terenów oznaczonych 1.MN i od 
1.U do 4.U; 

10) moŊliwoņć realizacji nieprzewidzianej w planie 
infrastruktury technicznej, bądň jej zmiany na 
wszystkich terenach w razie wystąpienia takiej 
potrzeby pod warunkiem maksymalnego re-
spektowania funkcji danego terenu; 

11) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i uŊytkowania te-
renu - do czasu zagospodarowania terenów 
zgodnie z niniejszym planem obowiązuje ich wy-
korzystanie w sposób dotychczasowy, z moŊli-
woņcią dokonywania remontów obiektów z 
wykluczeniem powiĉkszania kubatury; 

12) zagospodarowanie terenów w sposób zapew-
niający odpowiednim słuŊbom dostĉp do urzą-
dzeń i sieci infrastruktury technicznej. 

 
CZĈŚĆ II 

Zasady zagospodarowania terenu 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 

terenów, zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów 

 
§ 10. Dla terenu oznaczonego symbolem 

1.MN ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudo-
wą gospodarczą i garaŊową; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren zabu-
dowy usługowej zarówno wbudowanej w obiekty 
mieszkaniowe, jak i wolnostojącej z zastrzeŊe-
niem, Ŋe uciąŊliwoņć prowadzonej działalnoņci 
nie przekroczy granic działki lub lokalu i nie 
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spowoduje przekroczenia standardów jakoņci 
ņrodowiska okreņlonych dla zabudowy mieszka-
niowej; 

3) zakaz lokalizowania przedsiĉwziĉć mogących 
zawsze znacząco i mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
wznoszenia i utrzymania urządzeń, instalacji i 
sieci infrastruktury technicznej – przy zachowa-
niu regulacji wynikających z przepisów odrĉb-
nych; 

4) parametry i wskaňniki zagospodarowania tere-
nu: 

 a) maksymalną powierzchniĉ zabudowy wyno-
szącą 40% powierzchni działki inwestycyjnej, 

 b) minimalny udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej wynoszący 50% powierzchni 
działki inwestycyjnej, 

 c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, 

 d) moŊliwoņć lokalizacji budynków gospodar-
czych i garaŊowych w granicy z działką są-
siednią, w odległoņci 1,5 m lub wiĉkszej – na 
podstawie przepisów odrĉbnych (dotyczy 
granicy z działką o tym samym przeznacze-
niu); 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
realizowanej w ramach podstawowego prze-
znaczania terenów: 

 a) budynki do dwóch kondygnacji o wysokoņci 
nie przekraczającej 9,0 m, 

 b) budynki gospodarcze i garaŊowe jednokon-
dygnacyjne o wysokoņci nie przekraczającej 
6,0 m, 

 c) dachy dwu- i wielospadowe – a dla zabudo-
wy gospodarczej i garaŊowej równieŊ jedno-
spadowe - o kącie pochylenia połaci dacho-
wych wynoszącym do 45º, 

 d) kolor dachów jednakowy na wszystkich bu-
dynkach zlokalizowanych na danej działce 
inwestycyjnej, 

 e) zakaz stosowania w elewacjach jaskrawych 
kolorów, 

 f) stosowanie takich materiałów, jak: kamień 
naturalny, cegła licowa, tynk, drewno, zakaz 
stosowania okładzin z tworzyw sztucznych; 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
realizowanej w ramach uzupełniającego prze-
znaczenia terenów: 

 a) łączną powierzchniĉ zabudowy na danej dział-
ce inwestycyjnej nie przekraczającą 40% po-
wierzchni zabudowy realizowanej w ramach 
podstawowego przeznaczenia terenu, 

 b) kształtowanie zabudowy z uwzglĉdnieniem 
zasad jak dla zabudowy realizowanej w ra-
mach podstawowego przeznaczenia terenu; 

7) moŊliwoņć łączenia i podziału nieruchomoņci, w 
wyniku którego nowopowstała działka powinna 
mieć nastĉpujące parametry:  

 a) powierzchniĉ wynoszącą co najmniej 1000,0 
m², 

 b) szerokoņć frontu wynoszącą co najmniej 
20,0 m; 

8) obsługĉ komunikacyjną z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 5.KDL i 9.KDD oraz z 
dróg poza obszarem objĉtym planem;  

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 25 uchwa-
ły; 

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami rozdziału 4 uchwa-
ły. 

§ 11. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1.U, 2.U, 3.U i 4.U ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy usługowej; 
2) zakaz lokalizowania przedsiĉwziĉć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko za wyjątkiem wznoszenia i utrzymania urzą-
dzeń, instalacji i sieci infrastruktury technicznej 
– przy zachowaniu regulacji wynikających z 
przepisów odrĉbnych; 

3) parametry i wskaňniki zagospodarowania tere-
nu: 

 a) maksymalną powierzchniĉ zabudowy wraz z 
nawierzchnią utwardzoną wynoszącą 70% 
działki inwestycyjnej, 

 b) minimalny udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej wynoszący 30% powierzchni 
działki inwestycyjnej, 

 c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, 

 d) w terenach od 1.U do 3.U moŊliwoņć realiza-
cji funkcji mieszkaniowej, ograniczonej do 
jednego mieszkania na kaŊde zamierzenie 
inwestycyjne, jeŊeli wynika to z charakteru 
prowadzonej działalnoņci lub potrzeb dozoru 
i nadzoru; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy: 
 a) budynki do trzech kondygnacji, o wysokoņci 

nie przekraczającej 12,0 m,  
 b) dachy płaskie i wielospadowe, o kącie na-

chylenia połaci dachowych wynoszącym do 
45º,  

 c) kolor dachów jednakowy na wszystkich bu-
dynkach zlokalizowanych na danej działce 
inwestycyjnej,  

 d) zakaz stosowania w elewacjach jaskrawych 
kolorów,  

 e) stosowanie takich materiałów, jak: kamień 
naturalny, cegła licowa, tynk, drewno, zakaz 
stosowania okładzin z tworzyw sztucznych;  

5) moŊliwoņć łączenia i podziału nieruchomoņci, 
w wyniku którego nowopowstała działka po-
winna mieć nastĉpujące parametry: 

 a) powierzchniĉ wynoszącą co najmniej 1200,0 
m², 

 b) szerokoņć frontu wynoszącą co najmniej 
25,0 m; 

6) warunkiem wydzielenia nowych działek budow-
lanych jest zapewnienie im dostĉpu do drogi 
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publicznej – na podstawie przepisów odrĉb-
nych; 

7) obsługĉ komunikacyjną: 
 a) terenu 1.U z dróg oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1.KDZ, 5.KDL, 9.KDD oraz 
z drogi poza obszarem objĉtym planem, 

 b) terenu 2.U z dróg oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.KDZ, 4.KDL, 5.KDL i z 
drogi poza obszarem objĉtym planem, 

 c) terenu 3.U z dróg oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.KDZ i 4.KDL, 

 d) terenu 4.U z dróg oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1.KDZ, 1.KDL, 5.KDD; 

8) moŊliwoņć utworzenia wewnĉtrznych ciągów 
komunikacji (równieŊ w oparciu o drogi istnie-
jące);  

9) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 25 uchwa-
ły;  

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami rozdziału 4 uchwa-
ły. 

§ 12. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1.P ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - teren zabu-

dowy produkcyjnej, baz transportowych, skła-
dów i magazynów; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające - teren zabu-
dowy usługowej i administracyjno-biurowej za-
równo wbudowanej w obiekty jak i wolnostoją-
cej w ramach powierzchni zabudowy podsta-
wowej; 

3) moŊliwoņć lokalizowania przedsiĉwziĉć mogą-
cych zawsze znacząco i mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko; 

4) parametry i wskaňniki zagospodarowania tere-
nu: 

 a) maksymalną powierzchniĉ zabudowy wraz z 
powierzchnią utwardzoną wynoszącą 90% po-
wierzchni działki inwestycyjnej, 

 b) minimalny udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej wynoszący 10% powierzchni 
działki inwestycyjnej, 

 c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu przy czym nie dotyczą one 
realizacji obiektów dozoru, ochrony, bram i 
zadaszeń wjazdowych o powierzchni zabu-
dowy na danej działce inwestycyjnej nie 
przekraczającej 30,0 m²; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
realizowanej w ramach podstawowego prze-
znaczenia terenu: 

 a) budynki o wysokoņci nie przekraczającej 20,0 
m, za wyjątkiem masztów, silosów i innych 
obiektów (w tym budynków) wynikających z 
technologii produkcji, jednak nie wiĉcej niŊ 
40,0 m,  

 b) dachy płaskie i wielospadowe o kącie pochy-
lenia połaci dachowych do 30º z moŊliwoņcią 
realizacji innych form i rodzajów dachów wy-

nikających z uwarunkowań technologicznych, 
 c) kolor dachów jednakowy na wszystkich bu-

dynkach zlokalizowanych na danej działce 
inwestycyjnej; 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
realizowanej w ramach uzupełniającego prze-
znaczenia terenu: 

 a) łączną powierzchniĉ zabudowy nie przekracza-
jącą 50% powierzchni zabudowy realizowanej 
w ramach podstawowego przeznaczenia tere-
nu, 

 b) budynki o wysokoņci nie przekraczającej 
20,0 m, 

 c) dachy płaskie i wielospadowe o kącie pochy-
lenia połaci dachowych do 30º z moŊliwoņcią 
realizacji innych form i rodzajów dachów 
wynikających z uwarunkowań technologicz-
nych, 

 d) kolor dachów jednakowy na wszystkich bu-
dynkach zlokalizowanych na danej działce 
inwestycyjnej; 

7) parametry i wskaňniki kształtowania istniejącej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym i uzu-
pełniającym w przypadku odbudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy, przebudowy zabudowy istnieją-
cej z zachowaniem odpowiednich ustaleń jak 
dla zabudowy nowej w ramach dokonywanej 
zmiany; 

8) zachowanie w terenie bocznicy kolejowej zwią-
zanej z funkcjonowaniem terenu, z moŊliwoņcią 
jej likwidacji bez koniecznoņci zmiany niniej-
szego planu; 

9) moŊliwoņć łączenia i podziału nieruchomoņci, w 
wyniku którego nowopowstała działka powinna 
mieć nastĉpujące parametry: 

 a) powierzchniĉ wynoszącą co najmniej 2000,0 
m², 

 b) szerokoņć frontu wynoszącą co najmniej 
30,0 m; 

10) obsługĉ komunikacyjną z drogi 1.KDZ; 
11) moŊliwoņć utrzymania istniejących oraz utwo-

rzenia nowych wewnĉtrznych ciągów komuni-
kacji (równieŊ w oparciu o drogi istniejące); 

12) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 25 uchwa-
ły; 

13) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami rozdziału 4 uchwa-
ły; 

14) w związku z lokalizacją w południowej czĉņci te-
renu gazociągu wysokiego ciņnienia – zachowa-
nie nastĉpujących zasad: 

 a) lokalizacja budynków, parkingów samocho-
dowych w odległoņci nie mniejszej niŊ 15,0 
m od osi gazociągu w kaŊdą stronĉ, 

 b) prowadzenie przewodów kanalizacyjnych, wo-
dociągów, kanalizacji kablowej, przewodów 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych: 

  - mających bezpoņrednie połączenie z po-
mieszczeniami dla ludzi i zwierząt 15,0 m w 
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odległoņci poziomej, 
  - nie mających bezpoņredniego połączenia z 

pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt: 5,0 m, 
 c) zachowanie pasa gruntu o szerokoņci po 2,0 

m w odległoņci poziomej z obu stron osi ga-
zociągu wolnego od drzew i krzewów; 

15) zagospodarowanie czĉņci terenu objĉtego strefą 
oddziaływania linii energetycznej i stacji trans-
formatorowej z zachowaniem ustaleń rozdziału 
4 uchwały. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych symbolami 
2.P, 3.P ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabu-

dowy produkcyjnej, baz transportowych, skła-
dów i magazynów; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – tereny zabu-
dowy usługowej i administracyjno-biurowej za-
równo wbudowanej w obiekty jak i wolnostoją-
cej w ramach powierzchni zabudowy podsta-
wowej; 

3) moŊliwoņć lokalizowania przedsiĉwziĉć mogą-
cych potencjalnie znacząco i mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko;  

4) parametry i wskaňniki zagospodarowania tere-
nów: 

 a) maksymalną powierzchniĉ zabudowy wraz z 
powierzchnią utwardzoną wynoszącą 90% 
powierzchni działki inwestycyjnej, 

 b) minimalny udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej wynoszący 10% powierzchni 
działki inwestycyjnej, 

 c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu przy czym nie dotyczą one 
realizacji obiektów dozoru, ochrony, bram i 
zadaszeń wjazdowych o powierzchni zabudo-
wy na danej działce inwestycyjnej nie przekra-
czającej 30,0 m²; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
realizowanej w ramach podstawowego prze-
znaczenia terenów: 

 a) budynki o wysokoņci nie przekraczającej 20,0 
m, za wyjątkiem masztów, silosów i innych 
obiektów (w tym budynków) wynikających z 
technologii produkcji, jednak nie wiĉcej niŊ 
40,0 m,  

 b) dachy płaskie i wielospadowe o kącie pochy-
lenia połaci dachowych do 30º z moŊliwoņcią 
realizacji innych form i rodzajów dachów wy-
nikających z uwarunkowań technologicz-
nych, 

 c) kolor dachów jednakowy na wszystkich bu-
dynkach zlokalizowanych na danej działce 
inwestycyjnej; 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
realizowanej w ramach uzupełniającego prze-
znaczenia terenów: 

 a) łączną powierzchniĉ zabudowy nie przekra-
czającą 50% powierzchni zabudowy realizo-
wanej w ramach podstawowego przezna-
czenia terenu, 

 b) budynki o wysokoņci nie przekraczającej 
20,0 m, 

 c) dachy płaskie i wielospadowe o kącie pochy-
lenia połaci dachowych do 30º z moŊliwoņcią 
realizacji innych form i rodzajów dachów wy-
nikających z uwarunkowań technologicznych, 

 d) kolor dachów jednakowy na wszystkich bu-
dynkach zlokalizowanych na danej działce 
inwestycyjnej; 

7) moŊliwoņć łączenia i podziału nieruchomoņci, 
w wyniku którego nowo powstała działka po-
winna mieć nastĉpujące parametry: 

 a) powierzchniĉ wynoszącą co najmniej 2000,0 
m², 

 b) szerokoņć frontu wynoszącą co najmniej 
30,0 m; 

8) obsługĉ komunikacyjną z dróg 1.KDZ, 3.KDL, 
7.KDD, 8.KDD; 

9) moŊliwoņć utrzymania istniejących oraz utwo-
rzenia nowych wewnĉtrznych ciągów komuni-
kacji (równieŊ w oparciu o drogi istniejące); 

10) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 25 uchwały; 

11) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami rozdziału 4 uchwa-
ły; 

12) zagospodarowanie czĉņci terenu objĉtego strefą 
oddziaływania linii energetycznej i stacji trans-
formatorowych z zachowaniem ustaleń rozdzia-
łu 4 uchwały. 

§ 14. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 4.P, 5.P, 6.P, 7.P, 8.P, 9.P, 10.P, 
11.P, 12.P ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy 

produkcyjnej, baz transportowych, składów i 
magazynów; 

2) przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy 
usługowej i administracyjno-biurowej zarówno 
wbudowanej w obiekty jak i wolnostojącej w 
ramach powierzchni zabudowy podstawowej; 

3) moŊliwoņć lokalizowania przedsiĉwziĉć mogą-
cych potencjalnie znacząco i mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko; 

4) parametry i wskaňniki zagospodarowania tere-
nów: 

 a) maksymalną powierzchniĉ zabudowy wraz z 
powierzchnią utwardzoną wynoszącą 90% 
powierzchni działki inwestycyjnej, 

 b) minimalny udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej wynoszący 10% powierzchni 
działki inwestycyjnej, 

 c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu przy czym nie dotyczą one 
realizacji obiektów dozoru, ochrony, bram i 
zadaszeń wjazdowych o powierzchni zabudo-
wy na danej działce inwestycyjnej nie prze-
kraczającej 30,0 m²; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania nowej za-
budowy realizowanej w ramach podstawowe-
go przeznaczenia terenów: 
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 a) budynki o wysokoņci nie przekraczającej 20,0 

m, za wyjątkiem masztów, silosów i innych 
obiektów (w tym budynków) wynikających z 
technologii produkcji, jednak nie wiĉcej niŊ 
40,0 m,  

 b) dachy płaskie i wielospadowe o kącie pochy-
lenia połaci dachowych do 30º z moŊliwo-
ņcią realizacji innych form i rodzajów da-
chów wynikających z uwarunkowań techno-
logicznych, 

 c) kolor dachów jednakowy na wszystkich bu-
dynkach zlokalizowanych na danej działce 
inwestycyjnej; 

6) parametry i wskaňniki kształtowania nowej za-
budowy realizowanej w ramach uzupełniające-
go przeznaczenia terenów: 

 a) łączną powierzchniĉ zabudowy nie przekra-
czającą 50% powierzchni zabudowy realizo-
wanej w ramach podstawowego przezna-
czenia terenu, 

 b) wysokoņć zabudowy nie przekraczającą 20,0 
m, 

 c) dachy płaskie i wielospadowe o kącie pochy-
lenia połaci dachowych do 30º z moŊliwoņcią 
realizacji innych form i rodzajów dachów wy-
nikających z uwarunkowań technologicznych; 

7) moŊliwoņć łączenia i podziału nieruchomoņci, 
w wyniku którego nowopowstała działka po-
winna mieć nastĉpujące parametry: 

 a) powierzchniĉ wynoszącą co najmniej 2000,0 
m², 

 b) szerokoņć frontu wynoszącą co najmniej 
30,0 m; 

8) obsługĉ komunikacyjną: 
 a) terenu 4.P z dróg 6.KDD, 7.KDD oraz 3.KDL, 
 b) terenu 5.P z dróg 1.KDL, 2.KDL, 3.KDL, 2.KDD, 

3.KDD oraz 6.KDD, 
 c) terenu 6.P z dróg 3.KDL oraz 4.KDD, 
 d) terenu 7.P z dróg 1.KDL, 3.KDL, 5.KDD oraz 

4.KDD, 
 e) terenu 8.P z dróg 1.KDZ, 3.KDL, 4.KDD oraz 

5.KDD, 
 f) terenu 9.P z dróg 1.KDL, 2.KDL, 1.KDD oraz 

2.KDD, 
 g) terenu 10.P z dróg 1.KDL oraz 6.KDL, 
 h) terenu 11.P z dróg 2.KDL oraz 3.KDD, 
 i) terenu 12.P z dróg 1.KDL, 6.KDL; 
9) moŊliwoņć utrzymania istniejących oraz utwo-

rzenia nowych wewnĉtrznych ciągów komuni-
kacji (równieŊ w oparciu o drogi istniejące); 

10) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 25 uchwały; 

11) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami rozdziału 4 uchwa-
ły; 

12) zagospodarowanie czĉņci terenów objĉtych strefą 
oddziaływania linii energetycznej i stacji trans-
formatorowych z zachowaniem ustaleń rozdzia-
łu 4 uchwały. 

 

CZĈŚĆ III 
Zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej i komunikacji 
 

Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zasad obsługi 

w zakresie infrastruktury technicznej 
 
§ 15. W zakresie odprowadzania ņcieków 

sanitarnych ustala siĉ: 
1) odprowadzanie ņcieków sanitarnych do kanali-

zacji miejskiej i komunalnej oczyszczalni ņcie-
ków, po realizacji sieci kanałów na terenach no-
wych zainwestowań i zbiorczych kanałów od-
prowadzających oraz przystosowaniu oczysz-
czalni do zwiĉkszonej iloņci ņcieków; 

2) odprowadzenie ņcieków do kanalizacji zbiorczej 
pod warunkiem, Ŋe spełnią warunki jakoņciowe 
obowiązujących w tym zakresie przepisów od-
rĉbnych; 

3) wstĉpne podczyszczanie ņcieków nieodpowia-
dających powyŊszym wymogom na terenach 
zakładów je wytwarzających. 

§ 16. W zakresie odprowadzania wód opa-
dowych ustala siĉ: 
1) odprowadzanie ņcieków deszczowych, po wy-

konaniu sieci kanałów z włączeniem do istnie-
jącej kanalizacji miejskiej bądň do najbliŊszego 
odbiornika; 

2) przed wprowadzeniem do odbiornika koniecz-
noņć mechanicznego oczyszczenia ņcieków z 
piasku, substancji ropopochodnych i zawiesin, 
a ņcieków agresywnych - poddania odpowied-
niej neutralizacji; 

3) odcinki kanalizacji przebiegające przez teren 1.P 
wymagają sprawdzenia przepustowoņci i ewen-
tualnej przebudowy, przewidziane są do przejĉ-
cia wód deszczowych z wyŊej połoŊonych tere-
nów. 

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ usta-
la siĉ: 
1) zaopatrzenie w wodĉ z wodociągu komunalne-

go miasta Opoczno, po wykonaniu przewodów 
doprowadzających i sieci rozdzielczej bądň z za-
kładowych ujĉć wody; 

2) realizacjĉ rozwiązań gospodarki ņciekowej rów-
noczeņnie z zaopatrzeniem w wodĉ; 

3) lokalizowanie nowych odcinków sieci wodocią-
gowej w liniach rozgraniczających dróg poza 
pasami jezdni; 

4) realizacjĉ wodociągów prowadzoną z uwzglĉd-
nieniem wymagań obrony cywilnej oraz zabez-
pieczenia przeciwpoŊarowego, w tym odnoņnie 
lokalizacji odpowiedniej wydajnoņci hydrantów 
nadziemnych. 

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala 
siĉ: 
1) zaopatrzenie w gaz ziemny planowaną siecią 

ņredniego ciņnienia wyprowadzoną z istniejącej 
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na rozpatrywanym terenie stacji redukcyjno-
pomiarowej pierwszego stopnia; 

2) budowĉ sieci gazowych w liniach rozgranicza-
jących dróg poza pasami jezdni, w uzgodnieniu 
z zarządcami dróg i na warunkach okreņlonych 
przez gestora sieci oraz zgodnie z aktualnymi 
przepisami okreņlającymi warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; 

3) dla budownictwa jednorodzinnego szafki ga-
zowe otwierane od strony ulicy, zlokalizowane 
w linii ogrodzeń. 

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
siĉ: 
1) zaopatrzenie w ciepło moŊe być realizowane przy 

wykorzystaniu istniejącej na obszarze objĉtym 
planem ciepłowni zaopatrującej system grzew-
czy miasta, a takŊe przy stosowaniu indywidu-
alnych systemów grzewczych, w tym wykorzy-
stujących czynniki grzejne dostosowane do 
wymogów technologii poszczególnych zakła-
dów; 

2) przy zaopatrzeniu w ciepło - stosowanie syste-
mów grzewczych (w tym ekologicznych) z za-
chowaniem norm emisji wynikających z przepi-
sów odrĉbnych. 

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w energiĉ 
elektryczną ustala siĉ: 
1) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z istniejącej 

i planowanej sieci elektroenergetycznej 15 kV 
wyprowadzonej z GPZ Ceramika i GPZ Opoczno 
poprzez realizacjĉ stacji transformatorowych 
15/0,4 kV i sieci n.n.; 

2) realizacjĉ planowanych odcinków linii 15 kV 
oraz 0,4 kV jako sieci kablowych ułoŊonych w 
liniach rozgraniczających ulic i dróg wewnĉtrz-
nych (dotyczy to równieŊ linii oņwietlenia ulic i 
dróg); 

3) lokalizacjĉ stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
na wydzielonych działkach z moŊliwoņcią do-
jazdu z drogi publicznej; 

4) nastĉpujące szerokoņci stref oddziaływania pól 
elektromagnetycznych, w których obowiązuje 
zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i in-
nych o charakterze chronionym: 

 a) od linii napowietrznych 15 kV: po 7,5 m od 
osi linii, 

 b) od linii napowietrznych 110 kV: po 18,0 m od 
osi linii; 

5) moŊliwoņć zmiany lokalizacji planowanych sta-
cji transformatorowych 15/0,4 kV bądň zmiany 
ich iloņci bez koniecznoņci zmiany niniejszego 
planu, przy zapewnieniu odpowiedniej po-
wierzchni działki (ok. 2,0 x 3,0 m) i bezpoņrednie-
go do niej dojazdu z drogi publicznej; 

6) moŊliwoņć sytuowania stacji transformatoro-
wych (zwłaszcza kontenerowych) w zatokach li-
nii rozgraniczających dróg; 

7) realizacjĉ systemu zaopatrzenia w energiĉ elek-
tryczną z uwzglĉdnieniem wytycznych wynika-
jących ze szczegółowego bilansu potrzeb elek-
troenergetycznych w ujĉciu całoņciowym, który 
okreņlony bĉdzie w opracowaniu pt. „Plan za-
opatrzenia w energiĉ elektryczną”, przewidzia-
nym w prawie energetycznym. 

§ 21. W zakresie gospodarki odpadami 
ustala siĉ: 
1) prowadzenie gospodarki odpadami w dotychcza-

sowej obowiązującej w gminie formie, polegają-
cej na ich selektywnej zbiórce, gromadzeniu w 
pojemnikach lub kontenerach na terenie nieru-
chomoņci, a nastĉpnie wywozie przez wyspecjali-
zowane firmy na zorganizowane składowisko w 
RóŊannie, gmina Opoczno; 

2) w przypadku powstawania, zwłaszcza w zakła-
dach przemysłowych, odpadów z grupy niebez-
piecznych, które ze wzglĉdu na pochodzenie, 
skład chemiczny, biologiczny bądň inne właņci-
woņci mogą stanowić zagroŊenie dla ludzi bądň 
ņrodowiska - czasowe ich przechowywanie w 
szczelnych pojemnikach na terenie własnej nieru-
chomoņci, po czym transportowanie do zakładów 
przetwórczych, natomiast czĉņci nie nadające siĉ 
do wykorzystania – na miejsca składowania, 
specjalnie dla tych odpadów wyznaczone; 

3) w zakresie działań dotyczących ograniczenia ilo-
ņci wytwarzanych odpadów, ich selektywnej 
zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
(w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabary-
towych, budowlanych itp.) oraz edukacji ekolo-
gicznej - obowiązują ustalenia opracowania pt. 
„Plan gospodarki odpadami dla gminy Opocz-
no na lata 2004-2015”. 

§ 22. W zakresie telekomunikacji ustala siĉ: 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejących 

podlegających rozbudowie urządzeń telekomu-
nikacyjnych (tj. kanalizacji telefonicznej, kabla 
doziemnego) lokalizowanych w liniach rozgra-
niczających dróg, poza pasami jezdni; 

2) w przypadku wystąpienia kolizji planowanego 
zagospodarowania z istniejącą infrastrukturą - 
koniecznoņć wystąpienia przez inwestora do 
operatora o wydanie warunków technicznych 
przebudowy; 

3) szczegółowe warunki rozwoju infrastruktury tele-
komunikacyjnej okreņlą operatorzy sieci z gesto-
rem terenu i zarządcą drogi. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad obsługi 
w zakresie komunikacji 

 
§ 23. Dla terenów przeznaczonych na cele 

komunikacji ustala siĉ nastĉpujące warunki funk-
cjonalno-techniczne: 
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Lp. Symbol odcin-

ka drogi ozna-
czony na ry-
sunku planu 

Nazwa ulicy Klasa drogi Szerokoņć w liniach 
rozgraniczających 

(m) 

Uwagi 

1 1.KDZ ul. Przemysłowa 
wraz z odcinkiem 
wykonywanym 

droga 
zbiorcza 

od 23,0 do 25,0 miejscowe poszerze-
nia w rejonie skrzy-
Ŋowań miejscowe 
przewĉŊenia 

2 1.KDL projektowana droga 
lokalna 

od 20,0 do 21,0 miejscowe poszerze-
nia w rejonie skrzy-
Ŋowań 

3 2.KDL projektowana droga  
lokalna 

20,0 miejscowe poszerze-
nia w rejonie skrzy-
Ŋowań 

4 3. KDL projektowana droga  
lokalna 

20,0 czĉņciowo w ņladzie 
drogi istniejącej 
miejscowe poszerze-
nia w rejonie skrzy-
Ŋowań 

5 4.KDL projektowana droga  
lokalna 

15,0 miejscowe poszerze-
nia w rejonie skrzy-
Ŋowań 

6 5.KDL projektowana droga lo-
kalna 

15,0 miejscowe poszerze-
nia w rejonie skrzy-
Ŋowań 

7 6.KDL projektowana droga  
lokalna 

20,0 miejscowe poszerze-
nia w rejonie skrzy-
Ŋowań 

8 1.KDD projektowana droga  
dojazdowa 

15,0 zakończona placem 
do zawracania  

9 2.KDD projektowana droga  
dojazdowa  

15,0 w ņladzie drogi istnie-
jącej zakończona 
placem do zawraca-
nia 

10 3.KDD projektowana droga  
dojazdowa 

15,0  

11 4.KDD projektowana droga  
dojazdowa 

15,0 w ņladzie drogi istnie-
jącej miejscowe po-
szerzenia w rejonie 
skrzyŊowań 

12 5.KDD projektowana droga  
dojazdowa 

15,0 w ņladzie drogi istnie-
jącej 

13 6KDD projektowana droga  
dojazdowa 

15,0 w ņladzie drogi istnie-
jącej zakończona 
placem do zawraca-
nia 

14 7.KDD projektowana droga  
dojazdowa 

12,0 w ņladzie drogi istnie-
jącej zakończona 
placem do zawraca-
nia 

15 8.KDD projektowana droga  
dojazdowa 

10,0 zakończona placem 
do zawracania 

16 9.KDD projektowana droga  
dojazdowa 

12,0 zakończona placem 
do zawracania miej-
scowe poszerzenia w 
rejonie skrzyŊowań 
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§ 24. Na terenach komunikacji wymienio-
nych w § 23 – przestrzeni o charakterze przestrzeni 
publicznych - ustala siĉ nastĉpujące zasady zago-
spodarowania: 
1) realizacjĉ chodników dla pieszych minimum jed-

nostronnie; 
2) realizacjĉ oņwietlenia zapewniającego prawidło-

we funkcjonowanie terenów; 
3) moŊliwoņć lokalizowania obiektów małej archi-

tektury, jak: słupy ogłoszeniowe, ławki i elemen-
ty dekoracyjne, zatoki i przystanki autobusowe, 
itp.; 

4) moŊliwoņć lokalizacji zieleni; 
5) moŊliwoņć realizacji ņcieŊek rekreacyjno-rowe-

rowych jako jednostronnych o szerokoņci zgod-
nej z przepisami odrĉbnymi; 

6) zakaz lokalizacji reklam; 
7) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych. 
§ 25. W celu zaspokojenia potrzeb parkin-

gowych ustala siĉ realizacjĉ miejsc parkingowych 
w obrĉbie danej działki inwestycyjnej w iloņciach 
minimalnych: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 

miejsca postojowe na kaŊde mieszkanie; 
2) dla restauracji, kawiarni: 2 stanowiska na 10 

miejsc konsumpcyjnych; 
3) dla biur: 3 stanowiska na 100 m² powierzchni 

uŊytkowej; 
4) dla obiektów handlowych: 2 stanowiska na 100 

m² powierzchni sprzedaŊy; 
5) dla innych obiektów usługowych: 6 stanowisk 

na 100 m² powierzchni uŊytkowej; 
6) dla obiektów usługowych zlokalizowanych przy 

zabudowie mieszkaniowej: 2 stanowiska na 100 
m² powierzchni uŊytkowej; 

7) dla obiektów produkcyjnych: 3 stanowiska dla 
samochodów osobowych na 10 osób zatrud-
nionych oraz stanowiska dla samochodów ciĉ-
Ŋarowych w iloņci wynikającej z potrzeb funk-
cjonowania obiektów. 

 
CZĈŚĆ V 

Ustalenia końcowe 
 
§ 26. 1. Dla terenów, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: 1.MN, od 1.U do 4.U, od 
2.P do 12.P ustala siĉ stawkĉ procentową słuŊącą 
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci w wyniku uchwalenia planu wynoszącą 
20%, przy czym nie dotyczy to znajdujących siĉ w 
tych terenach działek posiadających według pań-
stwowej ewidencji gruntów opis uŊytku rozpoczy-
nający siĉ od litery „B”. 

2. Dla pozostałych terenów – w tym prze-
znaczonych pod realizacjĉ celów publicznych - 
powyŊszej stawki nie ustala siĉ. 

§ 27. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Opocznie: 
Zdzisław Wojciechowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/39/11 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/39/11 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA STREFY PRZEMYSŁOWEJ 
POŁOŉONEJ W REJONIE UL. PRZEMYSŁOWEJ W OPOCZNIE  

 
Ze wzglĉdu na brak uwag, wniesionych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla strefy przemysłowej połoŊonej 
w rejonie ul. Przemysłowej w Opocznie podczas 
wyłoŊenia do publicznego wglądu w dniach od 17 
grudnia 2010 r., do 17 stycznia 2011 r., Rada Miej-
ska w Opocznie nie dokonuje rozstrzygniĉć wyni-
kających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póň-
niejszymi zmianami). 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opocznie:  

Zdzisław Wojciechowski 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/39/11 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA STREFY PRZEMYSŁOWEJ POŁOŉONEJ W REJONIE UL. PRZEMYSŁOWEJ W OPOCZNIE, KTÓRE 

NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
W oparciu o „Prognozĉ skutków finanso-

wych uchwalania planu miejscowego” ustala siĉ: 
1. Zakres inwestycji: 

1) wykup gruntów pod budowĉ dróg 105 378 m2 x 
8 zł/ m2 = 843 024 zł; 

2) koszty budowy dróg 27 839 000 zł; 
3) budowa kanalizacja deszczowej 6960 mb x 1300 

zł/m = 9 048 000 zł; 
4) budowa kanalizacji sanitarnej 7100 mb x 650 

zł/m = 4 615 000 zł; 
5) budowa sieci wodociągowej 5770 mb x 300 

zł/m = 1 731 000 zł; 
6) budowa sieci gazowej 6900 mb x 300 zł/m = 

2 070 000 zł. 
2. Ňródła finansowania - budŊet gminy wraz z 

moŊliwoņcią wykorzystania ņrodków pomocowych 
i funduszy strukturalnych. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Opocznie:  

Zdzisław Wojciechowski 
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UCHWAŁA NR VI/36/11 RADY GMINY ROKICINY 

  
 z dnia 30 marca 2011 r. 

 
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki czĉściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również tryb ich pobierania 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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, 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 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, oraz art. 
17, ust. 1 pkt 11, art. 50, ust. 6 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 
1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, 


