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UCHWAŁA NR XXXIV/364/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

  
 z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 15 ust. 1 i ust. 
2, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 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) w związku z uchwałą Nr XVI/256/04 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2004 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką 
Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową i 
uchwałą Nr XXVI/370/05 Rady Miejskiej w Łasku z 
dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVI/256/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 
czerwca 2004 r. Rada Miejska w Łasku uchwala, co 
następuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały, jest miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Gra-
bią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową, 
zwany dalej „planem”. 

2. Granica obszaru objętego planem, prze-
biega:  
1) od zachodu – od drogi krajowej Nr 14 bocznicą 

kolejową do wałów przeciwpowodziowych rze-
ki Grabi;  

2) od północy – wałami przeciwpowodziowymi 
rzeki Grabi, północną granicą działki nr 1/2 ob-
ręb 21, przez działkę nr 1/7 obręb 21 oraz dział-
kę nr 1/2 obręb 11 do rzeki Grabi i prawym 
brzegiem Grabi do zakrętu rzeki w stronę drogi 
krajowej Nr 14;  

3) od wschodu – po prawym brzegu rzeki Grabi 
do drogi krajowej Nr 14;  

4) od południa – północnym skrajem drogi krajo-
wej Nr 14, wschodnią granicą ulicy Podleśnej 
wraz z działką o nr ewid. 482 obręb 15, dalej 
północnymi granicami ulicy Bohaterów Wrze-
śnia i ulicy Dębowej, wraz z działkami o nr 
ewid. 447, 30/2 obręb 15 do drogi krajowej Nr 
14 i do skrzyżowania z bocznicą kolejową.  

3. Załączniki do uchwały, stanowią:  
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1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący za-

łącznik Nr 1 do uchwały;  
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łasku o spo-

sobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsco-
wego planu wniesionych podczas wyłożenia do 
publicznego wglądu, stanowiące załącznik Nr 2 
do uchwały;  

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łasku o spo-
sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
w zakresie infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do 
uchwały.  

§ 2. 1. Pojęcia i definicje użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi prze-
pisami prawa. 

2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o:  
1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Łasku;  
2) planie – rozumie się przez to miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, będący prze-
dmiotem uchwały;  

3) rysunku planu – rozumie się przez to opraco-
wanie graficzne planu sporządzone na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, sta-
nowiącej załącznik Nr 1 do uchwały;  

4) obszarze – rozumie się przez to obszar objęty 
planem w granicach określonych w § 1 ust. 2 
uchwały;  

5) terenie – rozumie się przez to teren o określo-
nym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz 
symbolami cyfrowymi i literowymi, z których 
cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a litery 
przeznaczenie terenu;  

6) przepisach szczególnych – rozumie się przez to 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

7) działce budowlanej – rozumie się przez to 
działkę składającą się z jednej lub więcej dzia-
łek gruntu, wyznaczoną na rysunku planu, któ-
rej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej spełniają wymo-
gi realizacji obiektów budowlanych, wynikają-
ce z przepisów szczególnych;  

8) wtórnym podziale działki budowlanej – rozu-
mie się przez to podział geodezyjny działki bu-
dowlanej, w wyniku którego każda z nowo-
powstałych działek będzie spełniała warunki 
działki budowlanej;  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to wyznaczoną na rysunku planu linię, 
wzdłuż której można usytuować frontową 
ścianę budynku, z zakazem jej przekraczania w 
kierunku linii rozgraniczającej drogi lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów za-
gospodarowania terenu, zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych, takich jak: bal-

kon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego oraz schodów i tara-
sów jeśli przekraczają ww. linię o nie więcej niż 
1,5 m. Nie dotyczy to linii ustalonej od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej;  

10) funkcji podstawowej – rozumie się przez to 
określony w planie rodzaj przeznaczenia, które 
dominuje na danym terenie;  

11) funkcji uzupełniającej – rozumie się przez to 
przeznaczenie, inne niż podstawowe, które 
można dopuścić na danym terenie celem uzu-
pełnienia lub wzbogacenia przeznaczenia pod-
stawowego;  

12) tymczasowym sposobie zagospodarowania i 
użytkowania terenu – rozumie się przez to spo-
sób zagospodarowania i użytkowania terenu 
do czasu zagospodarowania go zgodnie z 
funkcją podstawową lub uzupełniającą;  

13) elewacji frontowej – rozumie się przez to ele-
wację budynku równoległą do drogi, z której 
odbywa się główny wjazd lub wejście na dział-
kę;  

14) adaptacji budynków – rozumie się przez to 
przeznaczenie budynków do zachowania, z 
możliwością ich remontu, modernizacji lub 
przebudowy;  

15) modernizacji budynków – rozumie się przez to 
przekształcenia w ramach istniejącej struktury 
celem poprawy warunków użytkowania;  

16) rozbudowie budynków – rozumie się przez to 
przekształcenia powiększające jego powierzch-
nię i kubaturę;  

17) przebudowie budynków – rozumie się przez to 
przekształcenia zmieniające zarówno wnętrze, 
jak i bryłę budynku bez możliwości powiększe-
nia powierzchni zabudowy;  

18) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to 
powierzchnię terenu działki zajętą przez rzuty 
poziome wszystkich budynków w ich obrysie 
zewnętrznym;  

19) wysokości okapu budynku – rozumie się przez 
to wysokość okapu głównej bryły budynku, 
mierzonej od spodu okapu do poziomu terenu 
przed głównym wejściem do budynku;  

20) wysokości budynku – rozumie się przez to wy-
sokość budynku mierzoną od poziomu terenu 
przed głównym wejściem do najwyższej kra-
wędzi kalenicy;  

21) dachu budynku – rozumie się przez to zasadni-
czą bryłę dachu bez uwzględnienia lukarn, za-
daszeń, wejść, itp.;  

22) oddziaływaniu na środowisko – rozumie się 
przez to oddziaływanie na środowisko oraz na 
zdrowie ludzi;  

23) zabudowie wymagającej szczegółowego opra-
cowania architektonicznego – rozumie się 
przez to zabudowę, dla której obowiązuje 
opracowanie indywidualnych projektów bu-
dowlanych obejmujących budynki oraz towa-
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rzyszące im obiekty małej architektury z 
uwzględnieniem detali architektonicznych i ko-
lorystyki, sporządzonych przez osoby upraw-
nione do projektowania w specjalności archi-
tektonicznej bez ograniczeń oraz nałożenie na 
inwestora obowiązku zapewnienia nadzoru au-
torskiego nad realizacją.  

3. Ilekroć w uchwale zostają przywołane 
nazwy ulic, należy przez to rozumieć nazwy nada-
ne ulicom wg stanu na dzień uchwalenia planu.  

§ 3. 1. W planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych;  

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów szczególnych, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się 
mas ziemnych;  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości;  

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy;  

10) strefy ograniczeń od terenów zamkniętych;  
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacyjnego;  
12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej;  
13) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenów;  
14) stawki procentowe, stanowiące podstawę 

ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu war-
tości nieruchomości.  

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i sposobie zagospodarowania;  
3) istniejące granice działek;  
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
5) granice strefy obserwacji archeologicznej;  
6) granice istniejącego Zespołu Przyrodniczo-Kraj-

obrazowego „Dolina Grabi”;  
7) granice proponowanego obszaru Natura 2000;  
8) granice projektowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Tuszyńsko-Dłutowsko-Grabiańskie-
go”;  

9) użytek ekologiczny „Rzeka Grabia”;  

10) granica obszaru zagrożenia powodzią;  
11) granica strefy ograniczeń od kompleksu woj-

skowego we Wronowicach;  
12) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV 

ze strefą ochronną;  
13) napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV 

ze strefą ochronną;  
14) przeznaczenie terenów;  
15) projektowane ścieżki rowerowe;  
16) zabudowa wymagająca szczególnego opraco-

wania architektonicznego.  
 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają 

charakter informacyjny.  
 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów oraz linie  

rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  
lub różnych zasadach zagospodarowania 

 
§ 4. Na obszarze objętym planem, wyzna-

cza się tereny:  
1) zabudowy mieszkaniowej. jednorodzinnej ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 1MN, dla 
której określa się:  
a) funkcję podstawową: zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną w zabudowie wolno-
stojącej lub bliźniaczej,  

b) funkcję uzupełniającą: zabudowę gospodar-
czą i garażową, zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w rozdziale VII „Parametry i wskaź-
niki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu”,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na adaptacji budynków istniejących 
zgodnie z rysunkiem planu, ich rozbudowie, 
przebudowie, modernizacji oraz realizacji 
nowych budynków, z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami z pomieszcze-
niami technicznymi i gospodarczymi, gara-
żami oraz terenami zieleni, dojściami, do-
jazdami, miejscami postojowymi, urządze-
niami infrastruktury technicznej, obiektami 
małej architektury,  

d) dopuszcza się realizację nowej sieci infra-
struktury technicznej w pasie pomiędzy li-
nią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią 
zabudowy;  

2) zabudowy mieszkaniowo-usługowej o charak-
terze zabudowy jednorodzinnej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 
3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, dla 
której określa się:  
a) funkcję podstawową: zabudowę mieszka-

niową, jednorodzinną w zabudowie wolno-
stojącej lub bliźniaczej,  

b) funkcję uzupełniającą:  
– usługi i drobna wytwórczość, których 

uciążliwość nie przekracza granic nieru-
chomości, do której inwestor posiada ty-
tuł prawny,  
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– zabudowę gospodarczą i garażową zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 
VII „Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu”,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na adaptacji budynków istniejących 
zgodnie z rysunkiem planu, ich rozbudowie, 
przebudowie, modernizacji oraz realizacji 
nowych budynków, z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami z pomieszcze-
niami technicznymi i gospodarczymi, gara-
żami oraz terenami zieleni, dojściami, do-
jazdami, miejscami postojowymi, urządze-
niami infrastruktury technicznej, obiektami 
małej architektury,  

d) wyklucza się prowadzenie działalności go-
spodarczej (usługowej, produkcyjnej, prze-
twórczej, składowej) zarówno w budynkach 
jak i poza nimi, jeżeli obowiązek przepro-
wadzenia oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko został zatwierdzony 
zgodnie z przepisami szczególnymi,  

e) dopuszcza się realizację nowej sieci infra-
struktury technicznej w pasie pomiędzy li-
nią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią 
zabudowy;  

3) zabudowy usługowej i usługowo-mieszkanio-
wej, oznaczonej na rysunku planu symbolami: 
1U/MN, 2U/MN, 3U/MN, 4U/MN, dla której 
określa się:  
a) funkcję podstawową: usługi, których uciąż-

liwość nie przekracza granic nieruchomości, 
do której inwestor posiada tytuł prawny,  

b) funkcję uzupełniającą:  
– zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w 

zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej,  
– zabudowę gospodarczą i garażową zgod-

nie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 
VII „Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu”,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na adaptacji budynków istniejących 
zgodnie z rysunkiem planu, ich rozbudowie, 
przebudowie, modernizacji oraz realizacji 
nowych budynków, z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami z pomieszcze-
niami technicznymi i gospodarczymi, gara-
żami oraz terenami zieleni, dojściami, do-
jazdami, miejscami postojowymi, urządze-
niami infrastruktury technicznej, obiektami 
małej architektury,  

d) wyklucza się prowadzenie działalności usłu-
gowej (produkcyjnej, przetwórczej, składo-
wej) zarówno w budynkach jak i poza nimi, 
jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny od-
działywania przedsięwzięcia na środowisko 
został zatwierdzony zgodnie z przepisami 

szczególnymi,  
e) dopuszcza się realizację nowej sieci infra-

struktury technicznej w pasie pomiędzy li-
nią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią 
zabudowy;  

4) wypoczynku i rekreacji z dopuszczeniem funk-
cji mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem: 1UT/MN, dla którego określa się:  
a) funkcję podstawową: usługi związane z tu-

rystyką, rekreacją i wypoczynkiem jak baza 
noclegowa, gastronomia, itp., których uciąż-
liwość nie przekracza granic nieruchomości, 
do której inwestor posiada tytuł prawny,  

b) funkcję uzupełniającą:  
– zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną 

zlokalizowaną w odrębnych budynkach 
lub w obiektach usługowych jako lokale 
mieszkalne,  

– zabudowę gospodarczą i garażową zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 
VII „Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu”,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na adaptacji budynków istniejących 
zgodnie z rysunkiem planu, ich rozbudowie, 
przebudowie, modernizacji oraz realizacji 
nowych budynków, z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami z pomieszcze-
niami technicznymi i gospodarczymi, gara-
żami oraz terenami zieleni, dojściami, do-
jazdami, miejscami postojowymi, urządze-
niami infrastruktury technicznej, obiektami 
małej architektury,  

d) zakaz budowy nowych oraz rozbudowy ist-
niejących budynków na terenach zagroże-
nia powodzią. Jeśli po wybudowaniu wa-
łów związanych z obsługą zbiornika przesu-
nięciu ulegnie granica obszaru zagrożonego 
powodzią – woda 1%, dopuszcza się sytu-
owanie nowych oraz rozbudowę istnieją-
cych obiektów kubaturowych na całym te-
renie 1UT/MN, jednak nie bliżej niż 10 m od 
linii rozgraniczających terenu,  

e) wyklucza się realizację przedsięwzięć, jeżeli 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko zo-
stał zatwierdzony zgodnie z przepisami 
szczególnymi,  

f) dopuszcza się realizację nowej sieci infra-
struktury technicznej w pasie pomiędzy li-
nią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią 
zabudowy;  

5) wypoczynku i rekreacji oznaczone na rysunku 
planu symbolem: 1UT, dla którego określa się:  
a) funkcję podstawową: usługi związane z tu-

rystyką i rekreacją,  
b) funkcję uzupełniającą: tereny związane z 

obsługą cieku wodnego,  
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c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na budowie nowych budynków i urzą-
dzeń związanych z turystyką i rekreacją,  

d) budowa nowych obiektów kubaturowych 
położonych na terenach zagrożonych po-
wodzią wymaga uzgodnienia z Dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu,  

e) wyklucza się realizację przedsięwzięć jeżeli 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko zo-
stał zatwierdzony zgodnie z przepisami 
szczególnymi;  

6) wypoczynku i rekreacji oznaczone na rysunku 
planu symbolem: 2UT, dla którego określa się:  
a) funkcję podstawową: usługi związane z tu-

rystyką i rekreacją,  
b) funkcję uzupełniającą: tereny związane z 

obsługą cieku wodnego,  
c) przeznaczenie służące działaniom polegają-

cym na rozbudowie, przebudowie, adaptacji 
i modernizacji istniejących budynków i 
urządzeń rekreacyjnych oraz budowie no-
wych budynków i urządzeń związanych z tu-
rystyką i rekreacją,  

d) rozbudowa, przebudowa, adaptacja i mo-
dernizacja istniejących obiektów kubaturo-
wych do nowych funkcji określonych w 
ustaleniach planu oraz budowa nowych 
obiektów kubaturowych położonych na te-
renach zagrożonych powodzią wymaga uz-
godnienia z Dyrektorem Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  

e) wyklucza się realizację przedsięwzięć, jeżeli 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko zo-
stał zatwierdzony zgodnie z przepisami 
szczególnymi;  

7) wypoczynku i rekreacji oznaczone na rysunku 
planu symbolem: 3UT, dla którego określa się:  
a) funkcję podstawową: usługi związane z tu-

rystyką i rekreacją,  
b) przeznaczenie służące działaniom polegają-

cym na realizacji nowych budynków i urzą-
dzeń rekreacyjnych,  

c) wyklucza się realizację przedsięwzięć jeżeli 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko zo-
stał zatwierdzony zgodnie z przepisami 
szczególnymi,  

d) dopuszcza się realizację nowej sieci infra-
struktury technicznej w pasie pomiędzy li-
nią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią 
zabudowy;  

8) zabudowy usługowej oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 
dla których określa się:  
a) funkcję podstawową: usługi, których uciąż-

liwość nie przekracza granic nieruchomości, 
do której inwestor posiada tytuł prawny,  

b) funkcję uzupełniającą:  
– funkcję mieszkaniową zlokalizowaną w 

obiektach usługowych, jako służbowe lo-
kale mieszkalne związane z dozorem tech-
nicznym,  

– zabudowę gospodarczą i garażową, zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 
VII „Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu”,  

– funkcję produkcyjną bezpośrednio zwią-
zaną z prowadzonymi usługami, dla tere-
nów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 2U, 3U, 5U,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na adaptacji budynków istniejących 
zgodnie z rysunkiem planu, rozbudowie, 
przebudowie, modernizacji oraz realizacji 
nowych budynków, z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami technicznymi i 
gospodarczymi, garażami oraz terenami zie-
leni, dojściami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi, urządzeniami infrastruktury tech-
nicznej, obiektami małej architektury,  

d) zakaz lokalizowania magazynów, składów i 
złomowisk,  

e) wyklucza się realizację przedsięwzięć, jeżeli 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko zo-
stał zatwierdzony zgodnie z przepisami 
szczególnymi,  

f) dopuszcza się realizację nowej sieci infra-
struktury technicznej w pasie pomiędzy li-
nią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią 
zabudowy;  

9) zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 1PU, 2PU, dla 
których określa się:  
a) funkcję podstawową: zabudowę produkcyj-

ną o uciążliwości nieprzekraczającej granic 
nieruchomości, do której inwestor posiada 
tytuł prawny,  

b) funkcję uzupełniającą: zabudowę usługową 
bezpośrednio związaną z prowadzoną pro-
dukcją,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na adaptacji budynków istniejących 
zgodnie z rysunkiem planu, rozbudowie, 
przebudowie, modernizacji oraz realizacji no-
wych budynków z niezbędnymi do ich funk-
cjonowania budynkami technicznymi i go-
spodarczymi, garażami oraz terenami ziele-
ni, dojściami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi, urządzeniami infrastruktury tech-
nicznej, obiektami małej architektury,  

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2PU, ustala się adaptację funkcji 
istniejącej,  

e) dopuszcza się realizację nowej sieci infra-
struktury technicznej w pasie pomiędzy li-
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nią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią 
zabudowy;  

10) zbiornika retencyjnego „Łask” wraz z urządze-
niami towarzyszącymi tj. urządzenia piętrzące, 
tereny obsługi zbiornika oraz inne urządzenia 
wodne oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: 1WSZ, dla którego określa się:  
a) funkcję podstawową: zbiornik retencyjny 

„Łask” z urządzeniami technicznymi nie-
zbędnymi do jego prawidłowego funkcjo-
nowania oraz obsługującymi go urządze-
niami wodnymi, a także urządzeniami tech-
nicznymi potrzebnymi do obsługi terenów 
przyległych,  

b) funkcję uzupełniającą: urządzenia i obiekty 
związane z funkcją rekreacyjno-wypoczyn-
kową,  

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury;  

11) wód śródlądowych – koryta rzek Grabi i Pisi, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1WS, 
dla których określa się:  
a) funkcję podstawową: teren wód płynących 

rzek Grabi i Pisi;  
12) istniejącego zbiornika wodnego oznaczonego 

na rysunku planu symbolem 2WS, dla którego 
określa się:  
a) funkcję podstawową: zbiornik wodny z ob-

sługującymi go urządzeniami wodnymi,  
b) funkcję uzupełniającą: urządzenia związane 

z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową;  
13) usług agroturystycznych oznaczony na rysun-

ku planu symbolem 1RG, dla którego określa 
się:  
a) funkcję podstawową: usługi związane z ob-

sługą turystyki i rekreacji jak baza noclego-
wa, gastronomia,  

b) funkcję uzupełniającą: gospodarstwo rolne, 
tereny związane z obsługą cieku wodnego,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na przebudowie, adaptacji i moderni-
zacji budynków istniejących bez możliwości 
rozbudowy i realizacji nowych budynków,  

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury;  

14) usług agroturystycznych oznaczony na rysun-
ku planu symbolem 2RG, dla którego określa 
się:  
a) funkcję podstawową: gospodarstwo rolne 

związane z hodowlą ryb,  
b) funkcję uzupełniającą: usługi związane z 

obsługą turystyki i rekreacji, tereny związa-
ne z obsługą cieku wodnego,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na przebudowie, adaptacji i moderni-
zacji budynków istniejących bez możliwości 
rozbudowy i realizacji nowych budynków,  

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury;  

15) rolnicze oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 1R, dla których określa się:  
a) funkcję podstawową: tereny produkcji rol-

nej bez możliwości zabudowy obiektami 
kubaturowymi trwale i nietrwale związany-
mi z gruntem oraz zmiany rolniczego spo-
sobu użytkowania,  

b) funkcję uzupełniającą: dopuszczenie budo-
wy liniowej infrastruktury technicznej oraz 
przebudowę, modernizację i rozbudowę już 
istniejącej;  

16) dróg publicznych oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1KDGP, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 1KDD, 
2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 
8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, dla których okre-
śla się:  
a) funkcję podstawową: prawidłowe funkcjo-

nowanie układu komunikacyjnego i bezpo-
średnia obsługa przyległych terenów,  

b) funkcję uzupełniającą: prowadzenie sieci in-
frastruktury technicznej: elektroenergetycz-
nej, oświetleniowej, wodociągowej, kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i tele-
komunikacyjnej,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na realizacji projektowanych dróg lo-
kalnych i dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 2KDL, 3KDL, 
1KDD, 2KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 
11KDD oraz na utrzymaniu i modernizacji 
istniejących dróg lokalnych i dojazdowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1KDL, 3KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD;  

17) skrzyżowań oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1KD, 2KD, dla których określa się:  
a) funkcję podstawową: skrzyżowanie dróg,  
b) funkcję uzupełniającą: prowadzenie sieci in-

frastruktury technicznej: elektroenergetycz-
nej, oświetleniowej, wodociągowej, kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i tele-
komunikacyjnej,  

c) przeznaczenie służące działaniom polegają-
cym na przebudowie skrzyżowań drogi kra-
jowej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 1KDGP z drogami gminnymi:  
– 1KDL, 2KDL w pasie drogowym określo-

nym liniami rozgraniczającymi i symbo-
lem 1KD,  

– 8KDD, 4KDD, 3KDD w pasie drogowym 
określonym liniami rozgraniczającymi i 
symbolem 2KD;  

18) ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 1KDx, 2KDx, 3KDx, 
4KDx, dla których określa się:  
a) funkcję podstawową: teren ciągu pieszo-

jezdnego,  
b) funkcję uzupełniającą: prowadzenie sieci in-

frastruktury technicznej: elektroenergetycz-
nej, oświetleniowej, wodociągowej, kanali-
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zacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i tele-
komunikacyjnej;  

19) stacji paliw oznaczony na rysunku planu sym-
bolem: 1KDS, dla którego określa się:  
a) funkcję podstawową: stacja paliw,  
b) funkcję uzupełniającą: usługi związane z 

obsługą komunikacji oraz prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej: elektroenergetycz-
nej, oświetleniowej, wodociągowej, kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i tele-
komunikacyjnej;  

20) parkingów ogólnodostępnych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 2KDS, 3KDS, dla 
których określa się,  
a) funkcję podstawową: parkingi ogólnodo-

stępne,  
b) funkcję uzupełniającą: prowadzenie sieci in-

frastruktury technicznej: elektroenergetycz-
nej, oświetleniowej, wodociągowej, kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i tele-
komunikacyjnej;  

21) obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę – 
ujęcie wody, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1Wz, dla którego określa się:  
a) funkcję podstawową: teren urządzeń komu-

nalnych związanych z zaopatrzeniem w wo-
dę;  

22) wałów przeciwpowodziowych oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1ZZw, dla którego 
określa się:  
a) funkcję podstawową: teren wałów przeciw-

powodziowych;  
23) związane z obsługą zbiorników i cieków wod-

nych oznaczone na rysunku planu symbolami 
1ZZ, 2ZZ, dla których określa się:  
a) funkcję podstawową: tereny urządzeń nie-

zbędnych do konserwacji, utrzymania i 
prawidłowego zagospodarowania terenów 
związanych z obsługą zbiorników i cieków 
wodnych;  

24) zieleni parkowej oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1ZP, dla którego określa się:  
a) funkcję podstawową: tereny zieleni parko-

wej,  
b) funkcję uzupełniającą: prowadzenie sieci in-

frastruktury technicznej: elektroenergetycz-
nej, oświetleniowej, wodociągowej, kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i tele-
komunikacyjnej, dopuszcza się lokalizowa-
nie parkingów;  

25) lasów oznaczony na rysunku planu symbolem 
1ZL, dla którego określa się:  
a) funkcję podstawową: tereny lasów przewi-

dziane do zachowania bez zmiany funkcji,  
b) funkcję uzupełniającą: prowadzenie nie-

zbędnych, sieciowych urządzeń infrastruk-
tury technicznej;  

26) istniejących stacji transformatorowych ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 1EE, dla 
których określa się:  

a) funkcję podstawową: tereny stacji trans-
formatorowych;  

27) projektowanych stacji transformatorowych oz-
naczonych na rysunku planu symbolem 2EE, 
dla których określa się:  
a) funkcję podstawową: tereny stacji trans-

formatorowych.  
§ 5. Przebieg linii rozgraniczających tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, określa się na rysunku planu.  
 

Rozdział III 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 
 

§ 6. Na obszarze objętym planem, określa się 
elementy zagospodarowania przestrzennego, wy-
magające:  
1) ukształtowania – nowej zabudowy mieszkanio-

wo-usługowej, usługowo-mieszkaniowej, usłu-
gowej, produkcyjno-usługowej, rekreacyjnej i 
towarzyszącej jej zabudowy gospodarczej i ga-
rażowej na terenach oznaczonych symbolami 
1MN/U, 2U/MN, 1UT, 3UT, 1U, 2U, 7U, 1PU;  

2) uporządkowania i uzupełnienia zabudowy oraz 
uzupełnienia funkcji – na terenach oznaczonych 
symbolami 1MN, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 
5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 3U, 4U, 5U, 6U, 
1U/MN, 3U/MN, 4U/MN, 2PU, 1UT/MN, 2UT;  

3) na terenach 1UT/MN, 3UT, 1MN, 1MN/U, 
2U/MN, 4U/MN, 1U, 7U dopuszcza się stoso-
wanie różnych materiałów pokrycia dachowego 
budynków, jednak obowiązkowo w kolorze 
czerwonym;  

4) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z pre-
fabrykatów żelbetonowych i betonowych od 
strony dróg publicznych oraz terenu 1WSZ. Za-
leca się stosowanie ogrodzeń o wysokości do 
180 cm na podmurówce o wysokości do 70 cm 
ze słupami ceglanymi lub stalowymi z ażuro-
wym (minimum 40% prześwitu) wypełnieniem 
drewnianym lub metalowym;  

5) zakaz lokalizowania na całym obszarze planu 
elektrowni wiatrowych i stacji bazowych tele-
fonii komórkowej.  

 
Rozdział IV 

Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego 

 
§ 7. Na całym obszarze w granicach planu, 

ustala się zakazy i warunki:  
1) obiekty służące prowadzeniu działalności usłu-

gowej, za wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury 
technicznej, nie mogą stanowić przedsięwzięć 
zaliczanych do mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko oraz przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowa-
dzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
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środowisko został zatwierdzony zgodnie z 
przepisami szczególnymi. Zakaz nie dotyczy te-
renów oznaczonych w planie symbolami 1PU, 
2PU, 1KDS, a także korytarzy dla inwestycji li-
niowych – wałów przeciwpowodziowych (teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZZw), 
gdzie dopuszcza się przedsięwzięcia, dla któ-
rych przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
środowisko jest wymagane;  

2) uciążliwość prowadzonej działalności usługo-
wej i produkcyjnej, nie może wykraczać poza 
teren, do którego inwestor ma tytuł prawny;  

3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności usługowej, wytwór-
czej i składowej, mogącej powodować przekro-
czenia dopuszczalnych norm emisji hałasu na 
terenach podlegających ochronie akustycznej, 
zgodnie z poniższą klasyfikacją:  
a) dla terenów określonych w planie jako te-

reny oznaczone symbolami MN, MN/U, 
U/MN, przyjęto klasyfikację jak dla terenów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-
usługowe,  

b) dla terenów określonych w planie jako te-
reny oznaczone symbolami UT, RG, UT/MN, 
WSZ, przyjęto klasyfikację jak dla terenów 
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe,  

c) pozostałe tereny nie są klasyfikowane aku-
stycznie tj. nie podlegają ochronie aku-
stycznej;  

4) dla terenów oznaczonych na rysunku symbo-
lami 1PU, 2PU, 2U, 3U, 5U, 1KDS, plan nakłada 
obowiązek zachowania poziomu dopuszczal-
nych norm hałasu na granicy z terenami chro-
nionymi akustycznie;  

5) docelowo obowiązek odprowadzania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę w ramach miejskich urzą-
dzeń sieciowych;  

6) zakaz indywidualnych ujęć wody. Jedynie w 
przypadku, przy braku technicznych lub eko-
nomicznych możliwości wykorzystania zbioro-
wego zaopatrywania odbiorców w wodę, do-
puszcza się ujęcia indywidualne jako rozwiąza-
nie tymczasowe do momentu realizacji sieci 
wodociągowej;  

7) zakaz gromadzenia nieczystości ciekłych w 
zbiornikach bezodpływowych oraz zakaz reali-
zacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Do-
puszcza się odprowadzanie ścieków do tych 
zbiorników jako rozwiązanie tymczasowe do 
momentu realizacji kanalizacji sanitarnej;  

8) w strefie uciążliwości ruchu komunikacyjnego 
na odległość min 100 m wzdłuż drogi krajowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDGP – obowiązek zastosowania rozwiązań 
budowlanych zapewniających ochronę po-
mieszczeń mieszkalnych przed zanieczyszcze-
niami powietrza i przed hałasem;  

9) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o po-
wierzchni handlowej powyżej 300 m2.  

§ 8. W zakresie ochrony przyrody i krajo-
brazu, plan ustala:  
1) ochronę istniejącego Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego „Dolina Grabi” oraz dopuszcza 
się korektę jego granicy w związku z planowa-
nym zbiornikiem retencyjnym, zgodnie z zasa-
dami zawartymi w przepisach szczególnych w 
sprawie utworzenia ZPK;  

2) ochronę projektowanego „Tuszyńsko – Dłu-
towsko – Grabiańskiego” Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, zgodnie z zasadami zawartymi w 
przepisach szczególnych w sprawie utworzenia 
OCHK;  

3) ochronę użytku ekologicznego „Rzeka Grabia” 
obejmującego koryto rzeki Grabi, zgodnie z za-
sadami zawartymi w przepisach szczególnych 
w sprawie utworzenia użytku ekologicznego;  

4) ochronę doliny rzeki Grabi – korytarza ekolo-
gicznego o znaczeniu regionalnym, poprzez za-
kaz innego niż określone w niniejszym planie 
lub dotychczasowego sposobu zagospodaro-
wania i użytkowania;  

5) ochronę proponowanego obszaru Natura 2000 
„Grabia”, zgodnie z zasadami zawartymi w 
przepisach szczególnych w sprawie utworzenia 
obszaru Natura 2000.  

§ 9. W zakresie ochrony lasów plan ustala:  
1) zakaz lokalizowania na terenach oznaczonych 

na rysunku planu symbolem 1ZL, obiektów ku-
baturowych, za wyjątkiem związanych z gospo-
darką leśną oraz za wyjątkiem sieciowych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej;  

2) ochronę i pielęgnację drzewostanu i siedlisk 
leśnych oraz prowadzenie gospodarki leśnej, 
zgodnie z przepisami szczególnymi.  

§ 10. W zakresie ochrony zieleni plan usta-
la:  
1) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, poje-

dynczych drzew i zadrzewień przydrożnych. 
Możliwość wycinki – w uzasadnionych przy-
padkach w uzgodnieniu z odpowiednimi insty-
tucjami;  

2) zachowanie zieleni łęgowej wzdłuż rzeki Grabi i 
Pisi;  

3) zachowanie trwałości drzewostanu wzdłuż rzeki 
Grabi, poprzez wymianę nasadzeń na gatunki 
odpowiednie do istniejących warunków.  

§ 11. W zakresie ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych, plan ustala:  
1) ochronę wód powierzchniowych poprzez:  

a) zakaz zabudowy kubaturowej w dolinie rzeki 
poza terenami wyznaczonymi na rysunku 
planu,  

b) zakaz sadzenia w dolinie rzeki drzew i krze-
wów, z wyjątkiem roślinności stanowiącej 
element zabudowy biologicznej doliny lub 
służącej do umacniania brzegów rzeki;  
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2) ochronę wałów przeciwpowodziowych poprzez:  

a) zakaz uprawy gruntu na wałach przeciwpo-
wodziowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1ZZw oraz na terenach oznaczo-
nych symbolami 1ZZ i 2ZZ,  

b) zakaz sadzenia drzew i krzewów na wałach 
przeciwpowodziowych oraz w odległości 
mniejszej niż 10 m od stopy wału,  

c) zakaz kopania studni, sadzawek oraz rowów, 
wykonywania robót i obiektów budowlanych 
w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wa-
łu,  

d) wykonywanie robót i obiektów budowlanych 
w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wa-
łu jest możliwe tylko w przypadku uzyskania 
zgody w formie decyzji od Dyrektora Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Łodzi działającego z upoważnie-
nia Marszałka Województwa Łódzkiego;  

3) ochronę wód podziemnych poprzez:  
a) pełne skanalizowanie obszaru zabudowane-

go w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji 
ujęcia wody, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1Wz,  

b) realizację programu oczyszczania ścieków 
deszczowych z powierzchni utwardzonych, tj. 
dróg, ulic i parkingów, zgodnie z przepisami 
szczególnymi,  

c) zakaz wprowadzania ścieków do wód po-
wierzchniowych i do ziemi oraz tworzenia i 
utrzymywania otwartych kanałów ścieko-
wych. Zakaz ten nie dotyczy wód opadowych 
i roztopowych,  

d) do czasu wyposażenia terenów w sieć kanali-
zacji sanitarnej – dopuszcza się gromadzenie 
ścieków bytowych w zbiornikach bezodpły-
wowych,  

e) dla terenów zabudowy mieszkaniowej, z wy-
łączeniem zabudowy usługowej, stwarzającej 
zagrożenie dla wód podziemnych, ustala się 
dotychczasowy sposób odprowadzania wód 
deszczowych po terenach własnych działek, 
zgodnie z przepisami szczególnymi. Warun-
kiem jest zapewnienie, z zastrzeżeniem usta-
leń szczegółowych, min 10% powierzchni 
działki jako terenu biologicznie czynnego. 
Stosowne rozwiązania muszą zabezpieczyć 
tereny sąsiednie przed zalewaniem,  

f) obowiązek wstępnego oczyszczania ścieków 
przemysłowych w miejscu ich powstawania,  

g) obowiązek wstępnego oczyszczania ścieków 
deszczowych w miejscu ich powstania z 
utwardzonych powierzchni stacji paliw oraz z 
terenów, na których będzie prowadzona dzia-
łalność stwarzająca zagrożenie dla wód pod-
ziemnych, przed odprowadzeniem ich do ka-
nalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami 
szczególnymi.  

§ 12. W zakresie ochrony powietrza, plan 
ustala:  

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności usługowo-gospodar-
czej, mogącej powodować emisję zanieczysz-
czeń o charakterze odorowym;  

2) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej, mogą-
cej powodować przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń;  

3) zakaz realizacji lokalnych źródeł ciepła o emisji 
spalin przekraczającej dopuszczalne normy. Za-
leca się stosowanie ogrzewania gazowego;  

4) obowiązek stosowania niskoemisyjnych źródeł 
ciepła oraz ekologicznych nośników energii do 
ogrzewania pomieszczeń.  

§ 13. W zakresie gospodarki odpadami, 
plan ustala:  
1) obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości 

w urządzenia do gromadzenia odpadów komu-
nalnych, utrzymywanie tych urządzeń w odpo-
wiednim stanie sanitarnym i porządkowym 
oraz wywóz odpadów w systemie zorganizo-
wanym przez koncesjonowanego przez miasto 
przewoźnika;  

2) segregację odpadów u źródeł ich wytwarzania, 
przy uwzględnieniu obowiązujących w tym za-
kresie przepisów szczególnych.  

§ 14. W zakresie kształtowania krajobrazu i 
ochrony przed promieniowaniem niejoni-zującym, 
plan ustala:  
1) zakaz budowy nowych stacji bazowych telefonii 

komórkowej na całym obszarze w granicach 
planu;  

2) zakaz budowy obiektów o funkcji ochronnej w 
granicach stref ochronnych od urządzeń i 
obiektów elektroenergetyki wyznaczonych na 
rysunku planu.  

 
Rozdział V 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 15. Na obszarze objętym planem, ustala 

się strefę obserwacji archeologicznej. Warunkiem 
przystąpienia do prac inwestycyjnych, jest:  
1) wykonanie badań archeologicznych w odpo-

wiedniej formie nadzoru lub stacjonarnych ba-
dań ratowniczych w przypadku prowadzenia 
inwestycji liniowych oraz inwestycji, w których 
zachodzi konieczność wykonania wykopów sze-
rokopłaszczyznowych (od 100 m2 wzwyż);  

2) powiadomienie przez inwestora Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w 
Sieradzu o terminie przystąpienia do prac 
ziemnych, na 7 dni przed ich rozpoczęciem, ce-
lem ustalenia rejonu lokalizacji stanowisk ar-
cheologicznych i ewentualnego zakresu badań 
ratowniczych i prac dokumentacyjnych;  

3) w przypadku odkrycia substancji zabytkowej 
zapewnienie przez inwestora nadzoru arche-
ologicznego w trakcie realizacji prac ziemnych, 
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z możliwością przeprowadzenia badań ratowni-
czych;  

4) jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych zostanie odnaleziony przedmiot, 
co do którego istnieje przypuszczenie, że jest 
on zabytkiem, inwestor zobowiązany jest:  
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszko-

dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,  
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środ-

ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,  
c) zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, 
Burmistrza Łasku.  

 
Rozdział VI 

Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

 
§ 16. Na obszarze objętym planem, wyzna-

cza się przestrzenie publiczne: tereny zbiorników 
wodnych oznaczone symbolami 1WSZ, 2WS; te-
ren zieleni parkowej oznaczony symbolem 1ZP. 

2. Na całym obszarze opracowania obo-
wiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z prefabryka-
tów żelbetonowych i betonowych od strony prze-
strzeni publicznej. Zaleca się stosowanie ogrodzeń 
o wysokości do 180 cm na podmurówce o wyso-
kości do 70 cm ze słupami ceglanymi lub stalo-
wymi z ażurowym (min 40% prześwitu) wypełnie-
niem drewnianym lub metalowym.  
 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 

§ 17. Dla całego obszaru objętego planem, 
ustala się obowiązek rozwiązywania potrzeb par-
kingowych wynikających ze sposobu użytkowania 
działki lub zespołu działek w granicach objętych 
inwestycją, z uwzględnieniem następujących wskaź-
ników:  
1) na terenach o funkcji usługowej i mieszkanio-

wo-usługowej:  
a) dla obiektów handlowych – jedno stanowi-

sko na każde rozpoczęte 20 m2 powierzchni 
użytkowej,  

b) dla obiektów gastronomii – jedno stanowisko 
na każde 4 miejsca konsumenckie,  

c) dla obiektów hotelowych – jedno stanowisko 
na każde 2 miejsca noclegowe,  

d) dla pozostałych obiektów usługowych – trzy 
stanowiska na każdy obiekt, a ponadto dwa 
stanowiska na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej;  

2) na terenach o funkcji produkcyjno-usługowej – 
30 miejsc na 100 zatrudnionych;  

3) na terenach o funkcji mieszkaniowej:  
a) maksymalnie 2 stanowiska w garażach.  

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1UT/MN, ustala się warunki za-
budowy i zasady zagospodarowania terenu: 
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom jak dla budynków nowoprojektowa-
nych, w istniejących budynkach dopuszcza 
się adaptację parametrów przekraczających 
wskaźniki jak dla budynków nowoprojekto-
wanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

d) zakaz rozbudowy istniejących budynków na 
terenach zagrożenia powodzią. Jeśli po wy-
budowaniu wałów związanych z obsługą 
zbiornika przesunięciu ulegnie granica ob-
szaru zagrożonego powodzią – woda 1%, 
dopuszcza się rozbudowę istniejących obiek-
tów kubaturowych na całym terenie 1UT/MN, 
jednak nie bliżej niż 10 m od linii rozgranicza-
jących terenu;  

3) budowa nowych budynków usługowych, miesz-
kalnych i rekreacyjnych, jest możliwa po speł-
nieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) zakaz budowy nowych budynków na tere-

nach zagrożenia powodzią. Jeśli po wybu-
dowaniu wałów związanych z obsługą zbior-
nika przesunięciu ulegnie granica obszaru 
zagrożonego powodzią – woda 1%, dopusz-
cza się sytuowanie nowych obiektów kubatu-
rowych na całym terenie 1UT/MN, jednak nie 
bliżej niż 10 m od linii rozgraniczających te-
renu,  

c) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-
nu strefy zbliżenia do linii elektroenergetycz-
nych 15 kV i 110 kV,  

d) ilość kondygnacji – nie większa niż 9 m,  
e) wysokość budynku – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

f) wysokość okapu – 3,5 m z tolerancją 0,5 m,  
g) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-

spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

h) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 
16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
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zacji w parterze budynku o funkcji mieszkal-
nej i usługowej programu usługowego lub 
garażu – nie większa niż 20 m;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych, możliwa po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) zakaz budowy nowych budynków na tere-

nach zagrożenia powodzią. Jeśli po wybu-
dowaniu wałów związanych z obsługą zbior-
nika przesunięciu ulegnie granica obszaru 
zagrożonego powodzią – woda 1%, dopusz-
cza się sytuowanie nowych obiektów kubatu-
rowych na całym terenie 1UT/MN, jednak nie 
bliżej niż 10 m od linii rozgraniczających te-
renu,  

c) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-
nu strefy zbliżenia do linii elektroenergetycz-
nych 15 kV i 110 kV,  

d) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 
gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego lub usługowego,  

e) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

f) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
10° – 30°,  

g) wysokość budynku – nie większa niż 5,5 m,  
h) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki, nie więcej niż 
30%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
40% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 3KDL, 
6KDD;  

9) dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych 
na działki nie mniejsze niż 1.500 m2 z zalece-
niem podziału zgodnego z rysunkiem planu.  

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1MN, ustala się warunki zabudowy i 
zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom jak dla budynków nowoprojektowa-

nych, w istniejących budynkach dopuszcza 
się adaptację parametrów przekraczających 
wskaźniki jak dla budynków nowoprojekto-
wanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

d) budynki położone poza nieprzekraczalną linią 
zabudowy – bez możliwości rozbudowy i 
przebudowy;  

3) budowa nowych budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych jest możliwa po spełnieniu wa-
runków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
e) wysokość okapu – 3,5 m z tolerancją 0,5 m,  
f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 

16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku mieszkalnego gara-
żu wbudowanego w bryłę budynku miesz-
kalnego – nie większa niż 20 m;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych, możliwa po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
10° – 30°,  

e) wysokość budynku – nie większa niż 6 m,  
f) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
25%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
40% powierzchni działki;  

7) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 7KDD 
oraz poprzez istniejące zjazdy z drogi krajowej 
1KDGP. Zakaz budowy nowych zjazdów z drogi 
krajowej;  

8) dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych, 
na następujących zasadach:  
a) dopuszcza się poprzeczny podział działek o 

zbliżonych powierzchniach, z zakresem tole-
rancji 20%.  

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1U/MN, ustala się warunki zabudo-
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wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istnieją-

cej formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać 
warunki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funk-

cją obowiązującą w planie lub funkcją adap-
towaną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać pa-
rametrom jak dla budynków nowoprojek-
towanych, w istniejących budynkach do-
puszcza się adaptację parametrów przekra-
czających wskaźniki jak dla budynków no-
woprojektowanych bez możliwości ich 
zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

d) budynki położone poza nieprzekraczalną li-
nią zabudowy – bez możliwości rozbudowy 
i przebudowy;  

3) budowa nowych budynków usługowych i 
usługowo-mieszkaniowych jest możliwa po 
spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – nie więcej niż dwie kon-

dygnacje naziemne,  
c) wysokość budynku – nie więcej niż 9 m,  
d) wysokość okapu – 3,5 – 4,5 m,  
e) dachy budynków – spadziste o symetrycz-

nym kącie nachylenia odpowiadających so-
bie połaci, w przedziale 30º–- 45º,  

f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 
16 m, minimalna 10 m, a w przypadku loka-
lizacji w parterze budynku mieszkalnego 
programu usługowego lub garażu – nie 
większa niż 20 m;  

4) zakaz budowy budynków gospodarczych i ga-
rażowych jako odrębnych obiektów;  
5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
30%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu, 
zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
architektonicznego;  

9) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 10KDD, 
11KDD, dopuszcza się obsługę komunikacyjną 
w sposób dotychczasowy;  

10) dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych 
na działki nie mniejsze niż 1.700 m2.  

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 2U/MN, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) budowa nowych budynków usługowych i usłu-

gowo-mieszkaniowych jest możliwa, po speł-
nieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
d) wysokość okapu – 3,5 m z tolerancją 0,5 m,  
e) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-

spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 
16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku funkcji mieszkalnej i 
usługowej programu usługowego lub garażu 
– nie większa niż 20 m;  

2) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku usługowego lub mieszkalnego,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
10° – 30°,  

e) wysokość budynku – nie większa niż 7 m,  
f) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
25%;  

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
50% powierzchni działki;  

5) na zadrzewionych działkach obowiązek zacho-
wania 40% drzewostanu;  

6) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

7) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu 
zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
architektonicznego;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 2KDL, 
7KDD;  

9) dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych 
na działki nie mniejsze niż 1.500 m2 z zalece-
niem podziału zgodnego z rysunkiem planu.  

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 3U/MN, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
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1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom jak dla budynków nowoprojektowa-
nych, w istniejących budynkach dopuszcza 
się adaptację parametrów przekraczających 
wskaźniki jak dla budynków nowoprojekto-
wanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

3) budowa nowych budynków usługowych i usłu-
gowo-mieszkaniowych jest możliwa, po speł-
nieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – dwie kondygnacje na-

ziemne,  
c) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
d) dachy budynku – płaskie,  
e) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 

16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku funkcji mieszkalnej i 
usługowej programu usługowego lub garażu 
– nie większa niż 20 m;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku usługowego i mieszkalnego,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) dachy budynków – płaskie,  
e) wysokość budynku – nie większa niż 5 m;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
30%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) obsługa komunikacyjna istniejącej funkcji z 
drogi krajowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDGP w ramach istniejących zjaz-
dów. Dla nowych obiektów – z projektowanej 
drogi 7KDD. Tymczasowo do czasu budowy 
projektowanej drogi 7KDD dopuszcza się, aby 
komunikacja odbywała się w sposób dotych-
czasowy;  

9) zakaz podziałów wtórnych działek.  
6. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 4U/MN, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istnieją-

cej formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać 
warunki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funk-

cją obowiązującą w planie lub funkcją adap-
towaną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać pa-
rametrom jak dla budynków nowoprojek-
towanych, w istniejących budynkach do-
puszcza się adaptację parametrów przekra-
czających wskaźniki jak dla budynków no-
woprojektowanych bez możliwości ich zwię-
kszenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

d) budynki położone poza nieprzekraczalną li-
nią zabudowy – bez możliwości rozbudowy 
i przebudowy;  

3) budowa nowych budynków usługowych i usłu-
gowo-mieszkaniowych jest możliwa, po speł-
nieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku 

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
d) wysokość okapu – 3,5 m z tolerancją 0,5 m,  
e) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-

spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 
16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku funkcji mieszkal-
nej i usługowej programu usługowego lub 
garażu – nie większa niż 20 m;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warun-
ków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku 

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomiesz-

czeń gospodarczych wbudowanych w bryłę 
budynku mieszkalnego i usługowego,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
10° – 30°,  

e) wysokość budynku – nie większa niż 6 m,  
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f) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  
5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-

sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
30%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
40% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu, 
zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
architektonicznego;  

9) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 3KDD, 
4KDD, tymczasowo do czasu budowy projek-
towanej drogi 4KDD dopuszcza się, aby komu-
nikacja odbywała się w sposób dotychczaso-
wy;  

10) dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych 
na działki nie mniejsze niż 2.500 m2 z zalece-
niem podziału zgodnego z rysunkiem planu.  

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1MN/U, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) budowa nowych budynków mieszkaniowo-usłu-

gowych jest możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
e) wysokość okapu – 3,5 m z tolerancją 0,5 m,  
f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 

16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku funkcji mieszkalnej i 
usługowej programu usługowego lub garażu 
– nie większa niż 20 m,  

g) powierzchnia zajmowana przez funkcję usłu-
gową nie może być większa niż powierzchnia 
zajmowana przez funkcję mieszkaniową;  

2) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkaniowo-
usługowego,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
10° – 30°,  

e) wysokość budynku – nie większa niż 6 m,  
f) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
25%;  

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
40% powierzchni działki;  

5) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

6) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 7KDD; 
tymczasowo do czasu budowy projektowanej 
drogi dopuszcza się, aby komunikacja odbywa-
ła się w sposób dotychczasowy;  

7) dopuszcza się możliwość podziałów wtórnych 
na następujących zasadach:  
a) działka o nr ewid. 37 – na działki nie mniejsze 

niż 1.000 m2 z zaleceniem podziału zgodnego 
z rysunkiem planu.  

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 2MN/U, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom, jak dla budynków nowoprojekto-
wanych, w istniejących budynkach dopusz-
cza się adaptację parametrów przekraczają-
cych wskaźniki jak dla budynków nowopro-
jektowanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

d) budynki położone poza nieprzekraczalną linią 
zabudowy – bez możliwości rozbudowy i 
przebudowy;  

3) budowa nowych budynków mieszkaniowo-
usługowych jest możliwa, po spełnieniu wa-
runków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – dwie kondygnacje na-

ziemne z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
25° – 45°,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
e) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m,  
f) dopuszcza się lokalizowanie usług w bryle 
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budynku mieszkalnego,  
g) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 

16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku funkcji mieszkalnej i 
usługowej programu usługowego lub garażu 
– nie większa niż 20 m,  

h) powierzchnia zajmowana przez funkcję usłu-
gową nie może być większa niż powierzchnia 
zajmowana przez funkcję mieszkaniową;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkaniowo-
usługowego,  

c) dopuszcza się prowadzenie działalności 
usługowej w budynkach gospodarczych,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci w przedziale 
10° – 30°,  

e) wysokość budynku – nie większa niż 6 m,  
f) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
40%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 8KDD;  
9) zakaz podziałów wtórnych działki.  

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 3MN/U, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom, jak dla budynków nowoprojekto-
wanych, w istniejących budynkach dopusz-
cza się adaptację parametrów przekraczają-
cych wskaźniki jak dla budynków nowopro-
jektowanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

3) budowa nowych budynków mieszkaniowo-usłu-
gowych jest możliwa, po spełnieniu warunków:  

a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
– dopuszcza się przekroczenie ww. linii w 

stronę drogi krajowej oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 1KDGP (po uz-
godnieniu z zarządcą drogi) dla obiektów 
nie związanych trwale z gruntem (np. eks-
pozycja domów), jednak nie bliżej niż 10 m 
od krawędzi jezdni drogi 1KDGP,  

b) ilość kondygnacji – nie więcej niż jedna kon-
dygnacja naziemna z możliwością utworze-
nia poddasza użytkowego,  

c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
e) wysokość okapu – nie więcej niż 4 m,  
f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 

16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku funkcji mieszkalnej i 
usługowej programu usługowego lub garażu 
– nie większa niż 20 m,  

g) powierzchnia zajmowana przez funkcję usłu-
gową nie może być większa niż powierzchnia 
zajmowana przez funkcję mieszkaniową;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkaniowo-
usługowego,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicach działek,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
10° – 30°,  

e) wysokość budynku - nie większa niż 6 m,  
f) wysokość okapu – nie większa niż 3,5 m;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
40%, przy czym powierzchnia zabudowy bu-
dynków trwale związanych z gruntem nie wię-
cej niż 25%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 8KDD, 
9KDD;  

9) zakaz podziałów wtórnych działek.  
10. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 4MN/U, ustala się warunki zabu-
dowy i zasady zagospodarowania terenu:  
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1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom, jak dla budynków nowoprojekto-
wanych, w istniejących budynkach dopusz-
cza się adaptację parametrów przekraczają-
cych wskaźniki jak dla budynków nowopro-
jektowanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

3) budowa nowych budynków mieszkaniowo-
usługowych jest możliwa, po spełnieniu wa-
runków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
e) wysokość okapu – nie więcej niż 4 m,  
f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 

16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku funkcji mieszkalnej i 
usługowej programu usługowego lub garażu 
– nie większa niż 20 m,  

g) powierzchnia zajmowana przez funkcję usłu-
gową nie może być większa niż powierzchnia 
zajmowana przez funkcję mieszkaniową;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkaniowo-
usługowego,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o kącie nachylenia odpowiadają-
cych sobie połaci, w przedziale 10° – 30°,  

e) wysokość budynku - nie większa niż 6 m,  
f) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
35%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

20% powierzchni działki;  
7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 

miejsc postojowych w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 8KDD, 
9KDD i drogi gminnej dz. o nr ewid. 459 obręb 
15 – ul. Bohaterów Września;  

9) zakaz podziałów wtórnych działek.  
11. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 5MN/U, ustala się warunki zabu-
dowy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom, jak dla budynków nowoprojekto-
wanych, w istniejących budynkach dopusz-
cza się adaptację parametrów przekraczają-
cych wskaźniki jak dla budynków nowopro-
jektowanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

3) budowa nowych budynków mieszkaniowo-
usługowych jest możliwa, po spełnieniu wa-
runków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
e) wysokość okapu – 3,5 m z tolerancją 0,5 m,  
f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 

16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku funkcji mieszkalnej i 
usługowej programu usługowego lub garażu 
– nie większa niż 20 m,  

g) powierzchnia zajmowana przez funkcję usłu-
gową nie może być większa niż powierzchnia 
zajmowana przez funkcję mieszkaniową;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkaniowo-usłu-
gowego,  
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c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
10° – 30°,  

e) wysokość budynku – nie większa niż 6 m,  
f) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
30%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 9KDD, 
10KDD, 11KDD;  

9) dopuszcza się podział działki nr ewid. 450/2, 
obręb 15 na powiększenie działek w jednostce 
5MN/U.  

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6MN/U, ustala się warunki zabu-
dowy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom, jak dla budynków nowoprojekto-
wanych, w istniejących budynkach dopusz-
cza się adaptację parametrów przekraczają-
cych wskaźniki jak dla budynków nowopro-
jektowanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

3) budowa nowych budynków mieszkaniowo-usłu-
gowych jest możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
e) wysokość okapu – 3,5 m z tolerancją 0,5 m,  
f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 

16 m, minimalna 8 m, a w przypadku lokali-
zacji w parterze budynku funkcji mieszkalnej i 

usługowej programu usługowego lub garażu 
– nie większa niż 20 m,  

g) powierzchnia zajmowana przez funkcję usłu-
gową nie może być większa niż powierzchnia 
zajmowana przez funkcję mieszkaniową;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkaniowo-
usługowego,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
10° – 30°,  

e) wysokość budynku –- nie większa niż 6 m,  
f) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
30%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 9KDD, 
10KDD i drogi gminnej dz. o nr ewid. 459, ob-
ręb 15 – ul. Bohaterów Września;  

9) zakaz podziałów wtórnych działek.  
13. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 7MN/U, ustala się warunki zabu-
dowy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom, jak dla budynków nowoprojekto-
wanych, w istniejących budynkach dopusz-
cza się adaptację parametrów przekraczają-
cych wskaźniki jak dla budynków nowopro-
jektowanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

3) budowa nowych budynków mieszkaniowo-usłu-
gowych jest możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
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b) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-
nu strefy zbliżenia do linii elektroenergetycz-
nej 15 kV,  

c) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-
ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

d) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

e) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
f) wysokość okapu – 3,5 m z tolerancją 0,5 m,  
g) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 

20 m, minimalna 10 m,  
h) powierzchnia zajmowana przez funkcję usłu-

gową nie może być większa niż powierzchnia 
zajmowana przez funkcję mieszkaniową;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu strefy zbliżenia do linii elektroenergetycz-
nej 15 kV,  

c) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 
gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkaniowo-
usługowego,  

d) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

e) dachy budynków o kącie nachylenia w prze-
dziale 10° – 30°,  

f) wysokość budynku – nie większa niż 6 m,  
g) wysokość okapu – 3 m z tolerancją 0,5 m;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
25%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 4KDx, 
1KDL, z drogi gminnej dz. o nr ewid. 108/14, 
obręb 15 – ul. Dębowa;  

9) zakaz podziałów wtórnych działek.  
14. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1U, ustala się warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania terenu:  
1) budowa nowych budynków usługowych jest 

możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) budowa garaży i pomieszczeń gospodar-

czych wbudowanych w bryłę budynku usłu-
gowego,  

c) ilość kondygnacji – nie więcej niż dwie kon-
dygnacje naziemne, dopuszcza się realizację 

poddasza nieużytkowego nad drugą kondy-
gnacją,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 12 m,  
e) wysokość okapu – nie więcej niż 5 m,  
f) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-

spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

g) szerokość elewacji frontowej – nie mniej niż 
15 m;  

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
30%;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni działki;  

4) obowiązek zapewnienia ogólnodostępnego 
parkingu na max 20% powierzchni terenu poza 
pasem drogowym;  

5) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu 
zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
architektonicznego. Obowiązek wykończenia 
min 20% elewacji z materiałów naturalnych, 
np.: kamień, drewno;  

6) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 2KDL, 
5KDD;  

7) dopuszcza się podział na działki nie mniejsze 
niż 3.500 m2.  

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2U, ustala się warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania terenu:  
1) budowa nowych budynków usługowych jest 

możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – nie więcej niż dwie kon-

dygnacje naziemne,  
c) dachy budynków – płaskie,  
d) wysokość budynku – nie większa niż 9 m;  

2) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja,  
c) dachy budynków – płaskie,  
d) wysokość budynków – nie większa niż 5 m;  

3) zaleca się budowę budynków garażowo-gos-
podarczych w bryle budynków usługowych lub 
usytuowanych we wschodniej części działki;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
30%;  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni działki;  

6) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

7) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu 
zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
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architektonicznego;  
8) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 2KDL, 

7KDD;  
9) dopuszcza się możliwość podziału wtórnego na 

działki nie mniejsze niż 3.000 m2.  
16. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 3U, ustala się warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istnieją-

cej formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać 
warunki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funk-

cją obowiązującą w planie lub funkcją adap-
towaną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać pa-
rametrom, jak dla budynków nowoprojek-
towanych, w istniejących budynkach do-
puszcza się adaptację parametrów przekra-
czających wskaźniki, jak dla budynków no-
woprojektowanych bez możliwości ich zwię-
kszenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

3) budowa nowych budynków usługowych jest 
możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku 

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – nie więcej niż dwie kon-

dygnacje naziemne,  
c) dachy budynków – płaskie,  
d) wysokość budynku – nie więcej niż 9 m;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warun-
ków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku 

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji budynków gospodarczych 

– jedna kondygnacja,  
c) dachy budynków – płaskie,  
d) wysokość budynku – nie większa niż 5 m;  

5) zaleca się budowę budynków garażowo-gos-
podarczych w bryle budynków usługowych;  

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
35%;  

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni działki;  

8) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej i gospo-
darczej;  

9) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 7KDD;  
10) zakaz podziałów wtórnych terenu.  

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4U, ustala się warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania terenu:  

1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 
formie i z obecną funkcją;  

2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-
tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom, jak dla budynków nowoprojekto-
wanych, w istniejących budynkach dopusz-
cza się adaptację parametrów przekraczają-
cych wskaźniki, jak dla budynków nowopro-
jektowanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

3) budowa nowych budynków usługowych jest 
możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) dachy budynków – spadziste o symetrycz-
nym kącie nachylenia odpowiadających so-
bie połaci, w przedziale 15° – 35°,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
e) wysokość okapu – nie wyżej niż 4 m;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni terenu nie więcej niż – 
50%;  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
10% powierzchni działki;  

6) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu 
zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
architektonicznego;  

7) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 10KDD, 
11KDD;  

8) dopuszcza się podział działki nr ewid. 450/2 na 
powiększenie działek w jednostce 4U.  

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5U, ustala się warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istnieją-

cej formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać 
warunki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funk-

cją obowiązującą w planie lub funkcją adap-
towaną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać pa-
rametrom, jak dla budynków nowoprojek-
towanych, w istniejących budynkach do-
puszcza się adaptację parametrów przekra-
czających wskaźniki, jak dla budynków no-
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woprojektowanych bez możliwości ich zwię-
kszenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

d) budynki położone poza nieprzekraczalną li-
nią zabudowy – bez możliwości rozbudowy 
i przebudowy;  

3) budowa nowych budynków usługowych jest 
możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku 

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – dwie kondygnacje na-

ziemne,  
c) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
d) dachy budynków – płaskie;  

4) zakaz budowy budynków gospodarczych i ga-
rażowych w odrębnych bryłach;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
40%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
10% powierzchni działki;  

7) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu 
zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
architektonicznego;  

8) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej;  

9) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 10KDD 
lub z drogi gminnej dz. nr ewid. 459, obręb 15 
– ul. Bohaterów Września;  

10) zakaz podziałów wtórnych.  
19. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 6U, ustala się warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istnieją-

cej formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać 
warunki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funk-

cją obowiązującą w planie lub funkcją adap-
towaną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać pa-
rametrom, jak dla budynków nowoprojek-
towanych, w istniejących budynkach do-
puszcza się adaptację parametrów przekra-
czających wskaźniki, jak dla budynków no-
woprojektowanych bez możliwości ich 
zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

3) budowa nowych budynków usługowych jest 
możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku 

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie 
dotyczy urządzeń technicznych związanych 
z obsługą stacji,  

b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-
ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
d) wysokość okapu – nie wyżej niż 4 m,  
e) dachy budynków – dwuspadowe lub wielo-

spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

f) dopuszcza się realizację dachu nad dystry-
butorami jako dachu płaskiego o wysokości 
nie większej niż 6 m;  

4) zakaz budowy budynków gospodarczych i ga-
rażowych w odrębnych bryłach;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
50%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
10% powierzchni działki;  

7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej;  

8) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu, 
zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
architektonicznego;  

9) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 1KDL i 
drogi gminnej dz. nr 459, obręb 15 – ul. Boha-
terów Września;  

10) zakaz podziałów wtórnych.  
20. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 7U, ustala się warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania terenu:  
1) budowa nowych budynków usługowych jest 

możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna z możliwością utworzenia poddasza 
użytkowego,  

c) dachy budynków – dwuspadowe lub wielo-
spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 12 m,  
e) wysokość okapu – 5 m,  
f) budowa garaży i pomieszczeń gospodar-

czych wbudowanych w bryłę budynku usłu-
gowego;  

2) dopuszcza się lokalizowanie poza nieprzekra-
czalną linią zabudowy obiektów nie trwale 
związanych z gruntem, obiektów małej archi-
tektury związanych z obsługą turystyki;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
5%;  

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
70% powierzchni działki;  

5) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności usługowej;  
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6) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu, 

zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
architektonicznego;  

7) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 4KDD, 
tymczasowo do czasu budowy projektowanej 
drogi dopuszcza się, aby komunikacja odbywa-
ła się w sposób dotychczasowy;  

8) zakaz lokalizowania magazynów, składów i 
złomowisk;  

9) dopuszcza się podział wtórny na działki nie 
mniejsze niż 1,5 ha.  

21. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1PU, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) budowa nowych budynków produkcyjno-usłu-

gowych jest możliwa, po spełnieniu warun-
ków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku 

planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – maksymalnie dwie kon-

dygnacje naziemne,  
c) wysokość budynku – nie większa niż 10 m,  
d) dachy budynków – płaskie;  

2) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warun-
ków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomiesz-

czeń gospodarczych wbudowanych w bryłę 
budynku,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-
ziemna,  

e) wysokość budynku – nie większa niż 6 m,  
f) dachy budynku – płaskie;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
50%;  

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni działki;  

5) obowiązek zapewnienia na własnej działce 
miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności produkcyjno-usłu-
gowej;  

6) wysokość urządzeń technologicznych związa-
nych z prowadzoną działalnością produkcyjno-
usługową nie może przekroczyć 15 m, zakaz 
ten nie dotyczy kominów. Zaleca się lokalizację 
urządzeń technologicznych w południowo-za-
chodniej części terenu;  

7) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów i 
urządzeń oraz prowadzenia działalności go-
spodarczej mogącej powodować emisje zanie-
czyszczeń o charakterze odorowym;  

8) lokalizacja zieleni izolacyjnej zgodnie z rysun-
kiem planu;  

9) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubatu-
rowych o charakterze handlowym, o powierz-
chni sprzedaży większej niż 300 m2;  

10) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 2KDL, 
5KDD, tymczasowo do czasu budowy projek-
towanych dróg dopuszcza się, aby komunika-
cja odbywała się w sposób dotychczasowy;  

11) dopuszcza się podziały wtórne na działki nie 
mniejsze niż 5.000 m2.  

22. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2PU, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, sze-
rokość elewacji frontowej, kąt nachylenia i 
konstrukcja dachu muszą odpowiadać para-
metrom, jak dla budynków nowoprojekto-
wanych, w istniejących budynkach dopusz-
cza się adaptację parametrów przekraczają-
cych wskaźniki, jak dla budynków nowopro-
jektowanych bez możliwości ich zwiększenia,  

c) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku pla-
nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

d) budynki położone poza nieprzekraczalną linią 
zabudowy – bez możliwości rozbudowy i 
przebudowy;  

3) budowa nowych budynków produkcyjno-usłu-
gowych jest możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – maksymalnie dwie kon-

dygnacje,  
c) wysokość budynku –- nie większa niż 9 m,  
d) dachy budynków – płaskie;  

4) budowa nowych budynków gospodarczych i 
garażowych możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) dopuszcza się budowę garaży i pomieszczeń 

gospodarczych wbudowanych w bryłę bu-
dynku,  

c) dopuszcza się budowę garaży i budynków 
gospodarczych w granicy działki,  

d) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja,  
e) wysokość budynku – nie większa niż 6 m,  
f) dachy budynku – płaskie;  

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
45%;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni działki;  
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7) obowiązek zapewnienia na własnej działce 

miejsc postojowych, w ilości niezbędnej do 
prowadzenia działalności produkcyjno-usłu-
gowej;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 2KDL, 
tymczasowo do czasu budowy projektowanej 
drogi dopuszcza się, aby komunikacja odbywa-
ła się w sposób dotychczasowy;  

9) dopuszcza się podział wtórny na działki nie 
mniejsze niż 2.000 m2.  

23. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1UT, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) budowa nowych budynków związanych z obsłu-

gą terenów rekreacyjnych (magazynów sprzętu 
rekreacyjnego, szaletów, małej gastronomii) 
jest możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala 

się,  
b) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu strefy zbliżenia do linii elektroenergetycz-
nych 15 kV,  

c) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-
ziemna,  

d) wysokość budynku – nie większa niż 7 m,  
e) dachy płaskie;  

2) dopuszcza się budowę nowych boisk, plaży i 
urządzeń rekreacyjnych, a także lokalizację pola 
biwakowego;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
10%;  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
50% powierzchni działki;  

6) dopuszcza się budowę ogólnodostępnego par-
kingu nie więcej niż 40% powierzchni terenu;  

7) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 3KDL;  
8) zakaz podziałów wtórnych.  

24. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2UT, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adap-

tacja budynków istniejących, musi spełniać wa-
runki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu, kąt 
nachylenia i konstrukcja dachu muszą odpo-
wiadać parametrom, jak dla budynków no-
woprojektowanych, w istniejących budyn-
kach dopuszcza się adaptację parametrów 
przekraczających wskaźniki, jak dla budyn-
ków nowoprojektowanych bez możliwości 
ich zwiększenia;  

3) budowa nowych budynków związanych z obsłu-
gą terenów rekreacyjnych (magazynów sprzętu 
rekreacyjnego, szaletów, małej gastronomii) 
jest możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala 

się,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna,  
c) wysokość budynku – nie większa niż 7 m,  
d) dachy płaskie,  
e) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu strefy zbliżenia do linii elektroenergetycz-
nych 15 kV i 110 kV;  

4) dopuszcza się adaptację, rozbudowę i moderni-
zację oraz budowę nowych boisk, plaży i urzą-
dzeń rekreacyjnych, a także lokalizację pola bi-
wakowego;  

5) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury;  

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
10%;  

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
70% powierzchni działki;  

8) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 3KDL;  
9) zakaz podziałów wtórnych.  

25. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3UT, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) budowa nowych budynków usługowych jest 

możliwa, po spełnieniu warunków:  
a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnej linii zabudowy,  
b) ilość kondygnacji – dwie kondygnacje na-

ziemne, w tym poddasze użytkowe,  
c) wysokość budynku – nie większa niż 9 m,  
d) wysokość okapu – 3,5 m z tolerancją 0,5 m,  
e) dachy budynków dwuspadowe lub wielo-

spadowe o symetrycznym kącie nachylenia 
odpowiadających sobie połaci, w przedziale 
30° – 45°,  

f) budowa garaży i pomieszczeń gospodar-
czych wbudowanych w bryłę budynku usłu-
gowego;  

2) dopuszcza się budowę nowych boisk i urządzeń 
rekreacyjnych oraz lokalizację pola biwakowe-
go;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
20%;  

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
60% powierzchni działki;  

6) ze względu na ekspozycyjny charakter terenu, 
zabudowa wymaga szczególnego opracowania 
architektonicznego;  

7) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 5KDD, 
6KDD;  
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8) zakaz podziałów wtórnych.  

26. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1WSZ, ustala się warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania terenu:  
1) budowa zbiornika retencyjnego „Łask”, urzą-

dzeń związanych z obsługą zbiornika, plaż, te-
renów i urządzeń rekreacyjnych oraz sporto-
wych;  

2) możliwość lokalizowania kubaturowych obiek-
tów oraz urządzeń związanych z obsługą tech-
niczną zbiornika;  

3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów kubatu-
rowych oraz urządzeń związanych z obsługą 
terenów rekreacyjnych, jako obiektów tymcza-
sowych tylko od strony południowej terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1WSZ. Wysokość obiektów nie może przekra-
czać 3 m, łączna powierzchnia zabudowy 
obiektów nie może przekroczyć 300 m2;  

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
90% powierzchni terenu;  

5) obowiązuje opracowanie odrębnego projektu 
zagospodarowania dla całości terenu oznaczo-
nego symbolem 1WSZ;  

6) należy przeprowadzić badania dotyczące moż-
liwości występowania ujemnego oddziaływa-
nia spiętrzonych wód na zbiorniku wraz ze 
wskazaniem jego eliminacji;  

7) zbiornik częściowo kopany o swobodnie kształ-
towanej linii brzegowej;  

8) zaleca się zróżnicowanie linii brzegowej, wy-
tworzenie wysp, tworzenie nasadzeń z drzew i 
roślinności odpowiedniej do tworzonych wa-
runków;  

9) dopuszcza się budowę obiektów infrastruktury 
technicznej potrzebnych do obsługi terenów 
przyległych;  

10) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury;  

11) tymczasowy sposób zagospodarowania terenu 
– pozyskiwanie materiału ziemnego na rekul-
tywację wysypiska śmieci;  

12) obsługa komunikacyjna terenu z dróg 2KDL, 
3KDL, 1KDD, 3KDD, 7KDD.  

27. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1WS, ustala się warunki zabu-
dowy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) dopuszcza się prace związane z przebudową i 

modernizacją brzegów rzeki;  
2) obsługa komunikacyjna z dróg 2KDD, 3KDD 

poprzez tereny 1ZZ i 2ZZ oraz z drogi 3KDL po-
przez tereny 1UT, 2UT.  
28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2WS, ustala się warunki zabudowy i 
zasady zagospodarowania terenu:  
1) modernizacja, adaptacja, przebudowa i rozbu-

dowa istniejących urządzeń piętrzących zwią-
zanych ze zbiornikiem, budowa urządzeń rekre-
acyjnych i wypoczynkowych (molo, przystań ka-

jakowa, itp.);  
2) dopuszcza się regulację linii brzegowej zbiorni-

ka;  
3) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 3KDL 

poprzez teren 2UT.  
29. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1RG, ustala się warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) przebudowa, modernizacja, adaptacja budyn-

ków istniejących, musi spełniać warunki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu może 
ulec zwiększeniu o 1 m w stosunku do istnie-
jących parametrów. Spadek i konstrukcja da-
chu powinna odpowiadać parametrom bu-
dynku istniejącego;  

3) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury;  

4) możliwość utworzenia pola biwakowego bez 
możliwości lokalizowania obiektów kubaturo-
wych;  

5) obsługa komunikacyjna z drogi 3KDD, 2KDx;  
6) zakaz podziałów wtórnych.  

30. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2RG, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptuje się istniejące budynki w ich istniejącej 

formie i z obecną funkcją;  
2) przebudowa, modernizacja, adaptacja budyn-

ków istniejących, musi spełniać warunki:  
a) funkcja budynków musi być zgodna z funkcją 

obowiązującą w planie lub funkcją adapto-
waną,  

b) wysokość budynków, wysokość okapu może 
ulec zwiększeniu o 1 m w stosunku do istnie-
jących parametrów. Spadek i konstrukcja da-
chu powinna odpowiadać parametrom bu-
dynku istniejącego;  

3) możliwość lokalizacji obiektów małej architek-
tury;  

4) adaptacja, modernizacja, przebudowa i rozbu-
dowa istniejących stawów rybnych;  

5) adaptacja, modernizacja, przebudowa i rozbu-
dowa istniejących urządzeń związanych z ho-
dowlą ryb;  

6) możliwość utworzenia pola biwakowego bez 
możliwości lokalizowania obiektów kubaturo-
wych;  

7) obsługa komunikacyjna z drogi 3KDD;  
8) zakaz podziałów wtórnych.  

31. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1ZZw, ustala się warunki zabu-
dowy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) adaptacja, modernizacja, przebudowa i rozbu-

dowa istniejących wałów przeciwpowodzio-
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wych;  
2) zakaz uprawy gruntu na wałach przeciwpowo-

dziowych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 1ZZw;  

3) zakaz sadzenia drzew i krzewów na wałach prze-
ciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej 
niż 10 m od stopy wału;  

4) zakaz kopania studni, sadzawek oraz rowów, 
wykonywania robót i obiektów budowlanych, 
w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału;  

5) wykonywanie robót i obiektów budowlanych w 
odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału, 
jest możliwe tylko w przypadku uzyskania zgo-
dy w formie decyzji od Dyrektora Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Łodzi, działającego z upoważnienia Marszał-
ka Województwa Łódzkiego;  

6) zakaz grodzenia terenu;  
7) obsługa komunikacyjna poprzez drogi 2KDD, 

3KDD, 2KDx i tereny związane z obsługą cieków 
wodnych 2ZZ.  

32. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1ZZ, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) obowiązek zapewnienia pasa terenu wolnego 

od zabudowy na potrzeby komunikacji o szero-
kości minimum 3,5 m, związanego z przebudo-
wą brzegów rzeki, zbiornika;  

2) budowa urządzeń związanych ze zbiornikiem 
retencyjnym „Łask”;  

3) dopuszcza się regulację brzegów rzeki;  
4) zakaz uprawy gruntu;  
5) zakaz grodzenia terenu;  
6) obsługa komunikacyjna poprzez drogę 3KDD.  

33. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2ZZ, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) obowiązek zapewnienia pasa terenu wolnego 

od zabudowy na potrzeby komunikacji o szero-
kości minimum 3,5 m, związanego z przebudo-
wą wałów, brzegów rzeki, zbiornika;  

2) dopuszcza się regulację brzegów rzeki;  
3) zakaz uprawy gruntu;  
4) zakaz grodzenia terenu;  
5) dopuszcza się realizację ciągów pieszych, ście-

żek rowerowych zgodnie z rysunkiem planu;  
6) obsługa komunikacyjna poprzez drogi 1KDD, 

2KDD, 3KDD, 2KDx.  
34. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1R, ustala się warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania terenu:  
1) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów kubatu-

rowych;  
2) zakaz grodzenia terenu;  
3) dopuszcza się budowę nowej lub modernizację, 

przebudowę, rozbudowę istniejącej sieci infra-
struktury technicznej;  

4) obsługa komunikacyjna poprzez drogi 1KDD, 

2KDD, 3KDD oraz drogę krajową Nr 14.  
35. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1ZP, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) działania związane z nasadzeniem i pielęgnacją 

zieleni urządzonej;  
2) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów kubatu-

rowych;  
3) dopuszcza się budowę nowej lub modernizację, 

przebudowę, rozbudowę istniejącej sieci infra-
struktury technicznej;  

4) dopuszcza się budowę parkingów;  
5) obsługa komunikacyjna poprzez drogi 5KDD, 

6KDD.  
36. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1ZL, ustala się warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania terenu:  
1) ustala się zakaz zabudowy nie związanej z po-

trzebami gospodarki leśnej i projektowanymi 
urządzeniami infrastruktury technicznej;  

2) obsługa komunikacyjna terenu poprzez teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZZ 
oraz przez teren własny właściciela;  

3) ustala się zakaz podziałów wtórnych;  
4) zakaz grodzenia terenu.  

37. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDS, ustala się warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:  
1) adaptacja, modernizacja, rozbudowa i przebu-

dowa istniejących budynków i urządzeń stacji 
paliw oraz istniejącej wiaty możliwa, po speł-
nieniu następujących warunków:  
a) uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabu-

dowy,  
b) ilość kondygnacji – jedna kondygnacja na-

ziemna,  
c) wysokość budynku - nie większa niż 6 m,  
d) wysokość wiaty – nie więcej niż 7 m,  
e) dachy – płaskie,  
f) dopuszcza się lokalizowanie masztów i tablic 

reklamowych o wysokości nie większej niż 9 
m przed nieprzekraczalną linią zabudowy, 
jednak nie bliżej niż 14 m od krawędzi jezdni;  

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki nie więcej niż – 
20%;  

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni działki;  

4) obsługa komunikacyjna z drogi 1KDGP, 1KD.  
38. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2KDS, ustala się warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:  
1) realizacja ogólnodostępnych miejsc parkingo-

wych;  
2) zaleca się wprowadzenie zadrzewień pomiędzy 

miejscami postojowymi;  
3) zaleca się wprowadzenie minimum 15% po-

wierzchni biologicznie czynnej;  
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4) obsługa komunikacyjna z drogi 3KDL, 6KDD.  

39. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3KDS, ustala się warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu:  
1) realizacja ogólnodostępnych miejsc parkingo-

wych;  
2) zaleca się wprowadzenie zadrzewień pomiędzy 

miejscami postojowymi;  
3) zaleca się wprowadzenie minimum 15% po-

wierzchni biologicznie czynnej;  
4) obsługa komunikacyjna z drogi 3KDL.  

40. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1Wz, ustala się warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:  
1) adaptacja, modernizacja, rozbudowa i przebu-

dowa istniejących oraz budowa nowych urzą-
dzeń związanych z ujęciem wody, a także in-
nych istniejących urządzeń technicznych;  

2) obsługa komunikacyjna z drogi 4KDx.  
41. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1EE, ustala się warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:  
1) istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV z 

możliwością modernizacji, przebudowy, rozbu-
dowy, na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych i uzgodnionych z właściwym za-
kładem energetycznym;  

2) obsługa komunikacyjna na dotychczasowych 
zasadach.  

42. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2EE, ustala się warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:  
1) projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 

kV przewidziane do budowy, na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych i 
uzgodnionych z właściwym zakładem energe-
tycznym;  

2) obsługa komunikacyjna terenu z dróg: 3KDL, 
4KDD.  

 
Rozdział VIII 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie ustalonych 

na podstawie przepisów szczególnych, w tym  
terenów górniczych, a także narażonych na  

niebezpieczeństwo powodzi i osuwania  
się mas ziemnych 

 
§ 19. 1. Na obszarze objętych planem, nie 

występują tereny i obszary górnicze, nie występu-
ją obiekty podlegające ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych i nie występują zjawiska 
związane z osuwaniem mas ziemnych. Z uwagi na 
powyższe – ustaleń w tym zakresie niniejszy plan 
nie zawiera. 

2. Na obszarze objętym planem zostaje 
wyznaczony obszar zagrożenia powodzią, na któ-

rym zabrania się:  
1) sadzenia drzew lub krzewów, za wyjątkiem ro-

ślinności służącej regulacji wód oraz umocnień 
brzegów;  

2) zmiany ukształtowania terenu oraz wykonywa-
nia innych robót i czynności, które mogłyby 
utrudniać ochronę przed powodzią – ustalenia 
nie dotyczą terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1WS, 2WS, 1WSZ, 1ZZ, 2ZZ. 
Dla terenów oznaczonych na rysunku symbo-
lami 1WS, 2WS, 1WSZ, 1ZZ, 2ZZ, wszelkie dzia-
łania wymagają indywidualnego uzgodnienia z 
dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej;  

3) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przed-
sięwzięć, dla których obowiązek przeprowadze-
nia oceny oddziaływania na środowisko został 
zatwierdzony zgodnie z przepisami szczegól-
nymi;  

4) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, 
środków chemicznych, a także innych materia-
łów, które mogą zanieczyścić wodę, prowadze-
nia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w 
tym w szczególności ich składowania.  

3. Plan adaptuje na terenach zagrożenia 
powodzią istniejącą zabudowę, zgodnie z ustale-
niami zawartymi w rozdziale VII „Parametry i 
wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu”.  

4. Plan dopuszcza na obszarach zagrożenia 
powodzią wznoszenie nowych obiektów budowla-
nych i wykonywania urządzeń wodnych, na wa-
runkach określonych w ustawie Prawo wodne oraz 
w rozdziale VII „Parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu”.  
 

Rozdział IX 
Szczegółowe zasady i warunki  

scalenia i podziału nieruchomości 
 

§ 20. 1. Na obszarze objętym planem, nie 
ustala się zasad i warunków scalenia.  

2. Na obszarze objętym planem, ustala się 
zakaz wtórnych podziałów działek, za wyjątkiem:  
1) podziału działek na terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem 1UT/MN, 1MN, 
1U/MN, 2U/MN, 4U/MN, 1MN/U, 5MN/U, 1U, 
2U, 4U, 7U, 1PU, 2PU, zgodnie z warunkami 
opisanymi dla tych terenów w rozdziale VII 
„Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu”;  

2) podziałów dokonanych w celu wydzielenia no-
wych ciągów komunikacyjnych i terenu projek-
towanego zbiornika wodnego.  

3. Dopuszcza się podziały wtórne dokony-
wane w celu zniesienia współwłasności, powięk-
szenia nieruchomości i regulacji granic.  
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Rozdział X 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

 
§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1R, ustala się zakaz zabudowy, 
wznoszenia ogrodzeń i innych obiektów budowla-
nych, z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej.  

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1ZL, ustala się zakaz grodzenia, 
zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów kubatu-
rowych związanych z gospodarką leśną oraz pro-
jektowanymi urządzeniami infrastruktury tech-
nicznej.  
 

Rozdział XI 
Strefy ograniczeń od terenów zamkniętych 

 
§ 23. Na obszarze objętym planem, ustala 

się:  
1) powierzchnie ograniczające wysokość zabudo-

wy dla lotnisk państwowych (wojskowych) do 
340 m n.p.m., zgodnie z przepisami szczegól-
nymi;  

2) granicę strefy ochronnej od terenów zamknię-
tych, tj. ograniczonego sposobu zagospodaro-
wania terenów od kompleksu wojskowego we 
Wronowicach, w której obowiązują uzgodnie-
nia w zakresie wznoszenia obiektów wysoko-
ściowych, linii energetycznych wysokiego na-
pięcia, masztów radiostacji, wież, kominów, 
itp., których wysokość lub oddziaływanie zakłó-
cające, może ograniczyć możliwości bojowe 
obiektu. W granicach tego obszaru wydanie 
zgody na lokalizację należy uzgodnić z właści-
wymi organami wojskowymi.  

 
Rozdział XII 

Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemu komunikacyjnego 

 
§ 24. 1. W zakresie podstawowego układu 

komunikacyjnego, służącego ponadlokalnym ce-
lom publicznym o znaczeniu regionalnym, plan 
ustala:  
1) istniejący przebieg drogi krajowej Nr 14 relacji 

Sieradz – Łódź, głównej ruchu przyspieszone-
go, oznaczony na rysunku planu symbolem 
1KDGP, dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 35 

m,  
b) szerokość jezdni – minimum 13 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych z 
zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po obu 
stronach drogi,  

e) wjazd na drogę oznaczoną symbolem 1KDGP 
poprzez skrzyżowanie oznaczone symbolem 
1KD z drogami 1KDL i 2KDL oraz poprzez 
skrzyżowanie oznaczone symbolem 2KD z 
drogami 3KDD, 4KDD i 8KDD na zasadach 
ustalonych z zarządcą drogi.  

2. W zakresie podstawowego układu ko-
munikacyjnego służącego lokalnym celom pu-
blicznym, ustala się przebieg następujących ulic 
(dróg) służących obsłudze terenów zabudowy:  
1) istniejąca droga gminna (ul. Jodłowa), lokalna, 

oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDL, 
dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 30 

m,  
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi oraz ścieżki rowerowej,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi,  

f) dopuszcza się lokalizowanie parkingów w 
pasie drogowym, na zasadach określonych 
przez zarządcę drogi;  

2) projektowana droga gminna, lokalna, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 2KDL, dla 
której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 

zgodnie z rysunkiem planu szerokość dzia-
łek nr ewid. 33/1 i 33/2, obręb 13,  

b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi oraz ścieżki rowerowej,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi,  

f) dopuszcza się lokalizowanie parkingów w 
pasie drogowym, na zasadach określonych 
przez zarządcę drogi;  

3) projektowana droga powiatowa, lokalna, ozna-
czona na rysunku planu symbolem 3KDL, dla 
której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 20 

m,  
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi,  

e) dopuszcza się lokalizowanie ścieżki rowe-
rowej, zgodnie z rysunkiem planu,  
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f) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

4) projektowana droga gminna, dojazdowa zwią-
zana z obsługą zbiornika, oznaczona na rysun-
ku planu symbolem 1KDD, dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 

m,  
b) szerokość jezdni – minimum 4,5 m;  

5) projektowana droga gminna, dojazdowa ozna-
czona na rysunku planu symbolem 2KDD, dla 
której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – sze-

rokość działki nr ewid. 275, obręb 10,  
b) szerokość jezdni – minimum 4,5 m;  

6) istniejąca droga gminna (ul. Rzeczna), dojaz-
dowa, oznaczona na rysunku planu symbolem 
3KDD, dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 

według rysunku planu,  
b) szerokość jezdni – minimum 4,5 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi, ścieżki rowerowej oraz 
parkingów ogólnodostępnych,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

7) projektowana droga gminna, dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 4KDD, 
dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 

m,  
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

8) projektowana droga gminna, dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 5KDD, 
dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 12 

m,  
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi, ścieżki rowerowej oraz 
parkingów ogólnodostępnych,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

9) projektowana droga gminna, dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 6KDD, 
dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 12 

m,  
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi oraz ścieżki rowerowej,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

10) projektowana droga gminna, dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 7KDD, 
dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 

m – 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi,  

e) dopuszcza się lokalizowanie ścieżki rowe-
rowej zgodnie z rysunkiem planu,  

f) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

11) istniejąca droga gminna (ul. Podleśna), dojaz-
dowa, oznaczona na rysunku planu symbolem 
8KDD, dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 

m,  
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi oraz ścieżki rowerowej,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

12) istniejąca droga gminna (ul. Szkolna), dojaz-
dowa, oznaczona na rysunku planu symbolem 
9KDD, dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 

m – 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  
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13) istniejąca droga gminna (ul. Borowikowa), 

dojazdowa, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 10KDD, dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 15 

m, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

14) projektowana droga gminna, dojazdowa, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 
11KDD, dla której ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 12 

m – 30 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) szerokość jezdni – minimum 6 m,  
c) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

d) dopuszcza się lokalizowanie chodnika po 
obu stronach drogi oraz parkingów ogólno-
dostępnych,  

e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

15) istniejący ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1KDx, dla którego 
ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – sze-

rokość działki nr ewid. 452, obręb 15,  
b) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

c) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

16) istniejący ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 2KDx, dla którego 
ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 6 

m,  
b) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

c) dopuszcza się lokalizowanie ścieżki rowe-
rowej,  

d) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

17) projektowany ciąg pieszo-jezdny, oznaczony 
na rysunku planu symbolem 3KDx, dla którego 
ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 

m,  

b) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

c) dopuszcza się lokalizowanie ścieżki rowe-
rowej,  

d) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

18) istniejący ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 4KDx, dla którego 
ustala się:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających – 

według rysunku planu zgodnie z uwarun-
kowaniami własnościowymi,  

b) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

c) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-
zanych z obsługą drogi;  

19) projektowane skrzyżowania, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KD, 2KD, dla któ-
rych ustala się:  
a) rozwiązanie skrzyżowań według projektu 

technicznego w uzgodnieniu z zarządcą dro-
gi,  

b) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej, na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i uzgodnionych 
z zarządcą drogi,  

c) dopuszcza się lokalizowanie chodnika,  
d) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń zwią-

zanych z obsługą drogi.  
3. Plan ustala na skrzyżowaniach dróg 

(ulic) stosowanie narożnych ścięć linii rozgranicza-
jących o wielkości zależnie od klas krzyżujących się 
dróg (ulic), zgodnie z warunkami technicznymi, 
jednak nie mniejsze niż 5,0 m x 5,0 m. W obrębie 
trójkątnego poszerzenia pasa drogowego obowią-
zuje zachowanie pola widoczności.  

4. Na terenach dróg (ulic), o których mowa 
w planie, w obrębie linii rozgraniczających, plan 
zakazuje lokalizacji nowych budynków i urządzeń 
nie związanych z gospodarką drogową lub potrze-
bami obsługi ruchu; dopuszcza się lokalizację zie-
leni, urządzeń komunikacyjnych związanych z ob-
sługą ruchu, a w szczególności przystanków ko-
munikacji zbiorowej, pasów postojowych, parkin-
gów, urządzeń związanych z utrzymaniem i eks-
ploatacją tras oraz urządzeń infrastruktury tech-
nicznej pod warunkiem nienaruszania wymagań 
określonych w przepisach szczególnych dotyczą-
cych dróg publicznych oraz uzyskania zgody za-
rządcy drogi.  

5. Plan ustala linie zabudowy dla poszcze-
gólnych klas dróg (ulic) na terenach zainwestowa-
nych w nawiązaniu do istniejącej ukształtowanej 
linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu. O ile 
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ustalenia szczegółowe dla poszczególnych jedno-
stek planistycznych nie stanowią inaczej i nie jest 
oznaczony na rysunku planu wymiar linii zabudo-
wy, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy na 
terenach przeznaczonych do zainwestowania dla 
poszczególnych klas dróg:  
1) GP – 25 m od projektowanej linii rozgraniczają-

cej;  
2) L, D – 6 m od projektowanej linii rozgraniczają-

cej.  
 

Rozdział XIII 
Zasady modernizacji, rozbudowy 

 i budowy infrastruktury technicznej 
 

§ 25. Na obszarze objętym planem ustala 
się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
urządzeń zaopatrzenia w wodę:  
1) ustala się, że dla całego obszaru objętego pla-

nem, dla celów bytowo-gospodarczych, pro-
dukcyjnych i przeciwpożarowych, głównym źró-
dłem zasilania w wodę będzie miejska sieć wo-
dociągowa (istniejąca i projektowana). Nowe 
odcinki sieci wodociągowej zostaną zaprojek-
towane w korytarzach dróg wyznaczonych li-
niami rozgraniczającymi na podstawie projektu 
technicznego. Na terenach oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 1MN, 1MN/U, 2U/MN, 
3U/MN, 4U/MN, 3UT, 1RG, 2RG, do czasu bu-
dowy nowej sieci dopuszcza się budowę wła-
snych studni do zasilania w wodę jako rozwią-
zanie tymczasowe;  

2) przy projektowaniu nowych i modernizacji sieci 
istniejących, należy uwzględniać wymagania 
dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę, zgodnie z przepisami szczególnymi. Do-
tyczy to w szczególności zapewnienia odpo-
wiednich ilości i wydajności hydrantów dla ce-
lów przeciwpożarowych.  

§ 26. Na obszarze objętym planem, ustala 
się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
kanalizacji sanitarnej:  
1) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do wód i gruntu;  
2) ustala się, że ścieki sanitarne ze wszystkich 

zespołów mieszkaniowych będą odprowadzane 
docelowo do istniejącej i projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej, która zostanie połączona 
z miejską siecią kanalizacji sanitarnej. Ustala 
się, że sieć kanalizacji sanitarnej zostanie zapro-
jektowana w korytarzach dróg wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi, zgodnie z projektem 
technicznym;  

3) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej, do-
puszcza się zastosowanie do gromadzenia ście-
ków bytowych zbiorników bezodpływowych, 
tylko jako rozwiązanie tymczasowe.  

§ 27. Na obszarze objętym planem, ustala 
się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

kanalizacji deszczowej:  
1) ustala się, że wody opadowe terenu objętego 

planem odprowadzane będą do rzeki Pisi, za 
pośrednictwem głównego kanału kanalizacji 
deszczowej oraz istniejącej i projektowanej ka-
nalizacji deszczowej. Ustala się, że sieć kanali-
zacji deszczowej zostanie zaprojektowana w ko-
rytarzach dróg wyznaczonych liniami rozgrani-
czającymi na podstawie projektu technicznego;  

2) ustala się, że do czasu budowy kanalizacji desz-
czowej na nieskanalizowanych terenach; wody 
opadowe będą odprowadzane powierzchnio-
wo, na własny teren, z uwzględnieniem wyko-
nania we własnym zakresie zabezpieczeń tere-
nów sąsiednich przed zalewaniem;  

3) ustala się, w zależności od wielkości planowa-
nego zbiornika retencyjnego, obowiązek prze-
budowy otwartego kanału kanalizacji deszczo-
wej przebiegającego przez tereny oznaczone na 
rysunku planu 1WSZ i 3KDL, wg projektu tech-
nicznego;  

4) obowiązuje oczyszczenie wód opadowych z 
dróg, parkingów oraz składów i powierzchni 
magazynowych przed odprowadzeniem ich do 
środowiska, zgodnie z przepisami szczególny-
mi;  

5) główne miejsca włączeń kanalizacji deszczowej 
do naturalnych odbiorników zaleca się wyposa-
żyć w osadniki z urządzeniami oczyszczającymi;  

6) ścieki deszczowe z terenów, gdzie prowadzona 
jest gospodarcza działalność usługowa i pro-
dukcyjna, wymagają wprowadzenia do sieci 
kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku 
technicznych możliwości, po podczyszczeniu w 
urządzeniach oczyszczających, zlokalizowanych 
w granicach terenu, będą odprowadzane do 
zbiorników odparowujących;  

7) zakaz odprowadzania wód deszczowych na 
teren bocznicy kolejowej położonej wzdłuż za-
chodniej granicy planu oraz do kolejowych 
urządzeń odwadniających.  

§ 28. Na obszarze objętym planem, ustala 
się zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:  
1) poprzez istniejące i projektowane linie napo-

wietrzne i kablowe oraz istniejące i projekto-
wane stacje transformatorowe, w zależności 
od potrzeb zgodnie z zapisami planu i w uz-
godnieniu z właściwym zakładem energetycz-
nym;  

2) dla linii elektroenergetycznej wysokiego napię-
cia 110 kV, ustala się:  
a) adaptację istniejącej linii,  
b) strefę ochronną o szerokości 36 m wzdłuż 

linii,  
c) zakaz budowania nowych odcinków,  
d) modernizacja, przebudowa musi przebiegać 

po istniejącym śladzie oraz nie może wiązać 
się ze zwiększeniem strefy ochronnej;  

3) dla linii elektroenergetycznych średniego na
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pięcia 15 kV, ustala się:  
a) adaptuje się przebieg napowietrznych linii 

energetycznych poza liniami rozgraniczają-
cymi dróg i ulic wyłącznie w przypadkach 
przedstawionych na rysunku planu,  

b) budowę nowych odcinków jako linii kablo-
wych w liniach rozgraniczających dróg i 
ulic,  

c) strefę ochronną o szerokości 15 m wzdłuż 
linii napowietrznych;  

4) dla linii elektroenergetycznych niskiego napię-
cia, ustala się:  
a) adaptację istniejących linii,  
b) budowę nowych odcinków jako linii kablo-

wych w liniach rozgraniczających dróg i 
ulic;  

5) lokalizacja nowych stacji transformatorowych 
– poza liniami rozgraniczającymi dróg i ulic, na 
wydzielonych działkach, z możliwością dojazdu 
do drogi publicznej;  

6) zmiana lokalizacji stacji transformatorowych 
oraz lokalizacja stacji dodatkowych wynikająca 
z potrzeb funkcji podstawowych, nie wymaga 
zmiany ustaleń planu;  

7) zmiana stacji słupowej na wnętrzową nie wy-
maga zmiany ustaleń planu;  

8) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1PU, 2PU, ustala się możliwość 
zaopatrzenia w energię elektryczną przyłącza-
mi kablowymi z sieci 15 kV do stacji odbiorczej 
15 kV lub do stacji transformatorowej 15/0,4 
kV;  

9) w strefach ochronnych linii elektroenergetycz-
nych, ustala się zakaz budowy obiektów o 
funkcjach chronionych;  

10) dopuszcza się w strefach ochronnych od linii 
lokalizację obiektów o funkcjach niemieszkal-
nych w uzgodnieniu z właściwym zakładem 
energetycznym, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.  

§ 29. Na obszarze objętym planem, ustala 
się zasady w zakresie gospodarki odpadami:  
1) odpady komunalne będą segregowane i sorto-

wane w indywidualnych pojemnikach do gro-
madzenia odpadów w miejscu ich powstawa-
nia;  

2) odpady będą wywożone na składowisko odpa-
dów komunalnych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi;  

3) gospodarka odpadami niebezpiecznymi winna 
być prowadzona zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi;  

4) obowiązuje zakaz magazynowania i składowa-
nia odpadów w miejscach do tego niewyzna-
czonych.  

§ 30. Na obszarze objętym planem, ustala 
się zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  
1) zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych, 

technologicznych i ciepłej wody użytkowej, bę-
dzie realizowane z lokalnych i indywidualnych 
źródeł ciepła, z zaleceniem stosowania techno-
logii i paliw ekologicznych. Zaleca się stopnio-
we odstępowanie od stosowania, jako surow-
ca, ciał stałych na bazie węgla;  

2) obowiązuje zakaz stosowania paliw powodują-
cych emisję spalin przekraczających dopusz-
czalne normy.  

§ 31. Na obszarze objętym planem, ustala 
się zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
1) zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie po roz-

budowie sieci gazociągowej średniego ciśnie-
nia o sieć rozdzielczą na podstawie projektu 
technicznego;  

2) ustala się, że sieć gazowa zostanie zaprojekto-
wana w korytarzach dróg wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi za zgodą zarządcy drogi.  

§ 32. Na obszarze objętym planem, ustala 
się zasady w zakresie wyposażenia w środki łącz-
ności:  
1) ustala się, że zaopatrzenie w łącza teleinforma-

tyczne odbywać się będzie z istniejącej i projek-
towanej sieci prowadzonej w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic, za zgodą zarządcy drogi;  

2) ustala się, że urządzenia i sieci teleinformatycz-
ne mogą być lokalizowane na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej.  

 
Rozdział XIV 

Sposób i termin tymczasowego  
zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenów 
 

§ 33. Do czasu zagospodarowania terenu 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, w szcze-
gólności do czasu wytyczenia nowych dróg i do-
prowadzenia sieci uzbrojenia komunalnego, w tym 
zapewnienia wody z sieci wodociągowej, budowy 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz doprowa-
dzenia energii elektrycznej, ustala się dotychcza-
sowy sposób użytkowania.  

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1WSZ dopuszcza się tymczasowy 
sposób zagospodarowania terenu – pozyskanie 
materiału ziemnego na rekultywację wysypiska 
śmieci.  
 

Rozdział XV 
Stawki procentowe, stanowiące podstawę  

ustalenia jednorazowej opłaty  
od wzrostu wartości nieruchomości 

 
§ 35. Dla terenów wyznaczonych w planie, 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala 
się stawkę dla naliczania opłat związanych z 
uchwaleniem planu miejscowego w wysokości, 
płatną w przypadku zbycia tej nieruchomości:  
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1) 30% dla terenów oznaczonych w planie symbo-

lami: U;  
2) 30% dla terenów oznaczonych w planie symbo-

lami U/MN;  
3) 20% dla terenów oznaczonych w planie symbo-

lami MN/U;  
4) 20% dla terenów oznaczonych w planie symbo-

lami MN;  
5) 30% dla terenów oznaczonych w planie symbo-

lami PU;  
6) 20% dla terenów oznaczonych w planie symbo-

lami UT/MN;  
7) 20% dla terenów oznaczonych w planie symbo-

lami RG;  
8) 30% dla terenów oznaczonych w planie symbo-

lami UT;  
9) 0% dla terenów pozostałych  

z wyłączeniem działek stanowiących własność 
ko-munalną.  

Rozdział XVI 
Przepisy końcowe 

 
§ 36. 1. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Łasku.  
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomości, poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku, a także 
poprzez zamieszczenie jej treści na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego.  
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku: 

Robert Bartosik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 232 – 14240 – Poz.  2085 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIV/364/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 
 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIV/364/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 
 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU  
MIEJSCOWEGO PLANU WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

 
Pierwsze wyłożenie projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, 
drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową odbyło 
się w okresie od 21 maja do 10 czerwca 2008 r. 
Uwagi do projektu planu można było składać do 
24 czerwca 2008 r. W tym czasie wniesiono 13 
uwag. 
 

Tytuł I 
Uwagi następujących osób zostały przez  

Radę Miejską w Łasku, uwzględnione w całości 
 

1) Pana Mariusza Grzesiaka, zam. ul. Sosnowa 12, 
98-100 Łask, dotycząca obsługi komunikacyjnej 
działek nr ewid. 39, 40, 41, 42 obręb 13;  

2) Państwa Haliny i Zygmunta Pasternak, zam. ul. 
Warszawska 151, 98-100 Łask, dotycząca ob-
sługi komunikacyjnej działki nr ewid. 49 obręb 
13;  

3) Państwa Teresy i Zenona Kubiaków, zam. ul. 
Warszawska 149, 98-100 Łask, dotycząca ob-
sługi komunikacyjnej działki nr ewid. 48 obręb 
13;  

4) Pana Stanisława Wcisłego, zam. ul. Warszaw-
ska 155, 98-100 Łask, dotycząca obsługi komu-
nikacyjnej działki nr ewid. 51 obręb 13;  

5) Pani Agnieszki Bartoszczyk, zam. ul. Jodłowa 
9/24, 98-100 Łask, dotycząca obsługi komunika-
cyjnej dz. nr ewid. 45 obręb 13;  

6) Pani Cecylii Ziemkiewicz, Pani Anny Stasiak, 
Pani Kamili Gocałek, zam. ul. Warszawska 153, 
98-100 Łask, dotycząca obsługi komunikacyjnej 
działki nr ewid. 50 obręb 13;  

7) Pana Jarosława Gajzler, zam. ul. Warszawska 
145, 98-100 Łask, dotycząca obsługi komunika-
cyjnej działki nr ewid. 46 obręb 13;  

8) Pana Krzysztofa Rudnickiego, zam. ul. War-
szawska 147, 98-100 Łask, dotycząca obsługi 
komunikacyjnej działki nr ewid. 47 obręb 13.  

 
Tytuł II 

Uwagi następujących osób zostały przez  
Radę Miejską w Łasku uwzględnione w części 

 
1) Pana Stanisława Wcisłego, zam. ul. Warszaw-

ska 155, 98-100 Łask, dotycząca poszerzenia 
działki nr ewid. 51 obręb 13 o fragment sąsied-
niej działki nr ewid. 2/1 obręb 13 (25 m od ul. 
Rzecznej oraz 19 m w głąb działki nr ewid. 2/1 
obręb 13). Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Ła-
sku: Poszerzenie wnioskowanej działki nr ewid 
51 obręb 13 o teren działki nr ewid 2/1 obręb 

13, nastąpi na obszarze do terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 7KDD;  

2) Pana Sławomira Kurana, zam. ul. Gen. Sikor-
skiego 9, 96-300 Żyrardów, dotycząca działek nr 
ewid. 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 
29/2, 30/2, 31/3, 32/5 obręb 13. Uwaga obejmuje 
następujące zagadnienia:  
a) zmiana przeznaczenia działek pod zabudowę 

usługową jako alternatywną dla funkcji pro-
dukcyjnej,  

b) zwiększenie powierzchni sprzedaży do 2.000 
m2,  

c) obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 5KDD.  

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łasku:  
a) uwaga dotycząca zmiany przeznaczenia tere-

nu została w całości odrzucona. Przeznacze-
nie pod zabudowę produkcyjno-usługową 
wnioskowanego terenu, jest zgodne ze Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Łask, przyjętego uchwałą Nr XVIII/137/08 Ra-
dy Miejskiej w Łasku z dnia 6 lutego 2008 r. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.) ustalenia studium są wiążące dla orga-
nów gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych,  

b) uwaga dotycząca zwiększenia powierzchni 
sprzedaży do 2.000 m2 została w całości od-
rzucona. Plan zakłada na tym terenie wpro-
wadzenie funkcji produkcyjno-usługowej. Za-
pisy planu nie obejmują przeznaczenia pod 
handel wielkopowierzchniowy,  

c) uwaga dotycząca obsługi komunikacyjnej z 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 5KDD, została uwzględniona.  

 
Tytuł III 

Uwagi następujących osób zostały przez  
Radę Miejską w Łasku odrzucone w całości 

 
1) Pana Wojciecha Grobelnego, zam. ul. Plażowa 

2, 98-100 Łask, dotycząca obsługi komunikacyj-
nej dz. nr ewid. 454/1 obręb 15. Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w Łasku: Obsługa komunikacyj-
na działki nr ewid. 454/1 obręb 15 odbywać się 
będzie z projektowanej drogi gminnej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 11KDD po-
prowadzonej wzdłuż drogi krajowej Nr 14 oraz z 
ul. Borowikowej. Realizacja skrzyżowania drogi 
krajowej Nr 14 z ul. Szkolną, nie jest możliwa ze 
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względu na obowiązujące przepisy prawne. 
Zjazd na skrzyżowanie z ul. Jodłową znajduje 
się w podobnej odległości jak nie zrealizowane 
skrzyżowanie drogi krajowej Nr 14 z ul. Szkol-
ną;  

2) Pana Stanisława Wcisłego, zam. ul. Warszaw-
ska 155, 98-100 Łask, dotycząca obsługi komu-
nikacyjnej działki nr ewid. 14 obręb 13. Roz-
strzygnięcie Rady Miejskiej w Łasku: Plan prze-
znacza ten teren pod działalność usługową, dla 
której wymagana jest odpowiednia obsługa 
komunikacyjna;  

3) Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami 
„AGRO”, Belvedere Plaza, ul. Belwederska 23,  
00-761 Warszawa, dotycząca zmiany przezna-
czenia działki nr ewid. 1/2 obręb 21 pod zabu-
dowę letniskową. Rozstrzygnięcie Rady Miej-
skiej w Łasku: Działka położona jest w obszarze 
narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, w 
dolinie rzeki Grabi stanowiącej główny korytarz 
ekologiczny, którego głównym zadaniem jest 
przewietrzanie terenu i odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych. Działka w projekcie 

planu oznaczona jest symbolem 1R (tereny rol-
nicze).  

Drugie wyłożenie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, dro-
gą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową odbyło się 
w okresie od 22 kwietnia do 15 maja 2009 r. Uwagi 
do projektu planu można było składać do 1 czerw-
ca 2009 r. W tym czasie wniesiono 1 uwagę:  
1) Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami 

„AGRO”, Belvedere Plaza, ul. Belwederska 23,  
00-761 Warszawa dotycząca zmiany przezna-
czenia działki nr ewid. 1/2 obręb 21 pod zabu-
dowę letniskową. Rozstrzygnięcie Rady Miej-
skiej w Łasku: Uwaga została odrzucona w ca-
łości. Działka położona jest w obszarze narażo-
nym na niebezpieczeństwo powodzi, w dolinie 
rzeki Grabi stanowiącej główny korytarz ekolo-
giczny, którego głównym zadaniem jest prze-
wietrzanie terenu i odprowadzanie wód opa-
dowych i roztopowych. Działka w projekcie 
planu oznaczona jest symbolem 1R (tereny rol-
nicze). 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXIV/364/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 
 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ  

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, 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) Rada Miejska w Łasku stwierdza, 
że w związku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w miejscowości Łask pomiędzy rzeką 
Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową, 
będzie możliwa realizacja następujących inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej należących 
do zadań własnych gminy, związanych z przygo-
towaniem terenu do zabudowy: 
1) wykup gruntów pod budowę nowych dróg o 

powierzchni około 7.500 m2;  
2) wykup gruntów pod budowę zbiornika reten-

cyjnego „Łask” o powierzchni 27.200 m2;  
3) budowa sieci wodociągowej o długości około 

2.250 mb;  
4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 

około 1.570 mb, budowa kanału tłocznego o 
długości 260 mb oraz budowa jednej przepom-
powni;  

5) budowa kanalizacji deszczowej o długości oko-
ło 1.020 mb;  

6) budowa nowych dróg i ciągów pieszo-jezdnych 
o długości około 19.470 m2;  

7) budowa parkingów ogólnodostępnych o po-
wierzchni 5.530 m2.  

Powyższe zadania zostaną umieszczone w wielo-
letnim planie inwestycyjnym oraz w zadaniach 
rzeczowych budżetu miasta na kolejne lata.  
Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w 
oparciu o budżet miasta, z wykorzystaniem środ-
ków zewnętrznych. 
 

2085  

 
 
 
 
 
 
 


