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UCHWAŁA NR XVII/146/11 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 27 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki,  

dla fragmentu obrębu wiejskiego Ruda Bugaj – działka 70/2  
 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 
106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 
130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, 
poz. 901) oraz w następstwie uchwały Rady Miejskiej 
w Aleksandrowie Łódzkim Nr LIX/552/10 z dnia 29 
paňdziernika 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki 
dla fragmentu obrębu wiejskiego Ruda Bugaj, Rada 
Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co na-
stępuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Aleksandrów 
Łódzki, dla fragmentu obrębu wiejskiego Ruda Bugaj 
– obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 
70/2, zwany dalej planem, składający się z: 
1) częņci tekstowej planu, stanowiącej treņć uchwa-

ły; 
2) częņci graficznej, na którą składa się rysunek pla-

nu w skali 1:1000 – stanowiącej załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, jako za-
łącznik Nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik Nr 
3 do uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
pokrywają się z granicami okreņlonymi uchwałą 
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim Nr 
LIX/552/10 z dnia 29 paňdziernika 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskie-
go Ruda Bugaj, która zmieni uchwałę Rady Miejskiej 
w Aleksandrowie Łódzkim Nr XXVII/242/04 w częņci 
dotyczącej terenu obejmującego działkę 70/2, przed-
stawione zostały na rysunku planu. 

3. Granice planu wyznaczone są: od strony 
północnej – korytem rzeki Bzura, od strony wschod-
niej – zachodnią granicą działki o numerze ewiden-
cyjnym 70/3, od strony południowej – północną linią 
rozgraniczającą drogi gminnej (działka nr ew. 11) 
oraz od strony zachodniej – wschodnimi granicami 
działek 65/18, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/17. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 
1) wyznaczenie terenu infrastruktury technicznej dla 

obiektów oczyszczalni ņcieków, okreņlenie zasad 
zagospodarowania i kształtowania zabudowy dla 
poprawy ładu przestrzennego, poprzez ņwiadome 
kształtowanie przestrzeni wynikające z planowa-
nego przeznaczenia terenu z poszanowaniem ist-
niejących walorów przyrodniczych, pozostając w 
tym zakresie w zgodnoņci z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki; 

2) okreņlenie zasad obsługi komunikacyjnej terenu z 
uwzględnieniem powiązania z nadrzędnym ukła-
dem komunikacyjnym. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia zawar-

te w niniejszej uchwale i na rysunku planu, doty-
czące obszaru, okreņlonego w § 1 ust. 2; 

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

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć ustale-
nia graficzne, oznaczone na rysunku planu w skali 
1:1000, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 
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4) obszarze planu – naleŊy przez to rozumieć obszar 

okreņlony w § 1 ust. 2 oraz na załączniku graficz-
nym – rysunku planu; 

5) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o róŊnym sposobie 
uŊytkowania, zagospodarowania lub róŊnym 
przeznaczeniu podstawowym terenu, w tym 
równieŊ granice pomiędzy terenami dróg, a tere-
nami zabudowy; 

6) terenie – naleŊy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną jednostkę ustaleń planu, oznaczoną 
numerem i symbolem literowym, wyróŊniającą ją 
spoņród innych terenów, dla której ustalono 
przepisy szczegółowe; 

7) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które dominuje lub będzie dominować na 
danym terenie; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym – 
naleŊy przez to rozumieć ciągi komunikacyjne, 
dojazdy, zieleń i elementy małej architektury oraz 
okreņlone rodzaje przeznaczenia w zakresie usta-
lonym w Rozdziale 3 – „Ustalenia szczegółowe 
dla terenów”; 

9) uciąŊliwoņci obiektów i urządzeń – naleŊy przez to 
rozumieć negatywne ich oddziaływanie na oto-
czenie, powodowane emisją gazów i pyłów, za-
pachów, hałasu, promieniowania, itp., a takŊe 
wynikające ze wzmoŊonego ruchu pojazdów 
związanego z funkcjonowaniem tych obiektów i 
urządzeń; 

10) usługach – naleŊy przez to rozumieć działalnoņć 
prowadzoną w samodzielnych budynkach lub 
pomieszczeniach w budynkach o innej funkcji niŊ 
usługowe oraz przy uŊyciu specjalnych urządzeń, 
której celem jest zaspokojenie potrzeb ludnoņci, a 
nie wytwarzającą bezpoņrednio, metodami prze-
mysłowymi, dóbr materialnych oraz której cha-
rakter i zakres nie spowoduje pogorszenia wa-
runków Ŋycia mieszkańców, tj. powierzchni ziemi, 
gleby, zasobów wód powierzchniowych, szaty 
roņlinnej, klimatu akustycznego, itp. a poņrednio 
nie wpływającą niekorzystnie na standardy prze-
bywania w ņrodowisku ludzi i zwierząt; 

11) adaptacji – naleŊy przez to rozumieć przebudowę 
pomieszczeń w obiekcie w celu spełniania innych 
niŊ dotąd funkcji uŊytkowych lub polegającą na 
przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych 
wymagań, bez zmiany jego funkcji zachowując 
wszystkie walory przestrzenne istniejącego obiek-
tu; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć wyznaczone w terenie linie, okreņlające 
najmniejszą dopuszczalną odległoņć zewnętrzne-
go lica budynku (obiektu kubaturowego) od linii 
rozgraniczającej ulicy, granicy działki lub innego 
obiektu, zgodnie z rysunkiem planu, z pominię-
ciem loggii, balkonów, wykuszy wysuniętych po-
za obrys budynku oraz elementów wejņć do bu-
dynku (schodów, podestów, pochylni dla niepeł-

nosprawnych i zadaszeń); nieprzekraczalne linie 
zabudowy nie dotyczą lokalizacji urządzeń infra-
struktury technicznej (stacji transformatorowych, 
przepompowni, stacji fotokatalitycznego oczysz-
czania powietrza) oraz strefy izolacji akustyczno-
wizualnej; 

13) wskaňniku intensywnoņci zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji naziemnych 
wszystkich budynków o charakterze trwałym, po-
łoŊonych w granicach działki lub zespołu działek 
budowlanych, do całej powierzchni tej działki lub 
zespołu działek;  

14) komunalnych osadach ņciekowych – naleŊy przez 
to rozumieć pochodzący z oczyszczalni ņcieków 
osad z komór fermentacyjnych oraz innych insta-
lacji słuŊących do oczyszczania ņcieków komu-
nalnych oraz innych ņcieków o składzie zbliŊonym 
do składu ņcieków komunalnych; 

15) odpadach komunalnych – naleŊy przez to rozu-
mieć odpady niezawierające odpadów niebez-
piecznych pochodzące od innych wytwórców od-
padów, które ze względu na swój charakter lub 
skład są podobne do odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne  
dotyczące przeznaczenia terenu 

 
§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie uzu-
pełniające terenów, wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi tereny o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania: 
a) teren infrastruktury technicznej – oczyszczalni 

ņcieków, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem Kno, 

b) tereny lasów – oznaczone na rysunku planu 
symbolami od 1ZL, 2ZL i 3ZL, 

c) teren dróg publicznych – poszerzenie pasa 
drogowego drogi lokalnej oznaczony na ry-
sunku planu symbolami KDL; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaňniki intensyw-
noņci zabudowy; 

5) granice i sposoby zagospodarowania strefy nara-
Ŋonej na niebezpieczeństwo powodzi; 

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

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Plan nie ustala: 
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1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej; 
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych oraz terenów zagroŊonych osuwa-
niem się mas ziemnych; 

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoņci; 

5) sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŊytkowania terenów; 

6) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej, a takŊe terenów wyma-
gających przekształceń lub rekultywacji; 

7) zasad wyposaŊenia i urządzenia terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych oraz terenów słuŊących 
organizacji imprez masowych; - z uwagi na nie 
występowanie ww. zagadnień na terenie objętym 
planem. 

3. Cyfry występujące przy symbolach litero-
wych poszczególnych terenów, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1 lit. b, mają znaczenie porządkowe. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne, 
przedstawione na rysunku planu, są ustaleniami 
obowiązującymi: 
1) granica obowiązywania ustaleń planu; 
2) linie rozgraniczające teren o róŊnym przeznacze-

niu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne, przedsta-
wione na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, 
są oznaczeniami informacyjnymi. 

§ 6. Do czasu zainwestowania terenów, o 
których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, według zasad usta-
lonych w niniejszej uchwale, ustala się moŊliwoņć 
ich tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i 
uŊytkowania w sposób dotychczasowy. 

§ 7. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbędne do wykonania projektu budowla-
nego, naleŊy okreņlać według ustaleń ogólnych dla 
całego obszaru objętego planem (Rozdział 2) oraz 
ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów 
w granicach obowiązywania planu z uwzględnie-
niem ustaleń dotyczących obsługi komunikacyjnej 
oraz infrastruktury technicznej (Rozdział 3). 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

symbolem Kno przeznaczenie terenu ustala się na-
stępująco: 
1) przeznaczenie podstawowe – zachowanie do-

tychczasowej funkcji terenu infrastruktury tech-
nicznej, pod obiekty oczyszczalni ņcieków wraz z 
urządzeniami technologiczno-technicznymi; 

2) przeznaczenie uzupełniające – obiekty małej ar-
chitektury, miejsca postojowe, urządzenia komu-

nikacji kołowej i pieszej oraz inne wzbogacające 
urządzenia infrastruktury technicznej. 

§ 9. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego dla terenu Kno ustala się: 
1) adaptacja istniejących obiektów i urządzeń bu-

dowlanych oraz realizacja nowej zabudowy w 
oparciu o nieprzekraczalne linie zabudowy, wy-
znaczone na rysunku planu; 

2) dopuszcza się w przestrzeni między linią rozgra-
niczającą drogi publicznej, a nieprzekraczalną li-
nią zabudowy, lokalizację ewentualnej stacji 
transformatorowej, przepompowni, stacji fotoka-
talitycznego oczyszczania powietrza oraz budyn-
ku portierni; 

3) zakaz stosowania cienkoņciennych prefabrykatów 
betonowych w ogrodzeniach; 

4) zakaz lokalizacji reklam stanowiących informację 
komercyjną o działalnoņci nie związanej z miej-
scem lokalizacji reklamy z wyłączeniem informa-
cji dopuszczonych przez system informacji w 
gminie. 

2. W zakresie ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego dla terenu Kno ustala się: 
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, z 
wyjątkiem realizowania inwestycji celu publicz-
nego; 

2) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej o 
uciąŊliwoņci wykraczającej poza granice terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

3) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ņcieków 
komunalnych do rzeki Bzury; 

4) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów oraz realizacji 
zadrzewień mogących powodować utrudnienia w 
przepływie wód powierzchniowych w granicach 
strefy zagroŊenia powodziowego; 

5) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 
jeŊeli słuŊą one innym celom niŊ ochrona przyro-
dy; 

6) dopuszcza się czasowe gromadzenie zhigienizo-
wanych i ustabilizowanych osadów ņciekowych 
pochodzących z istniejącej oczyszczalni ņcieków, 
przed ich rolniczym wykorzystaniem; 

7) dopuszcza się wytwarzanie, zbieranie i przetwa-
rzanie odpadów innych niŊ niebezpieczne; 

8) obowiązek instalowania separatorów substancji 
ropopochodnych na odpływach wód opadowych 
z utwardzonych placów postojowych; 

9) obowiązek zapewnienia dostępu do urządzeń 
melioracyjnych w celu ich konserwacji, zapew-
nienia bezpieczeństwa ich uŊytkowania, ochrony 
przed uciąŊliwym oddziaływaniem oraz uzgad-
niania projektów budowlanych inwestycji ziem-
nych i kubaturowych, na etapie pozwolenia na 
budowę z właņciwym ich zarządcą; 

10) przy realizacji zabudowy i zagospodarowania 
terenu obowiązek stosowania wymagań tech-
nicznych zapewniających zgodne z przepisami 
szczególnymi parametry akustyczne na planowa- 
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ne i istniejące tereny mieszkaniowe sąsiedztwa; 
11) obowiązek ochrony powietrza atmosferycznego 

poprzez zastosowanie w obiektach o charakterze 
usługowym instalacji, których eksploatacja nie 
spowoduje przekroczenia standardów, jakoņci 
powietrza poza terenem, do którego prowadzący 
instalację posiada tytuł prawny; 

12) obowiązek ochrony wód powierzchniowych i 
wód podziemnych na całym obszarze objętym 
granicami opracowania planu, znajdującego się 
w granicach terenu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP), poprzez stosowanie 
wszelkich zabezpieczeń technicznych przy realiza-
cji nowych inwestycji; 

13) obowiązek maksymalnego zachowania istnieją-
cych zadrzewień, nie kolidujących z zamierzeniem 
budowlanym a spełniających szereg funkcji eko-
logicznych oraz maksymalne nasycanie terenów 
zielenią, niezbędna wycinka drzew zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

14) obowiązek selekcji i gromadzenia odpadów 
powstających w wyniku funkcjonowania obiek-
tów na terenie w urządzeniach przystosowanych 
do ich gromadzenia oraz ich usuwanie zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce 
komunalnej gminy; 

15) obowiązek zaopatrzenia w ciepło zgodnie z zasa-
dą stosowania proekologicznych systemów 
ogrzewania. 

3. W zakresie parametrów i wskaňników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla 
terenu Kno ustala się: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja zabudowy na działkach:  
- posiadających dostęp do drogi publicznej,  
- o kącie połoŊenia bocznych granic działek w 

stosunku do pasa drogowego minimum 80 
stopni,  

- o powierzchni minimum 4500 m²,  
- o szerokoņci frontu od strony drogi publicz-

nej do 12 m, 
b) lokalizacja budynków w nieprzekraczalnych li-

niach zabudowy, 
c) obowiązek zachowania powierzchni terenu 

biologicznie czynnego o wielkoņci nie mniej-
szej niŊ 30% powierzchni działki, 

d) wskaňnik intensywnoņci zabudowy od 0,05 do 
0,5, 

e) w zakresie budowy ogrodzeń obowiązek sto-
sowania tradycyjnych materiałów budowla-
nych cegła, elementy metalowe oraz ustalenia 
§ 9 ust. 1 pkt 3 przy maksymalnej wysokoņci 
do 1,60 m, 

f) adaptacja istniejących obiektów i urządzeń 
budowlanych o funkcji podstawowej z moŊli-
woņcią ich przebudowy i rozbudowy oraz re-
alizacja nowej zabudowy; 

2) standardy kształtowania zabudowy nowej i pod-
legającej adaptacji: 

a) maksymalna wysokoņć zabudowy, mierzona 
od poziomu terenu do najwyŊszego punktu 
dachu 9,0 m, 

b) rzędna parteru zabudowy maksymalnie 0,6 m 
nad poziomem terenu, 

c) dla dachów ustala się:  
- dowolną formę i pokrycie uzaleŊnione od 

uwarunkowań technologicznych budynków, 
-  zakaz stosowania jaskrawych kolorów, 

d) dla elewacji ustala się:  
- szerokoņć elewacji frontowej projektowa-

nych budynków uzaleŊniona od uwarunko-
wań technologicznych, 

- stosowanie materiałów tradycyjnych (tynk, 
drewno, ceramika), 

- zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucz-
nych i blach, 

- zakaz stosowania jaskrawych kolorów. 
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej oraz 

okreņlenia wskaňników dotyczących miejsc postojo-
wych: 
1) obsługa komunikacyjna terenu realizowana w 

oparciu o drogę publiczną, przylegającą od strony 
południowej do granic obowiązywania ustaleń 
planu; 

2) obowiązek, wyposaŊenia terenu w stanowiska 
postojowe dla samochodów, przy zachowaniu 
wskaňnika 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnio-
nych. 

5. W zakresie wyposaŊenia w infrastrukturę 
techniczną: 
1) obowiązek zaopatrzenia w wodę na cele bytowe, 

przemysłowe i p. poŊarowe z sieci wodociągowej 
gminy Aleksandrów Łódzki w uzgodnieniu i na 
warunkach okreņlonych przez gestora sieci; 

2) koniecznoņć wyposaŊenia sieci wodociągowej w 
hydranty p.poŊ. zgodnie z przepisami szczegól-
nymi; 

3) zaopatrzenie w wodę na cele p.poŊ. w iloņciach 
przekraczających wydajnoņć komunalnej sieci 
wodociągowej poprzez budowę zbiorników re-
tencyjnych lub indywidualnych ujęć wody; 

4) obowiązek odprowadzania ņcieków komunalnych 
do kanalizacji sanitarnej; 

5) w przypadku wytwarzania ņcieków technologicz-
nych, obowiązek podczyszczania tych ņcieków 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębny-
mi, okreņlającymi warunki wprowadzania ņcie-
ków do urządzeń kanalizacyjnych; 

6) obowiązek odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych powierzchniowo na teren własnej 
działki lub do lokalnych systemów kanalizacji 
deszczowej, przy czym w przypadku wykorzysta-
nia minimalnej powierzchni biologiczne czynnej 
na terenie działki budowlanej naleŊy przyjąć roz-
wiązania pozwalające na zagospodarowanie wód 
we własnym zakresie, wykluczające zalewanie 
sąsiednich nieruchomoņci; 

7) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z  
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dachów mogą być wprowadzane do rzeki Bzury i 
do ziemi bez oczyszczenia, z moŊliwoņcią ich wy-
korzystania do pielęgnacji terenów zielonych; 

8) obowiązek instalowania separatorów substancji 
ropopochodnych na odpływach wód opadowych 
z utwardzonych placów postojowych; 

9) obowiązek zaopatrzenia w energię elektryczną z 
układu istniejącej i projektowanej sieci niskiego 
napięcia; 

10) obowiązek rozbudowy i przebudowy sieci, bu-
dowę urządzeń elektroenergetycznych oraz przy-
łączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej 
prowadzoną w uzgodnieniu i na warunkach okre-
ņlonych przez właņciwego operatora systemu 
elektroenergetycznego według zasad okreņlonych 
w przepisach prawa elektroenergetycznego; 

11) obowiązek realizowania przyłączy do budynków 
jako przyłączy kablowych realizowanych od linii 
napowietrznych lub linii kablowych; 

12) obsługa abonentów z sieci telekomunikacyjnej za 
poņrednictwem indywidualnych przyłączy, na 
warunkach okreņlonych przez gestorów sieci; 

13) obowiązek zaopatrzenia w ciepło z lokalnych, 
indywidualnych ňródeł ciepła z obowiązkiem sto-
sowania technologii i paliw grzewczych ekolo-
gicznych tj. gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, 
energia elektryczna i inne noņniki energii ekolo-
gicznie czystej lub zaopatrzenie w ciepło z kolek-
torów słonecznych. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1ZL, 2ZL i 3ZL plan ustala w zakre-
sie przeznaczenia terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – zachowanie do-

tychczasowej funkcji jako tereny lasów bez prawa 
zabudowy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – obiekty słuŊące 
gospodarce leņnej, prowadzenie gospodarki le-
ņnej zapewniającej ciągłoņć i trwałoņć lasu, uzu-
pełnianie istniejących zadrzewień. 

Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe w zakresie komunikacji 

 
§ 11. 1. Ustala się obowiązek sytuowania 

ogrodzenia frontowego działki budowlanej w wy-
znaczonych w planie liniach rozgraniczających teren. 

2. Ustala się obowiązek wyposaŊenia terenu 
budowlanego w miejsca postojowe. 

3. Dla terenu drogi publicznej, ustala się dla 
poszerzenia pasa drogowego oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem KDL, klasę drogi L - droga 
lokalna. 

4. Na terenie w obrębie linii rozgraniczającej 
drogi dopuszcza się lokalizację zieleni, urządzeń 
związanych z obsługą ruchu drogowego, urządzeń 
związanych z utrzymaniem i eksploatacją drogi oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej – za zgodą za-
rządcy drogi oraz pod warunkiem, Ŋe lokalizacja tych 
urządzeń nie narusza wymogów okreņlonych w 
przepisach szczególnych. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia przejņciowe i końcowe 
 
§ 12. Wysokoņć stawki procentowej słuŊącej 

naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartoņci 
nieruchomoņci, okreņla się na: 
1) dla terenu oczyszczalni ņcieków - 1%; 
2) dla terenu oznaczonego symbolem KDL – 1%. 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego. 

§ 14. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Aleksandrowie Łódzkim: 

Anetta Jakubowska 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XVII/146/11 
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 
z dnia 27 wrzeņnia 2011 r. 

 
RYSUNEK PLANU 
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XVII/146/11 
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 
z dnia 27 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG,  

KTÓRE WPŁYNĘŁY PODCZAS WYŁOŉENIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), Rada 
Miejska w Aleksandrowie Łódzkim stwierdza, Ŋe  
w toku wyłoŊenia projektu planu dla fragmentu ob-
rębu wiejskiego Ruda Bugaj nie wpłynęły Ŋadne 
uwagi, wobec czego nie ma moŊliwoņci ich rozpa-
trywania.  

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVII/146/11 
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 
z dnia 27 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ W SPRAWIE ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z  
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 
130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, 
poz. 901) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim 
stwierdza, Ŋe po wejņciu w Ŋycie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu wiejskiego Ruda Bugaj, przewiduje się reali-
zację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
które naleŊą do zadań własnych gminy, oraz ustala  

następujące zasady ich finansowania:  
1) inwestycje związane z przebudową i rozbudową 

Gminnej Oczyszczalni Ņcieków oraz związanymi z 
nimi modernizacją i rozbudową sieci uzbrojenia 
technicznego rodzą koszty, które wyliczone będą 
na etapie wykonania dokumentacji projektowej; 
zwiększenie przepustowoņci oczyszczalni po roz-
budowie pozwoli Gminie zwiększyć wpływy bu-
dŊetowe z tytułu odbioru ņcieków komunalnych; 

2) realizacja inwestycji wymienionych w pkt 1 od-
bywać się będzie według harmonogramu, który 
opracowany zostanie na etapie tworzenia doku-
mentacji projektowej oczyszczalni ņcieków; 

3) finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1 
będzie odbywać się z budŊetu Gminy, funduszy 
zewnętrznych - w tym unijnych, a takŊe na pod-
stawie porozumień z innymi podmiotami. 
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UCHWAŁA NR IX/52/11 RADY GMINY DŁUTÓW 

  
 z dnia 23 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dłutów,  

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 


