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UCHWAŁA NR IX/70/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 7 lipca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla częņci obszaru miasta Konstantynowa Łódzkiego 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. 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, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, 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. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z Uchwałą nr 
VI/65/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódz-
kim z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla częņci obszaru mia-
sta Konstantynowa Łódzkiego, Rada Miejska w 
Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje: 

 
DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 
 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

 
§ 1. 1. Uchwala miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla częņci obszaru mia-
sta Konstantynowa Łódzkiego, położonego po-
między projektowaną drogą szybkiego ruchu S14, 
a ulicą Spółdzielczą, składający się z: 
1) częņci tekstowej planu stanowiącej treņć Uchwa-

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

planu w skali 1:2000, będący integralnym za-
łącznikiem nr 1 do Uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu, będący 
integralnym załącznikiem nr 2 do Uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, będące 
integralnym załącznikiem nr 3 do Uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
wyznaczają: 
1) od północy – północna linia rozgraniczająca drogi 

– ulicy Srebrna – Dąbrowa; 
2) od zachodu – wschodnia linia rozgraniczająca 

projektowanej drogi szybkiego ruchu S14; 
3) od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca 

drogi – ulicy Spółdzielczej; 
4) od południa – południowa linia rozgraniczająca 

drogi - ulicy Łódzkiej. 
§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-

niach miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jest podniesienie warunków życia 
mieszkańców poprzez: 
1) ustalenie zasad udostępniania i kształtowania 

terenów pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, usługową oraz terenów produkcyjnych, 
składów i magazynów, mających na celu umoż-
liwienie przestrzennego rozwoju miasta Kon-
stantynowa Łódzkiego, z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz z uwzględnie-
niem elementów ņrodowiska naturalnego; 

2) stworzenie przejrzystego układu komunikacyj-
nego, w celu obsługi nowych terenów; 

3) okreņlenie zasad kształtowania ładu przestrzen-
nego poprzez ņwiadome kształtowanie prze-
strzeni terenów miejskich, szczególnie wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych oraz nadanie nowych 
form przestrzennych w strefach ogólnodostęp-
nych i prywatnych przy minimalizacji sytuacji 
kolizyjnych, wynikających z przeznaczenia tere-
nów dla różnych funkcji. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa 
o: 
1) terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną 

liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń pla-
nu, oznaczoną symbolem literowym, dla której 
okreņlono ustalenia szczegółowe; 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym 
przeznaczeniu podstawowym, w tym również 
pomiędzy terenami dróg a terenami przezna-
czonymi pod zabudowę; 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które przeważa lub będzie przeważać na da-
nej działce budowlanej i obejmuje nie mniej niż 
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70% powierzchni użytkowej budynków zlokali-
zowanych na danej działce budowlanej; 

4) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - 
należy przez to rozumieć ciągi komunikacyjne, 
dojņcia piesze, miejsca gromadzenia odpadów, 
place manewrowe, zieleń, elementy małej archi-
tektury w zakresie obiektów użytkowych związa-
nych z przeznaczeniem terenu, oraz okreņlone 
rodzaje przeznaczenia i urządzenia terenu w za-
kresie ustalonym w dziale III - ustalenia szczegó-
łowe planu; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć wyznaczone na działce linie, okre-
ņlające najmniejszą dopuszczalną odległoņć ze-
wnętrznego lica budynku od linii rozgraniczają-
cej ulicy, granicy działki lub innego obiektu, 
zgodnie z rysunkiem planu, z wykluczeniem log-
gii, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys 
budynku oraz elementów wejņć do budynku 
(schodów, podestów, pochylni dla niepełno-
sprawnych i zadaszeń) a także reklam o charak-
terze informacji komercyjnej (o działalnoņci 
obiektów i podmiotów zlokalizowanych na danej 
nieruchomoņci). Linia nieprzekraczalna zabudo-
wy nie obowiązuje w przypadku lokalizacji urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (stacji transfor-
matorowych, przepompowni ņcieków, urządzeń 
stacji paliw i innych urządzeń związanych z ob-
sługą infrastruktury technicznej); 

6) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
zabudowaną budynkami działkę gruntu, której 
wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infra-
struktury technicznej umożliwiają prawidłowe i 
racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń 
położonych na tej działce; 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni budynków położonych 
w obrębie działki budowlanej liczoną jako rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na 
powierzchnię tej działki budowlanej; 

8) wskaźniku intensywnoņci zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziem-
nych budynków o charakterze trwałym, położo-
nych w granicach działki budowlanej do całej 
powierzchni tej działki budowlanej; 

9) maksymalnej wysokoņci zabudowy – należy 
przez to rozumieć największy nieprzekraczalny 
wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu 
gruntu rodzimego, przez który rozumie się po-
ziom gruntu w odniesieniu do istniejącego, udo-
kumentowanego jego stanu wysokoņciowego, 
do najwyżej położonej górnej powierzchni prze-
krycia dachu; 

10) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez 
to rozumieć powierzchnię działki budowlanej, 
lub terenu, na gruncie rodzimym, która pozosta-
je niezabudowana powierzchniowo lub kubatu-
rowo w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie 

stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojņć pie-
szych, nieutwardzoną, pokrytą trwałą roņlinno-
ņcią lub użytkowaną rolniczo, a także naturalne 
cieki wodne i stawy; 

11) froncie działki – należy przez to rozumieć bok 
działki stanowiący bezpoņrednią granicę z drogą 
publiczną lub drogą wewnętrzną; 

12) usługach - należy przez to rozumieć działalnoņć 
służącą zaspokajaniu potrzeb ludnoņci nie zwią-
zaną z wytwarzaniem dóbr materialnych meto-
dami przemysłowymi; 

13) usługach komercyjnych - należy przez to rozu-
mieć usługi ogólnie dostępne, służące zaspoka-
janiu popytu ludnoņci na wszelkiego rodzaju to-
wary i usługi, nastawione na przynoszenie do-
chodu (nastawione na zysk); są to m.in. usługi z 
zakresu handlu (hurtowego i detalicznego), fi-
nansowe, gastronomii, komunikacyjne (np. sta-
cje paliw, stacje obsługi pojazdów, itp.); 

14) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozu-
mieć usługi nie zaliczone do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco lub potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko, których 
ewentualna uciążliwoņć mierzona zgodnie z 
przepisami szczególnymi nie przekracza terenu 
inwestycji, ani nie powoduje innych uciążliwoņci 
dla sąsiadów; 

15) budynkach gospodarczych – należy przez to 
rozumieć budynki przeznaczone do niezawodo-
wego wykonywania prac warsztatowych oraz do 
przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu, 
służących do obsługi budynku mieszkalnego i 
rekreacji, a także ich otoczenia, w ramach lokali-
zacji budynku gospodarczego można zrealizo-
wać garaż na nie więcej niż dwa stanowiska; 

16) przedsięwzięciu mogącym zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko – należy przez to rozumieć zamierzenie bu-
dowlane lub inną ingerencję w ņrodowisko po-
legającą na przekształceniu lub zmianie sposobu 
wykorzystania terenu, wymagające sporządze-
nia raportu oddziaływania na ņrodowisko, lub 
dla których obowiązek sporządzenia raportu od-
działywania na ņrodowisko może być stwierdzo-
ny, w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony 
ņrodowiska obowiązujących w dniu wejņcia w 
życie niniejszej Uchwały; 

17) reklamie - należy przez to rozumieć formy prze-
strzenne o charakterze reklamowym (np.: tabli-
ce, słupy, banery, szyldy, bilbordy, itp., z wyłą-
czeniem ekranów multimedialnych) niosące 
przekaz informacyjny mogący wywierać wpływ 
na ludzką percepcję, trwale lub czasowo usytu-
owane w miejscach widocznych z (perspektywy) 
terenów publicznych, jednoczeņnie nie stano-
wiące elementu lokalnego systemu informacji 
turystycznej, oznakowania nazw i numerów ulic, 
szyldów zwyczajowo przyjętych do oznakowania 
siedzib organizacji państwowych lub samorzą-
dowych oraz nie wymagające uregulowań od-
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rębnymi przepisami; umieszczanych w prze-
strzeni publicznej, służących do celów informa-
cyjnych; 

18) strefie bezpieczeństwa dla gazociągu wysokiego 
ciņnienia - należy przez to rozumieć pas terenu o 
okreņlonej szerokoņci w otoczeniu przewodu ga-
zowego wyznaczony podstawowymi (minimal-
nymi) odległoņciami gazociągu od obiektów te-
renowych; 

19) strefie bezpieczeństwa dla linii elektroenerge-
tycznych napowietrznych wysokiego napięcia - 
należy przez to rozumieć strefę oddziaływania li-
nii przesyłowych wysokiego napięcia zajmującą 
pas terenu o okreņlonej szerokoņci, który ze 
względu na ochronę przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym, szkodliwym dla ludzi i 
ņrodowiska oraz ze względu na potrzeby eksplo-
atacyjne wymaga ustalenia ograniczeń w zago-
spodarowaniu przestrzennym terenu. 

 
DZIAŁ II 

Ustalenia ogólne planu 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne dla wszystkich terenów 

 
§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego Uchwa-

łą plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie uzu-

pełniające terenów okreņlone liniami rozgrani-
czającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

3) zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków; 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, wskaźniki intensywnoņci zabudowy, 
powierzchnię biologicznie czynną oraz gabaryty 
obiektów i powierzchnię zabudowy; 

7) zasady i warunki podziału nieruchomoņci; 
8) zasady obsługi w zakresie komunikacji, rozbu-

dowy systemu komunikacyjnego, wskaźniki w 
zakresie komunikacji dotyczące miejsc parkin-
gowych dla poszczególnych rodzajów przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego; 

9) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w in-
frastrukturę techniczną oraz zasady adaptacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktu-
ralnych; 

10) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Ustalenia planu okreņlone są w treņci ni-

niejszej Uchwały oraz na rysunku planu. 
3. Plan nie ustala: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych, terenów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi, terenów zagrożonych osu-
waniem się mas ziemnych; 

2) zasad scalania nieruchomoņci; 
3) zasad ochrony zabytków współczesnych i wy-

magań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia, przedsta-
wione graficzne na rysunku planu, są ustaleniami 
obowiązującymi: 
1) granica obszaru objętego ustaleniami miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) działki, które bez połączenia z działka sąsiednią 

nie mogą stanowić samodzielnych działek bu-
dowlanych; 

5) rowy melioracyjne; 
6) tereny zmeliorowane; 
7) granica konserwatorskiej strefy ochrony arche-

ologicznej; 
8) obszar o warunkach geologiczno-inżynierskich 

utrudniający posadowienie budynków; 
9) strefa zieleni wysokiej; 

10) przeznaczenie terenów. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysun-

ku planu, nie wymienione w ust. 1, mają charakter 
postulowany lub informacyjny. 

§ 6. Plan wyodrębnia tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczone liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla 
których plan ustala następujące podstawowe prze-
znaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 
1MN do 5MN; 

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami od 1U do 7U; 

3) tereny zabudowy produkcyjnej, składów i ma-
gazynów, oznaczone na rysunku symbolami 1P 
i 2P; 

4) teren zieleni nie urządzonej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 1Zn; 

5) teren infrastruktury technicznej – stacja trans-
formatorowo-rozdzielcza „Regionalny Punkt Za-
silania”, oznaczona na rysunku planu symbolem 
1RPZ; 

6) teren drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1KDZ; 

7) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami od 1KDL do 3KDL; 

8) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami od 1KDD do 7KDD; 
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9) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych ma 

rysunku planu symbolami 1KDP i 2KDP. 
§ 7. 1. Oznaczenia literowe przedstawione 

na rysunku planu okreņlają przeznaczenie podsta-
wowe poszczególnych terenów. 

2. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 
rysunku planu, okreņlają kolejne numery poszcze-
gólnych terenów o danym przeznaczeniu podsta-
wowym. 

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbędne do wykonania projektu budow-
lanego, należy okreņlać według ustaleń ogólnych 
okreņlonych dla całego obszaru objętego planem 
(dział II, rozdział 2), oraz według ustaleń szczegó-
łowych w zakresie obsługi komunikacyjnej (dział 
III, rozdział 3), w zakresie obsługi w infrastrukturę 
techniczną (dział III, rozdział 4) oraz w zakresie ich 
przeznaczenia, użytkowania, podziału i ochrony 
(dział III, rozdział 5). 

 
DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe planu 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

w zakresie obsługi komunikacyjnej 
 
§ 9. Plan ustala następujące zasady adap-

tacji, rozbudowy i budowy systemów komunika-
cyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu 
poprzez: 

1. 1) system dróg publicznych, obsługują-
cych komunikacyjnie obszar planu, w skład któ-
rych wchodzą drogi o następujących klasach 
technicznych: 

 a) KDZ – droga zbiorcza, 
 b) KDL - droga lokalna, 
 c) KDD - droga dojazdowa; 
2) dla terenów przestrzeni dróg ogólnodostępnych 

plan ustala: 
 a) dla drogi (ulica Łódzka) oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1KDZ - klasę drogi „Z” – 
zbiorczą o szerokoņci w liniach rozgraniczają-
cych 20 m; 1/2 – jednojezdniową, dwupasową, 

 b) dla drogi (fragment ulicy Srebrna - Dąbro-
wa) oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDL - klasę drogi „L” – lokalną o szerokoņci 
w liniach rozgraniczających 15 m; 1/2 – jed-
nojezdniową, dwupasową, z poszerzeniem 
na skrzyżowanie typu rondo z ulicą Spół-
dzielczą, znajdującą się poza granicami ob-
szaru objętego ustaleniami planu, 

 c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 2KDL - klasę drogi „L” – lokalną, o 
szerokoņci w liniach rozgraniczających 15 m; 
1/2 – jednojezdniową, dwupasową, w kie-
runku zachodnim zakończona placem ma-
newrowym do zawracania, 

 d) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 3KDL - klasę drogi „L” – lokalną, o 

szerokoņci w liniach rozgraniczających 15 m; 
1/2 – jednojezdniową, dwupasową, z posze-
rzeniem na skrzyżowanie typu rondo z ulicą 
Spółdzielczą, znajdującą się poza granicami 
obszaru objętego ustaleniami planu; w kie-
runku zachodnim zakończona placem ma-
newrowym do zawracania, 

 e) dla drogi (fragment ulicy Srebrna – Dąbro-
wa) oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDD - klasę drogi „D” – dojazdową, o sze-
rokoņci w liniach rozgraniczających od 10 m; 
1/2 – jednojezdniową, dwupasowa; w kie-
runku zachodnim zakończona placem ma-
newrowym do zawracania, 

 f) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 2KDD - klasę drogi „D” – dojazdową, 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 12 
m, 1/2 - jednojezdniową, dwupasową, 

 g) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 3KDD - klasę drogi „D” – dojazdową, 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 12 
m; 1/2 – jednojezdniową, dwupasową: w kie-
runku zachodnim zakończona placem ma-
newrowym do zawracania, 

 h) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 4KDD - klasę drogi „D” – dojazdową, 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 12 
m; 1/2 – jednojezdniową, dwupasową, 

 i) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 5KDD - klasę drogi „D” – dojazdową, 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 12 
m; 1/2 – jednojezdniową, dwupasową: w kie-
runku zachodnim zakończona placem ma-
newrowym do zawracania, 

 j) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 6KDD - klasę drogi „D” – dojazdową, 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 10 
m; 1/2 – jednojezdniową, dwupasową; za-
kończoną placem manewrowym do zawra-
cania, 

 k) dla drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 7KDD - klasę drogi „D” – dojazdową, 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 10 
m; 1/2 – jednojezdniową, dwupasową; za-
kończoną placem manewrowym do zawra-
cania, 

 l) dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1KDP, szerokoņć w 
liniach rozgraniczających od 6 m do 8 m 
zgodnie z rysunkiem planu, 

 m) dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2KDP, szerokoņć w 
liniach rozgraniczających od 6,5 m zgodnie z 
rysunkiem planu, ciąg pieszo-jezdny zakoń-
czony placem manewrowym zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

2. Dla terenów dróg oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 2KDL, 3KDL, 1KDD, 3KDD 
i 5KDD zakończonych placem manewrowym do 
zawracania, docelowo plan ustala przelotowe za-
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kończenie tych dróg skrzyżowaniami typu T z dro-
gą do obsługi przyległego zagospodarowania w 
ciągu drogi ekspresowej S14. Zmiana zakończenia 
dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 
2KDL, 3KDL, 1KDD, 3KDD i 5KDD, z zakończonych 
w formie placu manewrowego na drogę przeloto-
wą nie wymaga zmiany ustaleń niniejszego planu. 

3. Plan dopuszcza dodatkowe pasy ruchu, 
w ramach realizacji skrętów, poszerzeń ulicy lub 
zjazdów na nieruchomoņci. 

4. Plan dopuszcza obsługę działek budow-
lanych na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5U, 6U, 1P, 2P z dróg wewnętrznych 
nie oznaczonych w planie, wytyczonych przy doko-
nywaniu podziału wtórnego z obowiązkiem ustale-
nia minimalnej szerokoņci w liniach rozgraniczają-
cych tych dróg nie mniejszej niż 10 m. Przy doko-
nywaniu podziału wtórnego w celu wyznaczenia 
dróg wewnętrznych nie obowiązują minimalne 
wielkoņci działki budowlanej oraz ustalenia okre-
ņlające prostopadłoņć i równoległoņć nowych gra-
nic podziału działki, przyjęte w ustaleniach szcze-
gółowych dla terenów w zakresie podziału nieru-
chomoņci. 

5. Plan dopuszcza obsługę działek budow-
lanych na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1MN z drogi wewnętrznej nie oznaczo-
nej w planie, wytyczonej przy dokonywaniu po-
działu wtórnego z obowiązkiem ustalenia mini-
malnej szerokoņci w liniach rozgraniczających tej 
drogi nie mniejszej niż 5 m. Przy dokonywaniu 
podziału wtórnego w celu wyznaczenia drogi we-
wnętrznej na terenie 1MN nie obowiązują mini-
malne wielkoņci działki budowlanej oraz ustalenia 
okreņlające prostopadłoņć i równoległoņć nowych 
granic podziału działki, przyjęte w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów w zakresie podziału 
nieruchomoņci. 

6. Na terenach w obrębie linii rozgranicza-
jących dróg, plan zakazuje lokalizacji nowych bu-
dynków i urządzeń niezwiązanych z gospodarką 
drogową lub potrzebami ruchu drogowego; plan 
dopuszcza lokalizację zieleni, rowów odwadniają-
cych, elementów małej architektury, pojemników 
na odpady, urządzeń komunikacyjnych związanych z 
obsługą ruchu, a w szczególnoņci: przystanków ko-
munikacji zbiorowej, parkingów, ņcieżek rowero-
wych, urządzeń związanych z utrzymaniem i eksplo-
atacją tras oraz urządzeń infrastruktury technicznej 
pod warunkiem nienaruszania wymagań okreņlo-
nych w odrębnych przepisach dotyczących dróg 
publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy 
dróg. 

7. W zakresie wyposażenia dróg w infra-
strukturę techniczną plan ustala: 
1) zachowanie w liniach rozgraniczających ulic ist-

niejących urządzeń nadziemnych i podziemnych 
uzbrojenia terenu, z możliwoņcią ich rozbudowy i 
przebudowy ze względu na stan techniczny lub 

na kolizję z uzbrojeniem liniowym istniejącym 
oraz projektowanym; 

2) obowiązek lokalizacji projektowanych urządzeń 
liniowych nadziemnych i podziemnych uzbroje-
nia terenów, z wyjątkiem przyłączy dla budyn-
ków i posesji, w liniach rozgraniczających dróg, 
przy zachowaniu wzajemnych, normatywnych 
odległoņci wynikających z przepisów odrębnych; 

3) obowiązek realizacji systemu uzbrojenia na wa-
runkach okreņlonych poprzez właņciwego za-
rządcę dla danej sieci (systemu). 

8. W zakresie wyposażenia terenów budow-
lanych w miejsca postojowe dla samochodów: 
1) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną – co najmniej 2 
miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny; 

2) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
usługową – co najmniej 40 miejsc parkingowych 
na 100 zatrudnionych; 

3) dla terenów przeznaczony pod zabudowę pro-
dukcyjną, składów i magazynów co najmniej 40 
miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych; 

4) dla terenów handlowych – co najemnej 1 sta-
nowisko na każde rozpoczęte 20 m² powierzchni 
użytkowej; 

5) dla obiektów gastronomii – co najmniej 1 miej-
sce parkingowe na każde 4 miejsca konsumenc-
kie; 

6) dla obiektów hotelowych – co najmniej 1 miej-
sce parkingowe na każde 2 miejsca noclegowe. 

9. W zakresie wyposażenia terenów zabu-
dowy mieszkaniowej w miejsca postojowe dla sa-
mochodów plan ustala możliwoņć lokalizacji miejsc 
postojowych w liniach rozgraniczających drogi o 
klasie dojazdowej lub lokalnej - za zgodą zarządcy 
drogi. 

10. Plan ustala obowiązek zagospodarowa-
nia i urządzenia powierzchni terenu przestrzeni 
ogólnodostępnych w sposób umożliwiający bezko-
lizyjne poruszanie się po nich osobom niepełno-
sprawnym. 

11. W zakresie lokalizacji reklam i informacji 
komercyjnej w terenach dróg plan ustala: 
1) zakaz lokalizacji reklam o powierzchni większej 

niż 3 m2 jednej powierzchni reklamowej; 
2) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach z 

wyłączeniem informacji dopuszczonych przez 
system informacji w mieņcie; 

3) zakaz malowania napisów reklamowych bezpo-
ņrednio na ogrodzeniach dostępnych z prze-
strzeni dróg ogólnodostępnych i wewnętrznych. 

12. W zakresie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków plan ustala obowiązek uzgod-
nienia koniecznoņci przeprowadzenia nadzoru ar-
cheologicznego na etapie pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia, wszystkich prac ziemnych związa-
nych z drogowymi inwestycjami liniowymi dłuż-
szymi niż 50 m i szerszymi niż 50 cm, z właņciwym 
Konserwatorem Zabytków. 
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Rozdział 4 
Ustalenia szczegółowe 

w zakresie obsługi w infrastrukturę techniczną 
 
§ 10. 1. Plan ustala zaopatrzenie terenów w 

media techniczne poprzez istniejący, rozbudowy-
wany i projektowany system uzbrojenia, na wa-
runkach okreņlonych poprzez właņciwego dla da-
nej sieci (systemu) zarządcę. 

2. Plan ustala możliwoņć zachowania sieci 
w liniach rozgraniczających ulic oraz terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 5MN, istnie-
jących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbro-
jenia terenu, z możliwoņcią ich rozbudowy i przebu-
dowy, ze względu na stan techniczny lub na kolizję 
z uzbrojeniem liniowym istniejącym. 

3. Plan ustala obowiązek lokalizacji projek-
towanych urządzeń liniowych nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenów, z wyjątkiem przyłą-
czy dla budynków i posesji, w liniach rozgraniczają-
cych ulic oraz w liniach rozgraniczających dróg we-
wnętrznych, przy zachowaniu wzajemnych, norma-
tywnych odległoņci wynikających z przepisów od-
rębnych. 

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów 
infrastruktury technicznej takich jak stacje trans-
formatorowe, podziemne przepompownie ņcieków 
czy kontenerowe stacje telekomunikacyjne na pod-
stawie opracowań technicznych, na całym obszarze 
objętym planem, pod warunkiem, że uciążliwoņć 
tych urządzeń nie będzie wykraczać poza granice 
terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala obowiązek uzgodnie-
nia koniecznoņci przeprowadzenia nadzoru arche-
ologicznego na etapie pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia, wszystkich prac ziemnych związanych 
z infrastrukturalnymi inwestycjami liniowymi dłuż-
szymi niż 50 m i szerszymi niż 50 cm, z właņciwym 
Konserwatorem Zabytków. 

§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan 
ustala: 
1) obowiązek zaopatrzenia terenu w wodę z miej-

skiej sieci wodociągowej, w oparciu o sieć ist-
niejącą i projektowaną rozbudowę sieci wodo-
ciągowej stosownie do potrzeb lokalnych, w 
uzgodnieniu i na warunkach okreņlonych przez 
gestora sieci, z wyłączeniem terenu oznaczone-
go na rysunku planu symbolem 1RPZ; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1RPZ plan dopuszcza zaopatrzenie 
w wodę z indywidualnego źródła – studni ko-
panej, docelowo inwestycja ma być podłączona 
do miejskiej sieci wodociągowej zaraz po jej 
zrealizowaniu; 

3) przy rozbudowie i budowie wodociągów należy 
uwzględniać wymogi dotyczące p.poż. zaopa-
trzenia wodnego, w szczególnoņci lokalizację 
hydrantów p.poż. oraz przygotowanie awaryj-

nych ujęć wody do wykorzystania w sytuacjach 
szczególnych; 

4) zaopatrzenie w wodę na cele p.poż. w iloņciach 
przekraczających wydajnoņć komunalnej sieci 
wodociągowej, należy zapewnić poprzez budowę 
zbiorników retencyjnych, zbiorników przeciwpo-
żarowych lub indywidualnych ujęć wody. 

§ 12. 1. W zakresie odprowadzenia ņcieków 
plan ustala: 
1) obowiązek odprowadzania ņcieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych w systemie ka-
nalizacji zbiorczej, poprzez projektowaną sieć 
kanalizacyjną; 

2) obowiązek podłączenia wszystkich działek bu-
dowlanych do sieci kanalizacyjnej, po jej zreali-
zowaniu; 

3) do czasu wyposażenia terenu w sieć kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ņcie-
ków do atestowanych, szczelnych zbiorników 
bezodpływowych z obowiązkiem okresowego 
wywozu zgromadzonych nieczystoņci do punk-
tu zlewnego; 

4) odbiornikiem ņcieków będzie istniejący kolektor 
sanitarny V, zlokalizowany w ulicy Warzywni-
czej i jej projektowanym przedłużeniu, a doce-
lowo Grupowa Oczyszczalnia Ņcieków w Łodzi; 

5) możliwoņć lokalizacji przepompowni ņcieków na 
terenach przeznaczonych pod zabudowę przy linii 
rozgraniczającej ulicy pomiędzy linią rozgranicza-
jącą a linią zabudowy; 

6) w przypadku wytwarzania ņcieków przemysło-
wych (technologicznych), nakazuje się podczysz-
czać te ņcieki zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi, okreņlającymi warunki wpro-
wadzania ņcieków do urządzeń kanalizacyjnych i 
precyzującymi sposoby realizacji obowiązków 
dostawców ņcieków przemysłowych. 

2. Plan ustala zakaz wprowadzania oczysz-
czonych i nieoczyszczonych ņcieków bytowych, 
komunalnych i przemysłowych do rowów melio-
racyjnych, do gruntu oraz utrzymywania otwar-
tych kanałów ņciekowych. 

§ 13. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych plan ustala: 
1) obowiązek odprowadzania wód opadowych z 

terenów dróg, terenów usługowych oraz pro-
dukcyjnych, składów i magazynów do projek-
towanej sieci kanalizacji deszczowej; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RPZ plan dopuszcza możliwoņć odpro-
wadzania wód opadowych przez lokalną sieć 
drenażową kanalizacji deszczowej z odprowa-
dzeniem do istniejących rowów melioracyjnych 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

3) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, od-
prowadzanie wód opadowych powierzchniowo 
przez infiltrację powierzchniową i podziemną 
do gruntu w granicy własnych działek i do ist-
niejących rowów odwadniających, a następnie 
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systemem rowów odwadniających do wód pły-
nących; 

4) odprowadzenie wód opadowych z terenów o 
podstawowym przeznaczeniu mieszkaniowym: 

 a) do projektowanej sieci kanalizacji deszczo-
wej, 

 b) na terenie działki budowlanej powierzchnio-
wo do gruntu lub do zbiornika na wody 
opadowe, 

 c) do projektowanej sieci kanalizacji deszczo-
wej i powierzchniowo do gruntu na terenie 
działki budowlanej lub do zbiornika na wody 
opadowe (system mieszany); 

5) obowiązek, z utwardzonych terenów dróg, od-
prowadzania podczyszczonych wód opado-
wych przez urządzenia ņciekowe (płaskie, koryt-
kowe lub kryte) i studzienki do kanalizacji desz-
czowej, a do czasu jej wybudowania przykana-
likiem lub ņciekiem podchodnikowym do rowu 
przydrożnego, itp.; 

6) kształtowanie powierzchni działek budowla-
nych w sposób zabezpieczający sąsiednie tere-
ny i ulice przed spływem powierzchniowym 
wód opadowych na teren poza granicami wła-
snoņci; 

7) obowiązek instalowania separatorów substan-
cji ropopochodnych na odpływach wód opa-
dowych ze szczelnie utwardzonych placów po-
stojowych i manewrowych, parkingów. 

§ 14. W zakresie elektroenergetyki plan 
ustala: 
1) jako podstawowe źródła energii elektrycznej 

istniejącą sieć napowietrzno-kablową ņrednie-
go SN-15 kV i niskiego napięcia; 

2) zasilanie w energię elektryczną odbiorców w 
zabudowie usługowej i produkcyjnej z sieci ka-
blowej ņredniego i niskiego napięcia; zasilanie 
w energię elektryczną odbiorców w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej z sieci kablowej 
ņredniego napięcia i kablowo-napowietrznej ni-
skiego napięcia; bezpoņrednia dostawa energii 
elektrycznej do poszczególnych odbiorców po-
przez przyłącza elektroenergetyczne niskiego 
napięcia; 

3) budowę sieci urządzeń elektroenergetycznych 
prowadzoną w oparciu o warunki przyłączenie i 
umowy przyłączeniowe zawierane przez wła-
ņciwy Zakład Energetyczny z podmiotami ubie-
gającymi się o przyłączenie do sieci; iloņć i lo-
kalizacja stacji trafo SN/nn będzie wynikać ze 
zgłoszenia zaopatrzenia na moc w realizowa-
nych inwestycjach; 

4) lokalizacja projektowanej linii elektroenerge-
tycznej wysokiego napięcia 110 kV „Koziny – 
Lublinek”; 

5) dopuszcza się realizację projektowanej linii elek-
troenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 
„Koziny – Lublinek” jako skablowanej; 

6) projektowana stacja transformatorowa 110/15 
kV RPZ „Regionalny Punkt Zasilania” – 
„Srebrna – Dąbrowa”; 

7) zasilanie stacji RPZ poprzez przyłącze 110 kV z 
projektowanej linii napowietrznej 110kV „Kozi-
ny – Lublinek”; 

8) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych 
SN/nn poza liniami rozgraniczającymi ulic na 
wydzielonych działkach budowlanych z bezpo-
ņrednim dostępem do dróg ogólnodostępnych; 

9) możliwoņć lokalizacji stacji transformatorowych 
SN/nn na terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę przy linii rozgraniczającej ulicy pomiędzy 
linią rozgraniczającą a linią zabudowy. 

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan 
ustala: 
1) zaopatrzenie w gaz do celów gospodarczych i 

grzewczych z istniejącej sieci gazowej ņrednie-
go ciņnienia; 

2) rozbudowę sieci gazowej na warunkach okre-
ņlonych przez właņciwy Zakład Gazowniczy; 

3) zasady budowy gazociągów w drogach muszą 
być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem 
okreņlającym warunki techniczne, jakim powin-
ny odpowiadać sieci gazowe; 

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej, lokali-
zację szafek w granicy ogrodzeń otwieranych 
na zewnątrz od strony drogi; w przypadku bra-
ku ogrodzenia w miejscu uzgodnionym z za-
rządcą sieci; 

5) na terenach zabudowy usługowej i produkcyj-
nej lokalizacja szafek w miejscu uzgodnionym z 
zarządcą sieci; 

6) istniejący gazociąg przesyłowego wysokiego 
ciņnienia DN 300, wraz z pasem bezpieczeństwa 
15 m na stronę od osi gazociągu; 

7) zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległoņci mniej-
szej niż 1,0 m od zewnętrznej ņcianki gazociągu; 

8) w pasie bezpieczeństwa gazociągu przemysło-
wego wysokiego ciņnienia DN 300 obowiązuje 
zakaz: 

 a) lokalizacji zabudowy kubaturowej, 
 b) nasadzeń drzew i krzewów w odległoņci co 

najmniej 5,0 m z obu stron gazociągu. 
§ 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan 

ustala: 
1) zaopatrzenie w energię cieplną z: 
 a) lokalnych kotłowni wolnostojących lub wbu-

dowanych w obiekty produkcyjne lub usłu-
gowe, 

 b) indywidualnych źródeł ciepła wbudowanych 
w budynki mieszkaniowe jednorodzinne lub 
usługowe, 

 c) możliwoņć zaopatrzenia w energię z sieci 
miejskiej wody gorącej; 

2) obowiązek stosowania paliw ekologicznych, za-
pewniających wysoki stopień czystoņci emisji 
spalin; 
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3) możliwoņć zaopatrzenia w ciepło energią pozy-

skiwaną ze źródeł odnawialnych tj. energia słoń-
ca, biomasy i inne. 

§ 17. W zakresie telekomunikacji plan usta-
la: 
1) bezpoņrednią obsługę abonentów telefonicznych 

za poņrednictwem indywidualnych przyłączy na 
warunkach okreņlonych przez dowolnego ope-
ratora telekomunikacyjnego; 

2) obowiązek zapewnienia łącznoņci alarmowej dla 
ochrony mieszkańców w sytuacjach szczegól-
nych. 

§ 18. W zakresie gospodarki odpadami plan 
ustala: 
1) obowiązek gromadzenia i selekcji odpadów na 

działkach budowlanych zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

2) odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczysz-
czania przyjętym w gospodarce komunalnej 
miasta. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w zakresie 
ich przeznaczenia, użytkowania, podziału i ochrony 

 
§ 19. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN. 
1. W zakresie przeznaczenia terenu plan 

ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócają-
ce funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane 
w parterze budynku o funkcji podstawowej i 
tworzącej z nim zwartą całoņć architektoniczną, 
stanowiące nie więcej niż 30% całkowitej po-
wierzchni zabudowy, stacje transformatorowe, 
przepompownie ņcieków; droga wewnętrzna na 
terenie oznaczonym symbolem 1MN. 

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu plan ustala: 
1) zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ņcie-

ków; 
2) na terenie oznaczonym symbolem 1MN plan 

okreņla obszar o warunkach geologiczno-
inżynierskich utrudniających posadowienie bu-
dynków, zgodnie z rysunkiem planu, na którym 
ustala się koniecznoņć, na etapie przed wystą-
pieniem o pozwolenie na budowę, przeprowa-
dzenia badań geotechnicznych podłoża grunto-
wego ze względu na występujące w granicach 
terenu niekorzystne warunki gruntowo-wodne i 
dostosowanie do ich wyników sposobu posa-
dowienia projektowanych obiektów budowla-
nych; 

3) wyznacza się pas bezpieczeństwa 20 m na stro-
nę od osi projektowanej linii elektroenerge-
tycznej wysokiego napięcia 110 kV; 

4) w pasie bezpieczeństwa linii 110 kV obowiązuje 
zakaz: 

 a) lokalizacji obiektów budowlanych nie zwią-
zanych z obsługą sieci elektroenergetycznej, 
z wyjątkiem sytuacji okreņlonych w pkt. 5), 

 b) sadzenia roņlinnoņci wysokopiennej powyżej 
1,0 m; 

5) na terenie oznaczonym symbolem 3MN do-
puszcza się lokalizację obiektów budowlanych 
w strefie bezpieczeństwa, od linii elektroener-
getycznej wysokiego napięcia 110 kV, oznaczo-
nej graficznie na rysunku planu, po jej wybu-
dowaniu i po uzgodnieniu lokalizacji obiektów z 
właņciwym zarządcą sieci energetycznych. 

3. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów, ze względu na występowanie na tych 
terenach istniejących urządzeń melioracyjnych 
figurujących w ewidencji WZMiUW plan ustala: 
1) na terenach oznaczonych symbolami 2MN, 

3MN, 4MN i 5MN, na których występują urzą-
dzenia melioracyjne: 

 a) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji 
z istniejącym drenażem, zapewniając jego 
dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obsza-
rach przyległych, 

 b) na terenach, na których występują urządze-
nia melioracyjne obowiązek uzgodnienia 
projektu planowanych inwestycji ziemnych i 
kubaturowych, na etapie pozwolenia na bu-
dowę z właņciwym zarządcą rowów, melio-
racji i urządzeń wodnych, 

 c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do 
właņciwego zarządcy rowów, melioracji i 
urządzeń wodnych o wykreņlenie z ewidencji 
urządzeń melioracji szczegółowych po-
wierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

 d) obowiązek utrzymania urządzeń melioracyj-
nych przez właņcicieli działek budowlanych, 
na których zlokalizowane są urządzenia me-
lioracyjne, naprawę i konserwację urządzeń 
melioracyjnych w granicach działki budow-
lanej w tym na konserwację rowu meliora-
cyjnego, w terminach i z częstotliwoņcią za-
pewniającą jego dobry stan techniczny (nie 
rzadziej niż raz w roku kalendarzowym); 

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2MN obowiązek zapewnienia dostępu 
do istniejącego rowu melioracyjnego właņci-
wemu zarządcy rowów, melioracji i urządzeń 
wodnych w celu konserwacji rowu, zapewnie-
nia bezpieczeństwa jego użytkowania i ochrony 
przed jego ewentualnym, uciążliwym oddzia-
ływaniem. 

4. W zakresie ochrony ņrodowiska przyrod-
niczego, przyrody i krajobrazu kulturowego plan 
ustala: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko oraz 
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przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, okreņlonych na pod-
stawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
ņrodowiska obowiązujących w dniu wejņcia w ży-
cie niniejszej Uchwały, z wyjątkiem stacji elektro-
energetycznej lub napowietrznej linii elektroener-
getycznej o napięciu znamionowym nie niższym 
niż 110 kV i inwestycji celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczysz-
czonych ņcieków bytowych do gruntu i do ro-
wów melioracyjnych oraz tworzenia i utrzymy-
wania otwartych zbiorników na ņcieki; 

3) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej i wy-
twórczej o uciążliwoņci wykraczającej poza gra-
nice działki budowlanej; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych wiel-
koņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez 
emisję substancji i energii, w szczególnoņci do-
tyczące emisji hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

5) klasyfikację akustyczną jak dla terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie 
z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony ņro-
dowiska. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala: 
1) konserwatorską strefę ochrony archeologicznej 

na terenie 1MN i na częņci terenu 2MN, zgodnie 
z rysunkiem planu, obejmującą obszar istnieją-
cych i potencjalnych stanowisk archeologicz-
nych, w której plan ustala: 

 a) obowiązek przeprowadzenia nadzorów ar-
cheologicznych nad wszystkimi inwestycja-
mi związanymi z robotami ziemnymi, 

 b) obowiązek uzgadniania z właņciwym Kon-
serwatorem Zabytków budowy urządzeń 
wodnych i regulacji wód (w tym budowy lo-
kalnych zbiorników retencyjnych), 

 c) obowiązek uzyskania zgody na prowadzenie 
nadzorów archeologicznych od właņciwego 
Konserwatora Zabytków, nie później niż na 14 
dni przed rozpoczęciem budowy inwestycji, 

 d) obowiązek wykonania badań archeologicz-
nych w sytuacji ujawnienia nowego stanowi-
ska archeologicznego; w takiej sytuacji wszel-
kie prace budowlane należy przerwać a teren 
udostępnić do badań archeologicznych, 

 e) wszystkie nowoodkryte stanowiska archeolo-
giczne należy zabezpieczyć i powiadomić wła-
ņciwego Konserwatora Zabytków o ich istnie-
niu, 

 f) możliwoņć powiększenia strefy ochrony ar-
cheologicznej po odkryciu nowych stano-
wisk archeologicznych i wciągnięciu ich do 
ewidencji zabytków archeologicznych; 

2) obowiązek uzgodnienia koniecznoņci przepro-
wadzenia nadzoru archeologicznego na etapie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wszyst-
kich prac ziemnych związanych z inwestycjami li-
niowymi dłuższymi niż 50 m i szerszymi niż 50 
cm, z właņciwym Konserwatorem Zabytków. 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala: 
1) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

2) w przypadku realizowania ogrodzeń obowiązek 
ich lokalizacji w liniach rozgraniczający tereny 
(z wyjątkiem linii rozgraniczającej teren 2MN z 
terenem 2U); 

3) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów w 
ogrodzeniach; 

4) zakazuje się grodzenia działek budowlanych mu-
rem pełnym lub innym rodzajem ogrodzenia 
nieprzejrzystego; dopuszcza się stosowanie 
nieprzejrzystego żywopłotu; 

5) w przypadku realizacji ogrodzenia wzdłuż istnie-
jącego, wskazanego do zachowania rowu melio-
racyjnego na terenie oznaczonym symbolem 
2U obowiązek lokalizacji ogrodzenia w odległo-
ņci 3,0 m od skrajnej krawędzi rowu meliora-
cyjnego; 

6) możliwoņć lokalizowania obiektów tymczaso-
wych na potrzeby prowadzenia budowy w ob-
rębie działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w okresie ważnoņci 
pozwolenia na budowę; 

7) możliwoņć lokalizacji reklam z następującymi 
ograniczeniami: 

 a) powierzchnia całkowita reklam (znaków i szyl-
dów) wolnostojących w ramach jednej działki 
budowlanej nie może przekraczać 1 m2, 

 b) powierzchnia całkowita reklam (znaków i szyl-
dów) umieszczonych na budynkach mieszkal-
no-usługowych nie może przekraczać 1 m2, 

 c) powierzchnia całkowita reklam (znaków i szyl-
dów) umieszczonych na budynkach innych niż 
mieszkalne nie może przekraczać 2 m2, 

 d) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach 
z wyłączeniem informacji dopuszczonych 
przez system informacji w gminie, 

 e) zakaz malowania napisów reklamowych i 
informacyjnych bezpoņrednio na dachach i 
elewacjach budynków oraz na ogrodzeniach. 

7. W zakresie podziału nieruchomoņci: 
1) plan dopuszcza dokonywanie podziału działki, 

którego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomoņci lub regulacja istniejących granic 
działek; warunkiem wykonania takiego podziału 
jest zachowanie parametrów działki dzielonej, 
umożliwiających lokalizację zabudowy i roz-
mieszczenie niezbędnych elementów zagospo-
darowania zgodnie z przeznaczeniem i zasada-
mi zagospodarowania okreņlonymi w planie; 
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2) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 1MN plan dopuszcza możliwoņć podziału 
istniejących działek budowlanych przy spełnie-
niu następujących warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej teren drogi oznaczonej symbolem 
1KDD lub do istniejących podziałów działek, 

 b) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej co najmniej 20,0 m, 

 c) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 1000 m2, 

 d) nowo wydzielone działki budowlane muszą 
mieć obsługę komunikacyjną z wyznaczonej 
w planie drogi 1KDD oraz z drogi wewnętrz-
nej; 

3) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2MN plan dopuszcza możliwoņć podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następują-
cych warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej teren ciągu pieszo-jezdnego oznaczo-
nego symbolem 1KDP, 

 b) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej co najmniej 40,0 m, 

 c) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 1600 m2, 

 d) nowo wydzielone działki budowlane muszą 
mieć obsługę komunikacyjną z wyznaczone-
go w planie ciągu pieszo-jezdnego oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 1KDP; 

4) plan dopuszcza możliwoņć podziału terenu, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 3MN przy 
spełnieniu następujących warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być równoległe do linii rozgraniczają-
cych wyznaczonych w planie dróg oznaczo-
nych symbolami 3KDL lub 3KDD, 

 b) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej co najmniej 20,0 m, 

 c) przy podziale działki budowlanej należy 
uwzględnić strefę 15,0 m po obu stronach osi 
gazociągu wysokiego ciņnienia ø 300, w której 
obowiązuje zakaz lokalizacji budynków prze-
znaczonych do stałego pobytu ludzi, 

 d) przy podziale nieruchomoņci należy uwzględ-
nić strefę 20,0 m po obu stronach od projek-
towanej osi linii elektroenergetycznej 110 kV, 

 e) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 800 m2, 

 f) nowo wydzielone działki budowlane muszą 
mieć obsługę komunikacyjną z wyznaczonych 
w planie dróg ogólnodostępnych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 3KDL, 
2KDD, 3KDD; 

5) plan dopuszcza możliwoņć podziału terenu, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 4MN przy 
spełnieniu następujących warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być równoległe do linii rozgraniczają-
cych wyznaczonych w planie dróg oznaczo-
nych symbolami 3KDD i 5KDD, prostopadłe 
do linii rozgraniczającej wyznaczonej w pla-
nie drogi oznaczonej symbolem 4KDD, 

 b) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej co najmniej 20,0 m, 

 c) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 800 m2, 

 d) nowo wydzielone działki budowlane muszą 
mieć obsługę komunikacyjną z wyznaczonych 
w planie dróg ogólnodostępnych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 3KDD, 
4KDD i 5KDD; 

6) plan dopuszcza możliwoņć podziału terenu, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 5MN przy 
spełnieniu następujących warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe lub równoległe do 
dłuższej, istniejącej granicy działki dzielonej, 

 b) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej co najmniej 19,0 m, 

 c) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 800 m2, 

 d) wszystkie nowo wydzielone działki budow-
lane muszą mieć obsługę komunikacyjną z 
wyznaczonych w planie dróg ogólnodostęp-
nych, 

 e) plan dopuszcza na działkach o nr ewid. 90/1, 
86 mniejszą szerokoņć frontu działki w celu 
wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonej 
działki budowlanej; 

7) plan ustala: 
 a) na terenie oznaczonym symbolem 3MN dział-

kę o nr ewid. 53/3, 
 b) na terenie oznaczonym symbolem 4MN dział-

kę o nr ewid. 83/4, 
 c) na terenie oznaczonym symbolem 5MN działki 

o nr ewid. 82, 85 91/1 i 91/2 (częņci działek 
oznaczone na rysunku planu), 

które nie mogą być zabudowane jako odrębne 
samodzielne nieruchomoņci; na ww. działkach 
dopuszcza się realizację zabudowy zgodną z prze-
znaczeniem okreņlonym w niniejszym planie pod 
warunkiem połączenia tych działek w jedną nie-
ruchomoņć z jedną z działek sąsiednich. 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu plan ustala: 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i gospodarczej, polegające na 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i odbu-
dowie z uwzględnieniem zasad i warunków 
kształtowania zabudowy okreņlonych w pkt 2 i w 
ust. 6 pkt 1; dla zachowania jednorodnej całoņci 
architektonicznej bryły budynków przebudo-
wywanych lub budynków rozbudowywanych 
plan dopuszcza stosowanie: innego kąta spad-
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ku połaci dachowych, w tym stosowanie da-
chów płaskich, jeżeli takie występują w rozbu-
dowywanym budynku, stosowanie dachów 
wielospadowych, itp.; 

2) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
 a) budynki o przeznaczeniu podstawowym nale-

ży lokalizować jako wolnostojące, 
 b) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-

stawowym nie więcej niż dwie kondygnacje 
nadziemne; w tym druga kondygnacja reali-
zowana jako poddasze użytkowe, rzędna 
parteru nie więcej niż 65 cm ponad gruntem 
rodzimym, wysokoņć budynku nie więcej niż 
10,0 m, 

 c) lokalizacja pomieszczeń przeznaczonych pod 
działalnoņć usługową jako pomieszczenia 
wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego 
lub dobudowane do budynku mieszkalnego, 
tworzące jednorodną całoņć architektoniczną 
pod względem formy i detalu architekto-
nicznego; plan nie dopuszcza lokalizacji bu-
dynków usługowych jako wolnostojących, 

 d) lokalizacja pomieszczeń gospodarczych i gara-
ży jako wbudowane w bryłę budynku miesz-
kalnego lub dobudowane do budynku miesz-
kalnego, tworzące jednorodną całoņć architek-
toniczną pod względem formy i detalu archi-
tektonicznego; plan dopuszcza lokalizację bu-
dynków gospodarczych i garaży jako wolno-
stojące, pod warunkiem, że będą one sytu-
owane w głębi działki budowlanej (za budyn-
kiem o funkcji mieszkalnej), dla terenu 5MN 
plan dopuszcza lokalizację budynków gospo-
darczych i garaży w granicy z działką sąsied-
nią, 

 e) wysokoņć wolnostojących lub dobudowanych 
do budynku o funkcji podstawowej, budyn-
ków garaży i budynków gospodarczych 1 kon-
dygnacja nadziemna, o maksymalnej wysoko-
ņci budynku do kalenicy - 5,0 m, 

 f) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w 
elewacjach budynków, 

 g) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding), 

 h) dachy budynków o spadku połaci dacho-
wych od 25o do 45o; 

3) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

4) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
50% powierzchni działki budowlanej; 

5) wskaźnik intensywnoņci zabudowy dla zabu-
dowy wolnostojącej nie więcej niż 0,3. 

§ 20. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1U, 2U, 3U i 7U. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usługowej – usługi komercyjne; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

wolnostojące budynki towarzyszące dla zapew-

nienia ochrony obiektów o przeznaczeniu pod-
stawowym, strefa zielni wysokiej, parkingi, sta-
cje transformatorowe, przepompownie ņcieków, 
inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej; na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1U ponadto dopuszcza się lokaliza-
cję jednego budynku mieszkalnego; 

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7U ustala się zakaz zabudowy, z możliwo-
ņcią przebudowy istniejącej na terenie słupowej 
stacji trafo lub budowy nowej. 

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu plan ustala: 
1) zakaz realizacji lokalnych oczyszczalni ņcieków; 
2) na terenie oznaczonym symbolem 1U plan wska-

zuje koniecznoņć na etapie przed wystąpieniem o 
pozwolenie na budowę, przeprowadzenia badań 
geotechnicznych podłoża gruntowego ze wzglę-
du na występujące w granicach terenu nieko-
rzystne warunki gruntowo-wodne i dostosowanie 
do ich wyników sposobu posadowienia projek-
towanych obiektów budowlanych; 

3) wyznacza się pas bezpieczeństwa 20 m na stronę 
od osi projektowanej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia 110 kV; 

4) w pasie bezpieczeństwa linii 110 kV obowiązuje 
zakaz: 

 a) lokalizacji obiektów budowlanych nie zwią-
zanych z obsługą sieci elektroenergetycznej, 
z wyjątkiem sytuacji okreņlonych w pkt 5, 

 b) sadzenia roņlinnoņci wysokopiennej powyżej 
1,0 m; 

5) na terenie oznaczonym symbolem 1U dopusz-
cza się lokalizację obiektów budowlanych w 
strefie bezpieczeństwa, od linii elektroenerge-
tycznej wysokiego napięcia 110 kV, oznaczonej 
graficznie na rysunku planu, po jej wybudowa-
niu i po uzgodnieniu lokalizacji obiektów z wła-
ņciwym zarządcą sieci energetycznych. 

3. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów, ze względu na występowanie na tych 
terenach istniejących urządzeń melioracyjnych figu-
rujących w ewidencji WZMiUW, plan ustala: 
1) na terenach oznaczonych symbolami 2U i 3U, 

na których występują urządzenia melioracyjne: 
 a) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji 

z istniejącym drenażem, zapewniając jego 
dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obsza-
rach przyległych, 

 b) na terenach, na których występują urządze-
nia melioracyjne obowiązek uzgodnienia 
projektu planowanych inwestycji ziemnych i 
kubaturowych, na etapie pozwolenia na bu-
dowę z właņciwym zarządcą rowów, melio-
racji i urządzeń wodnych, 

 c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do 
właņciwego zarządcy rowów, melioracji i 
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urządzeń wodnych o wykreņlenie z ewidencji 
urządzeń melioracji szczegółowych po-
wierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

 d) obowiązek utrzymania urządzeń melioracyj-
nych przez właņcicieli działek budowlanych, 
na których zlokalizowane są urządzenia me-
lioracyjne, naprawę i konserwację urządzeń 
melioracyjnych w granicach działki budow-
lanej w tym na konserwację rowu meliora-
cyjnego, w terminach i z częstotliwoņcią za-
pewniającą jego dobry stan techniczny (nie 
rzadziej niż raz w roku kalendarzowym); 

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2U: 

 a) obowiązek zapewnienia dostępu do istnieją-
cego rowu melioracyjnego właņciwemu za-
rządcy rowów, melioracji i urządzeń wodnych 
w celu konserwacji rowu, zapewnienia bezpie-
czeństwa jego użytkowania i ochrony przed 
jego ewentualnym, uciążliwym oddziaływa-
niem, 

 b) obowiązek zachowania istniejącego rowu 
melioracyjnego, wskazanego na rysunku pla-
nu; ze względu na zwiększony odbiór wód 
drenarskich i powierzchniowych z terenu no-
wego zagospodarowania dopuszcza się re-
mont umocnień dna i skarp oraz pogłębienie 
istniejącego rowu, 

 c) zakaz lokalizacji budynków w odległoņci 
mniejszej niż 10,0 m od skrajnej krawędzi ro-
wu melioracyjnego (zgodnie z nieprzekraczal-
ną linią zabudowy na terenie oznaczonym 
symbolem 2U na rysunku planu). 

4. W zakresie ochrony ņrodowiska przyrod-
niczego, przyrody i krajobrazu kulturowego plan 
ustala: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, okreņlonych na 
podstawie przepisów odrębnych z zakresu 
ochrony ņrodowiska obowiązujących w dniu wej-
ņcia w życie niniejszej Uchwały, z wyjątkiem stacji 
elektroenergetycznej lub napowietrznej linii elek-
troenergetycznej o napięciu znamionowym nie 
niższym niż 110 kV i inwestycji celu publicznego z 
zakresu infrastruktury technicznej; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczysz-
czonych ņcieków komunalnych do gruntu i do 
rowów melioracyjnych oraz tworzenia i utrzymy-
wania otwartych zbiorników na ņcieki; 

3) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej i wy-
twórczej o uciążliwoņci wykraczającej poza gra-
nice działki budowlanej; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych wiel-
koņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez emi-
sję substancji i energii, w szczególnoņci doty-
czące emisji hałasu, wibracji, promieniowania, 

zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

5) przy realizacji budynków, budowli i zagospoda-
rowania terenu należy zastosować rozwiązania 
techniczne zapewniające, zgodne z przepisami 
szczególnymi, parametry akustyczne na sąsia-
dujących terenach mieszkaniowych. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala: 
1) konserwatorską strefę ochrony archeologicznej 

na terenie 1U i na częņci terenu 2U, zgodnie z 
rysunkiem planu, obejmującą obszar istnieją-
cych i potencjalnych stanowisk archeologicz-
nych, w której plan ustala: 

 a) obowiązek przeprowadzenia nadzorów ar-
cheologicznych nad wszystkimi inwestycja-
mi związanymi z robotami ziemnymi, 

 b) obowiązek uzgadniania z właņciwym konser-
watorem zabytków budowy urządzeń wod-
nych i regulacji wód (w tym budowy lokal-
nych zbiorników retencyjnych), 

 c) obowiązek uzyskania zgody na prowadzenie 
nadzorów archeologicznych od właņciwego 
Konserwatora Zabytków, nie później niż na 
14 dni przed rozpoczęciem budowy inwesty-
cji, 

 d) obowiązek wykonania badań archeologicz-
nych w sytuacji ujawnienia nowego stanowi-
ska archeologicznego; w takiej sytuacji wszel-
kie prace budowlane należy przerwać a teren 
udostępnić do badań archeologicznych, 

 e) wszystkie nowoodkryte stanowiska arche-
ologiczne należy zabezpieczyć i powiadomić 
właņciwego Konserwatora Zabytków o ich 
istnieniu, 

 f) możliwoņć powiększenia strefy ochrony ar-
cheologicznej po odkryciu nowych stanowisk 
archeologicznych i wciągnięciu ich do ewi-
dencji zabytków archeologicznych; 

2) obowiązek uzgodnienia koniecznoņci przeprowa-
dzenia nadzoru archeologicznego na etapie po-
zwolenia na budowę lub zgłoszenia, wszystkich 
prac ziemnych związanych z inwestycjami li-
niowymi dłuższymi niż 50 m i szerszymi niż 50 
cm, z właņciwym Konserwatorem Zabytków. 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala: 
1) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

2) obowiązek lokalizacji na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 2U strefy zieleni wy-
sokiej – zimozielonej zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

3) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów w 
ogrodzeniach; 

4) zakaz grodzenia działek budowlanych murem 
pełnym lub innym rodzajem ogrodzenia nie-
przejrzystego; dopuszcza się stosowanie nie-
przejrzystego żywopłotu; 
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5) w przypadku realizacji ogrodzenia wzdłuż istnie-

jącego, wskazanego do zachowania rowu me-
lioracyjnego na terenie oznaczonym symbolem 
2U obowiązek lokalizacji ogrodzenia w odległo-
ņci 3,0 m od skrajnej krawędzi rowu meliora-
cyjnego; 

6) możliwoņć lokalizowania obiektów tymczaso-
wych na potrzeby prowadzenia budowy w ob-
rębie działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w okresie ważnoņci 
pozwolenia na budowę; 

7) możliwoņć lokalizacji reklam z następującymi 
ograniczeniami: 

 a) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach 
z wyłączeniem informacji dopuszczonych 
przez system informacji w gminie, 

 b) zakaz malowania napisów reklamowych i 
informacyjnych bezpoņrednio na ogrodze-
niach, 

 c) zakaz lokalizacji reklam stanowiących infor-
mację komercyjną o działalnoņci nie związa-
nej z miejscem lokalizacji reklamy. 

7. W zakresie podziału nieruchomoņci: 
1) plan dopuszcza dokonywanie podziału działki, 

którego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomoņci lub regulacja istniejących granic 
działek; warunkiem wykonania takiego podziału 
jest zachowanie parametrów działki dzielonej, 
umożliwiających lokalizację zabudowy i roz-
mieszczenie niezbędnych elementów zagospo-
darowania zgodnie z przeznaczeniem i zasada-
mi zagospodarowania okreņlonymi w planie; 

2) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1U plan dopuszcza możliwoņć podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następują-
cych warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe lub równoległe do 
linii rozgraniczającej drogi oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 1KDD, 

 b) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej nie może być mniejsza niż 40 m, 

 c) front nowo wydzielonej działki budowlanej 
musi mieć bezpoņredni dostęp do drogi 
ogólnodostępnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 1KDD, 

 d) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 1400 m2, 

 e) przy podziale nieruchomoņci należy uwzględ-
nić strefę 20,0 m po obu stronach od projek-
towanej osi linii elektroenergetycznej 110 kV; 

3) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U plan dopuszcza możliwoņć podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następują-
cych warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgraniczają-
cej drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 2KDL, prostopadłe ulicy Spółdzielczej, 
znajdującej się poza granicami planu, 

 b) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej nie może być mniejsza niż 35 m, 

 c) front nowo wydzielonej działki budowlanej 
musi mieć bezpoņredni dostęp do dróg 
ogólnodostępnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2KDL, 3KDL oraz ulicy 
Spółdzielczej, znajdującej się poza granicami 
planu, 

 d) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 3500 m2; 

4) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3U plan dopuszcza możliwoņć podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następują-
cych warunków: 

 a) front nowo wydzielonej działki budowlanej 
musi mieć bezpoņredni dostęp do dróg ogól-
nodostępnych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3KDL, 3KDD, 

 b) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej nie może być mniejsza niż 40 m, 

 c) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 2000 m2, 

 d) przy podziale nieruchomoņci należy uwzględ-
nić strefę 15,0 m po obu stronach osi gazocią-
gu wysokiego ciņnienia ø 300, 

 e) przy podziale nieruchomoņci należy uwzględ-
nić strefę 20,0 m po obu stronach od projek-
towanej osi linii elektroenergetycznej 110 kV; 

5) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7U plan dopuszcza możliwoņć podziału 
istniejących działek dla wydzielenia działki prze-
znaczonej na stację elektroenergetyczną trafo 
15/0,4 kV: 

 a) front nowo wydzielonej działki budowlanej 
musi mieć bezpoņredni dostęp do drogi 
ogólnodostępnej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1KDD, 

 b) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej nie może być mniejsza niż 5 m, 

 c) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 80 m2. 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu plan ustala: 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i gospodarczej, w tym bu-
dynku znajdującego się pomiędzy linią rozgra-
niczającą a nieprzekraczalną linią zabudowy na 
terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1U, 
polegające na przebudowie, rozbudowie, nad-
budowie i odbudowie z uwzględnieniem zasad 
i warunków kształtowania zabudowy okreņlo-
nych w pkt. 2. Dla zachowania jednorodnej ca-
łoņci architektonicznej bryły budynków przebu-
dowywanych lub budynków rozbudowywanych 
plan dopuszcza stosowanie: innego kąta spad-
ku połaci dachowych, w tym stosowanie da-
chów płaskich, jeżeli takie występują w rozbu-
dowywanym budynku, stosowanie dachów 
wielospadowych, itp.; 
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2) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
 a) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-

stawowym - nie więcej niż trzy kondygnacje 
nadziemne; rzędna parteru nie więcej niż 65 
cm, wysokoņć do kalenicy nie więcej niż 
12,0 m, 

 b) wysokoņć budynku mieszkalnego na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
1U - nie więcej niż dwie kondygnacje nad-
ziemne z czego druga kondygnacja ma sta-
nowić poddasze użytkowe; rzędna parteru 
nie więcej niż 65 cm; wysokoņć do kalenicy 
nie więcej niż 10,0 m, 

 c) możliwoņć wyższej rzędnej parteru dla częņci 
budynku, jeżeli wynika to z istniejącego, na-
turalnego ukształtowania terenu, 

 d) lokalizacja pomieszczeń gospodarczych i 
garaży jako wbudowane w bryłę budynku 
usługowego, 

 e) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w ele-
wacjach budynków, z wyjątkiem kolorów 
zgodnych z znakiem firmowym inwestora, 

 f) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding), 

 g) dachy budynków o spadku połaci dacho-
wych do 45o; możliwoņć realizacji dachów 
powłokowych wynikających z konstrukcji 
pokrycia dachowego, 

 h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 7U dopuszcza się realizację bu-
dynkowej stacji trafo o gabarytach wynika-
jących z zastosowanych technologii; 

3) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50% 
powierzchni działki budowlanej; 

4) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
30% powierzchni działki budowlanej; 

5) wskaźnik intensywnoņci zabudowy: 
 a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1U nie więcej niż 1,3, 
 b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2U nie więcej niż 1,2, 
 c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3U nie więcej niż 1,4, 
 d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 7U nie więcej niż 1. 
§ 21. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 4U. 
1. W zakresie przeznaczenia terenu plan 

ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usługowej – usługi komercyjne, usługi publicz-
ne; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – wol-
nostojące budynki towarzyszące dla zapewnienia 
ochrony obiektów o przeznaczeniu podstawo-
wym, stacje transformatorowe, przepompownie 
ņcieków, inne obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

2. W zakresie szczególnych warunków za-

gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu plan ustala: 
1) zakaz realizacji lokalnych oczyszczalni ņcieków. 

3. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów ze względu na występowanie na terenie 
istniejących urządzeń melioracyjnych figurujących 
w ewidencji WZMiUW plan ustala: 
1) na terenie oznaczonym symbolem 4U, na któ-

rym występują urządzenia melioracyjne: 
 a) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji 

z istniejącym drenażem, zapewniając jego 
dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obsza-
rach przyległych, 

 b) na terenach, na których występują urządze-
nia melioracyjne obowiązek uzgodnienia 
projektu planowanych inwestycji ziemnych i 
kubaturowych, na etapie pozwolenia na bu-
dowę z właņciwym zarządcą rowów, melio-
racji i urządzeń wodnych, 

 c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do 
właņciwego zarządcy rowów, melioracji i 
urządzeń wodnych o wykreņlenie z ewidencji 
urządzeń melioracji szczegółowych po-
wierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

 d) obowiązek utrzymania urządzeń melioracyj-
nych przez właņcicieli działek budowlanych, na 
których zlokalizowane są urządzenia meliora-
cyjne, naprawę i konserwację urządzeń melio-
racyjnych w granicach własnej działki budow-
lanej w tym na konserwację rowu melioracyj-
nego, w terminach i z częstotliwoņcią za-
pewniającą jego dobry stan techniczny (nie 
rzadziej niż raz w roku kalendarzowym). 

4. W zakresie ochrony ņrodowiska przyrod-
niczego, przyrody i krajobrazu kulturowego plan 
ustala: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, okreņlonych na 
podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochro-
ny ņrodowiska obowiązujących w dniu wejņcia w 
życie niniejszej Uchwały, z wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczysz-
czonych ņcieków komunalnych i przemysło-
wych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych zbiorników na ņcieki; 

3) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej i 
wytwórczej o uciążliwoņci wykraczającej poza 
granice działki budowlanej; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych wiel-
koņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez emi-
sję substancji i energii, w szczególnoņci doty-
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czące emisji hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

5) przy realizacji budynków, budowli i zagospoda-
rowania terenu należy zastosować rozwiązania 
techniczne zapewniające, zgodne z przepisami 
szczególnymi, parametry akustyczne na sąsia-
dujących terenach mieszkaniowych. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala: 
1) obowiązek uzgodnienia koniecznoņci przepro-

wadzenia nadzoru archeologicznego na etapie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wszyst-
kich prac ziemnych związanych z inwestycjami 
liniowymi dłuższymi niż 50 m i szerszymi niż 50 
cm, z właņciwym Konserwatorem Zabytków. 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala: 
1) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

2) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów w 
ogrodzeniach; 

3) zakaz grodzenia działek budowlanych murem 
pełnym lub innym rodzajem ogrodzenia nie-
przejrzystego; dopuszcza się stosowanie nie-
przejrzystego żywopłotu; 

4) możliwoņć lokalizowania obiektów tymczaso-
wych na potrzeby prowadzenia budowy w ob-
rębie działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w okresie ważnoņci 
pozwolenia na budowę; 

5) możliwoņć lokalizacji reklam z następującymi 
ograniczeniami: 

 a) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach 
z wyłączeniem informacji dopuszczonych 
przez system informacji w gminie, 

 b) zakaz malowania napisów reklamowych i 
informacyjnych bezpoņrednio na ogrodze-
niach, 

 c) zakaz lokalizacji reklam stanowiących infor-
mację komercyjną o działalnoņci nie związa-
nej z miejscem lokalizacji reklamy. 

7. W zakresie podziału nieruchomoņci: 
1) plan dopuszcza dokonywanie podziału działki, 

którego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomoņci lub regulacja istniejących granic 
działek; warunkiem wykonania takiego podziału 
jest zachowanie parametrów działki dzielonej, 
umożliwiających lokalizację zabudowy i roz-
mieszczenie niezbędnych elementów zagospo-
darowania zgodnie z przeznaczeniem i zasada-
mi zagospodarowania okreņlonymi w planie; 

2) plan dopuszcza możliwoņć podziału istnieją-
cych działek przy spełnieniu następujących wa-
runków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być prostopadłe do linii rozgranicza-
jącej drogi, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2KDD, 

 b) front nowo wydzielonej działki budowlanej 
musi mieć bezpoņredni dostęp do drogi 
ogólnodostępnej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2KDD, 

 c) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej nie może być mniejsza niż 50,0 m, 

 d) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 3000 m2. 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu plan ustala: 
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
 a) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-

stawowym – nie więcej niż trzy kondygnacje 
nadziemne; rzędna parteru nie więcej niż 65 
cm, wysokoņć budynku do kalenicy nie wię-
cej niż 12,0 m, 

 b) możliwoņć wyższej rzędnej parteru dla częņci 
budynku, jeżeli wynika to z istniejącego, na-
turalnego ukształtowania terenu, 

 c) lokalizacja pomieszczeń gospodarczych i 
garaży jako wbudowane w bryłę budynku 
usługowego z wyjątkiem budynków i obiek-
tów wynikających z technologii funkcjono-
wania budynku o funkcji podstawowej, 

 d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w 
elewacjach budynków, z wyjątkiem kolorów 
zgodnych ze znakiem firmowym inwestora, 

 e) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding); 

2) dachy budynków o spadku połaci dachowych 
do 45o; możliwoņć realizacji dachów powłoko-
wych wynikających z konstrukcji pokrycia da-
chowego; 

3) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50% 
powierzchni działki budowlanej; 

4) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
30% powierzchni działki budowlanej; 

5) wskaźnik intensywnoņci zabudowy nie więcej 
niż 1,2. 

§ 22. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 5U, 6U. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usługowej – usługi komercyjne, składy, maga-
zyny; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
wolnostojące budynki towarzyszące dla zapew-
nienia ochrony obiektów o przeznaczeniu pod-
stawowym, drogi wewnętrzne, parkingi, stacje 
transformatorowe, przepompownie ņcieków, in-
ne obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej. 

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu plan ustala: 
1) zakaz lokalizacji usług handlowych o po-

wierzchni sprzedaży większej niż 2000 m²; 
2) zakaz realizacji lokalnych oczyszczalni ņcieków; 
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3) wyznacza się pas bezpieczeństwa 20 m na stro-

nę od osi projektowanej linii elektroenerge-
tycznej wysokiego napięcia 110 kV; 

4) w pasie bezpieczeństwa linii 110 kV obowiązuje 
zakaz: 

 a) lokalizacji obiektów budowlanych nie zwią-
zanych z obsługą sieci elektroenergetycznej, 
z wyjątkiem sytuacji okreņlonych w pkt 5), 

 b) sadzenia roņlinnoņci wysokopiennej powyżej 
1,0 m; 

5) na terenach oznaczonych symbolami 5U i 6U 
dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych 
w strefie bezpieczeństwa, od linii elektroenerge-
tycznej wysokiego napięcia 110 kV, oznaczonej 
graficznie na rysunku planu, po jej wybudowaniu 
i po uzgodnieniu lokalizacji obiektów z właņci-
wym zarządcą sieci energetycznych. 

3. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów ze względu na występowanie na terenie 
istniejących urządzeń melioracyjnych figurujących 
w ewidencji WZMiUW plan ustala: 
1) na terenach oznaczonych symbolami 5U i 6U 

na których występują urządzenia melioracyjne: 
 a) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji 

z istniejącym drenażem, zapewniając jego 
dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obsza-
rach przyległych, 

 b) na terenach, na których występują urządze-
nia melioracyjne obowiązek uzgodnienia pro-
jektu planowanych inwestycji ziemnych i ku-
baturowych, na etapie pozwolenia na budo-
wę z właņciwym zarządcą rowów, melioracji 
i urządzeń wodnych, 

 c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do 
właņciwego zarządcy rowów, melioracji i 
urządzeń wodnych o wykreņlenie z ewidencji 
urządzeń melioracji szczegółowych po-
wierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

 d) obowiązek utrzymania urządzeń melioracyj-
nych przez właņcicieli działek budowlanych, 
na których zlokalizowane są urządzenia me-
lioracyjne, naprawę i konserwację urządzeń 
melioracyjnych w granicach własnej działki 
budowlanej w tym na konserwację rowu 
melioracyjnego, w terminach i z częstotliwo-
ņcią zapewniającą jego dobry stan technicz-
ny (nie rzadziej niż raz w roku kalendarzo-
wym). 

4. W zakresie ochrony ņrodowiska przyrod-
niczego, przyrody i krajobrazu kulturowego plan 
ustala: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, okreņlonych na pod-
stawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
ņrodowiska obowiązujących w dniu wejņcia w 
życie niniejszej Uchwały, z wyjątkiem stacji 

elektroenergetycznej lub napowietrznej linii 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
nie niższym niż 110 kV i inwestycji celu publicz-
nego z zakresu infrastruktury technicznej; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczysz-
czonych ņcieków komunalnych oraz przemysło-
wych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania 
otwartych zbiorników na ņcieki; 

3) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej i wy-
twórczej o uciążliwoņci wykraczającej poza grani-
ce działki budowlanej; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych wiel-
koņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez emi-
sję substancji i energii, w szczególnoņci doty-
czące emisji hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-
wierzchniowych i podziemnych; 

5) przy realizacji budynków, budowli i zagospoda-
rowania terenu należy zastosować rozwiązania 
techniczne zapewniające, zgodne z przepisami 
szczególnymi, parametry akustyczne na sąsia-
dujących terenach mieszkaniowych. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala: 
1) obowiązek uzgodnienia koniecznoņci przepro-

wadzenia nadzoru archeologicznego na etapie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wszyst-
kich prac ziemnych związanych z inwestycjami 
liniowymi dłuższymi niż 50 m i szerszymi niż 50 
cm, z właņciwym Konserwatorem Zabytków. 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala: 
1) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

2) plan dopuszcza lokalizację portierni i stacji tra-
fo, pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią 
zabudowy; 

3) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów w 
ogrodzeniach; 

4) zakaz grodzenia działek budowlanych murem 
pełnym lub innym rodzajem ogrodzenia nie-
przejrzystego; dopuszcza się stosowanie nie-
przejrzystego żywopłotu; 

5) możliwoņć lokalizowania obiektów tymczaso-
wych na potrzeby prowadzenia budowy w ob-
rębie działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w okresie ważnoņci 
pozwolenia na budowę; 

6) możliwoņć lokalizacji reklam z następującymi 
ograniczeniami: 

 a) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach 
z wyłączeniem informacji dopuszczonych 
przez system informacji w gminie, 

 b) zakaz malowania napisów reklamowych i in-
formacyjnych bezpoņrednio na ogrodze-
niach, 

 c) zakaz lokalizacji reklam stanowiących infor-
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mację komercyjną o działalnoņci nie związa-
nej z miejscem lokalizacji reklamy. 

7. W zakresie podziału nieruchomoņci: 
1) plan dopuszcza dokonywanie podziału działki, 

którego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomoņci lub regulacja istniejących granic 
działek; warunkiem wykonania takiego podziału 
jest zachowanie parametrów działki dzielonej, 
umożliwiających lokalizację zabudowy i roz-
mieszczenie niezbędnych elementów zagospo-
darowania zgodnie z przeznaczeniem i zasada-
mi zagospodarowania okreņlonymi w planie; 

2) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5U plan dopuszcza możliwoņć podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następują-
cych warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być równoległe lub prostopadłe do 
linii rozgraniczających dróg ogólnodostęp-
nych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 3KDD i 5KDD, 

 b) front nowo wydzielonej działki budowlanej 
musi mieć bezpoņredni dostęp do dróg 
ogólnodostępnych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3KDD i 5KDD, 

 c) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej nie może być mniejsza niż 45 m, 

 d) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 3 000 m2; 

3) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6U plan dopuszcza możliwoņć podziału 
istniejących działek przy spełnieniu następują-
cych warunków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być równoległe lub prostopadłe do 
linii rozgraniczających dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDZ i 5KDD, 

 b) front nowo wydzielonej działki budowlanej 
musi mieć bezpoņredni dostęp do dróg 
ogólnodostępnych, oznaczonych w na ry-
sunku planu symbolami 1KDZ i 5KDD, 

 c) szerokoņć frontu nowo wydzielonej działki 
budowlanej, nie może być mniejsza niż 40,0 
m, 

 d) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 3 000 m2; 

4) przy podziale nieruchomoņci należy uwzględnić 
strefę 15,0 m po obu stronach osi gazociągu 
wysokiego ciņnienia ø 300; 

5) przy podziale nieruchomoņci należy uwzględnić 
strefę 20,0 m po obu stronach od projektowa-
nej osi linii elektroenergetycznej 110 kV. 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu plan ustala: 
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
 a) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-

stawowym – nie więcej niż dwie kondygna-
cje nadziemne; rzędna parteru nie więcej niż 

65 cm, wysokoņć budynku do kalenicy nie 
więcej niż 12,0 m, 

 b) lokalizacja pomieszczeń gospodarczych i gara-
ży jako wbudowane w bryłę budynku usłu-
gowego, 

 c) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w 
elewacjach budynków, z wyjątkiem kolorów 
zgodnych z znakiem firmowym inwestora, 

 d) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding); 

2) dachy budynków o spadku połaci dachowych 
do 45o; możliwoņć realizacji dachów powłoko-
wych wynikających z konstrukcji pokrycia da-
chowego; 

3) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
30% powierzchni działki budowlanej; 

5) wskaźnik intensywnoņci zabudowy nie więcej 
niż 0,8. 

§ 23. Tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1P, 2P. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

produkcyjnej, składy, magazyny; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

usługi komercyjne, wolnostojące budynki towa-
rzyszące dla zapewnienia ochrony obiektów o 
przeznaczeniu podstawowym, drogi wewnętrzne, 
parkingi, strefy zieleni wysokiej, stacje transfor-
matorowe, przepompownie ņcieków, inne obiek-
ty i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu plan ustala: 
1) zakaz lokalizacji usług handlowych o powierzchni 

sprzedaży większej niż 2000 m²; 
2) zakaz lokalizacji lokalnych oczyszczalni ņcieków; 
3) na terenie oznaczonym symbolem 1P plan wska-

zuje koniecznoņć na etapie przed wystąpieniem o 
pozwolenie na budowę, przeprowadzenia badań 
geotechnicznych podłoża gruntowego ze wzglę-
du na występujące w granicach terenu nieko-
rzystne warunki gruntowo-wodne i dostosowanie 
do ich wyników sposobu posadowienia projek-
towanych obiektów budowlanych; 

4) wyznacza się pas bezpieczeństwa 20 m na stro-
nę od osi projektowanej linii elektroenerge-
tycznej wysokiego napięcia 110 kV; 

5) w pasie bezpieczeństwa linii 110 kV obowiązuje 
zakaz: 

 a) lokalizacji obiektów budowlanych nie zwią-
zanych z obsługą sieci elektroenergetycznej, 
z wyjątkiem sytuacji okreņlonych w pkt 6, 

 b) sadzenia roņlinnoņci wysokopiennej powyżej 
1,0 m; 

6) na terenach oznaczonych symbolami 1P i 2P do-
puszcza się lokalizację obiektów budowlanych 
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w strefie bezpieczeństwa, od linii elektroener-
getycznej wysokiego napięcia 110 kV, oznaczo-
nej graficznie na rysunku planu, po jej wybu-
dowaniu i po uzgodnieniu lokalizacji obiektów z 
właņciwym zarządcą sieci energetycznych. 

3. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów, ze względu na występowanie na tych 
terenach istniejących urządzeń melioracyjnych 
figurujących w ewidencji WZMiUW plan ustala: 
1) na terenie oznaczonym symbolami 2P i na frag-

mencie terenu oznaczonego symbolem 1P na 
których występują urządzenia melioracyjne: 

 a) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji 
z istniejącym drenażem, zapewniając jego 
dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obsza-
rach przyległych, 

 b) na terenach, na których występują urządze-
nia melioracyjne obowiązek uzgodnienia 
projektu planowanych inwestycji ziemnych i 
kubaturowych, na etapie pozwolenia na bu-
dowę z właņciwym zarządcą rowów, melio-
racji i urządzeń wodnych, 

 c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do 
właņciwego zarządcy rowów, melioracji i 
urządzeń wodnych o wykreņlenie z ewidencji 
urządzeń melioracji szczegółowych po-
wierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

 d) obowiązek utrzymania urządzeń melioracyj-
nych przez właņcicieli działek budowlanych, na 
których zlokalizowane są urządzenia meliora-
cyjne, naprawę i konserwację urządzeń melio-
racyjnych w granicach działki budowlanej w 
tym na konserwację rowu melioracyjnego, 
w terminach i z częstotliwoņcią zapewniają-
cą jego dobry stan techniczny (nie rzadziej 
niż raz w roku kalendarzowym), 

 e) obowiązek zapewnienia dostępu do istnieją-
cych rowów melioracyjnych właņciwemu za-
rządcy rowów, melioracji i urządzeń wod-
nych w celu konserwacji rowu, zapewnienia 
bezpieczeństwa jego użytkowania i ochrony 
przed jego ewentualnym, uciążliwym od-
działywaniem, 

 f) plan dopuszcza przebudowę istniejących ro-
wów melioracyjnych w przypadkach kolizji z 
projektowanym zainwestowaniem, pod wa-
runkiem uzyskania zgody na przebudowę 
WZMiUW i na warunkach okreņlonych przez 
WZMiUW. 

4. W zakresie ochrony ņrodowiska przyrod-
niczego, przyrody i krajobrazu kulturowego plan 
ustala: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-

sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, okre-
ņlonych na podstawie przepisów odrębnych z 
zakresu ochrony ņrodowiska obowiązujących w 
dniu wejņcia w życie niniejszej Uchwały, takich 
jak: 

 a) instalacji do wyrobu substancji przy zasto-
sowaniu procesów chemicznych, służące do: 

  - wytwarzania ņrodków ochrony roņlin oraz 
produktów biobójczych, 

  - wytwarzania materiałów wybuchowych, 
 b) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłow-

nie lub inne instalacje spalające paliwa w ce-
lu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepl-
nej, o mocy cieplnej nie niższej niż 300 MW 
rozumianej jako iloņć energii wprowadzonej 
w paliwie do instalacji w jednostce czasu 
przy ich nominalnym obciążeniu, 

 c) elektrownie jądrowe lub inne reaktory jądro-
we, z wyjątkiem instalacji badawczych służą-
cych do wytwarzania lub przetwarzania ma-
teriałów rozszczepialnych lub paliworodnych 
o mocy nie przekraczającej 1 kW przy cią-
głym obciążeniu termicznym; 

 d) instalacje planowane na lądzie wykorzystu-
jące siłę wiatru do produkcji energii, o mocy 
nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 
MW, 

 e) instalacje związane z postępowaniem z pa-
liwem jądrowym lub odpadami promienio-
twórczymi, 

 f) instalacje do pierwotnego i wtórnego wyto-
pu surówki żelaza lub stali surowej, w tym 
instalacje do ciągłego odlewania stali, 

 g) instalacje do prażenia lub spiekania rud me-
tali, w tym rudy siarczkowej, z wyjątkiem rud 
żelaza, 

 h) instalacje do pierwotnej produkcji metali nie-
żelaznych z rud, koncentratów lub produktów 
z odzysku przy zastosowaniu procesów me-
talurgicznych, chemicznych lub elektrolitycz-
nych, 

 i) instalacje do prażenia lub spiekania rud że-
laza o przerobie nie mniejszym niż 500 000 
ton rudy żelaza rocznie, 

 j) koksownie, 
 k) instalacje do produkcji klinkieru w piecach 

obrotowych o zdolnoņci produkcji ponad 
500 ton na dobę, 

 l) instalacje do magazynowania ropy naftowej, 
produktów naftowych lub produktów che-
micznych, o łącznej pojemnoņci nie niższej 
niż 10 000 m3, wraz z urządzeniami do prze-
ładunku, 

 m) rafinerie ropy naftowej, z wyjątkiem instala-
cji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy 
naftowej oraz instalacje do zgazowania, od-
gazowania lub upłynniania węgla lub łupku 
bitumicznego w iloņci nie niższej niż 500 ton 
na dobę, 

 n) instalacje do wytwarzania lub przetwarzania 
azbestu lub produktów zawierających azbest, 

 o) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych i innych niż nie-
bezpieczne; 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i oczysz-
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czonych ņcieków komunalnych oraz przemy-
słowych do gruntu i do rowów melioracyjnych 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorni-
ków na ņcieki; 

3) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej i wy-
twórczej o uciążliwoņci wykraczającej poza gra-
nice działki budowlanej; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogącej 
powodować przekroczenie dopuszczalnych wiel-
koņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez emi-
sję substancji i energii, w szczególnoņci dotyczą-
ce emisji hałasu, wibracji, promieniowania, za-
nieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzch-
niowych i podziemnych; 

5) przy realizacji budynków, budowli i zagospoda-
rowania terenu należy zastosować rozwiązania 
techniczne zapewniające, zgodne z przepisami 
szczególnymi, parametry akustyczne na sąsia-
dujących terenach mieszkaniowych. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala: 
1) konserwatorską strefę ochrony archeologicznej 

fragmencie terenu 1P i 2P, zgodnie z rysunkiem 
planu, obejmującą obszar istniejących i poten-
cjalnych stanowisk archeologicznych, w której 
plan ustala: 

 a) obowiązek przeprowadzenia nadzorów ar-
cheologicznych nad wszystkimi inwestycja-
mi związanymi z robotami ziemnymi, 

 b) obowiązek uzgadniania z właņciwym Kon-
serwatorem Zabytków budowy urządzeń 
wodnych i regulacji wód (w tym budowy lo-
kalnych zbiorników retencyjnych), 

 c) obowiązek uzyskania zgody na prowadzenie 
nadzorów archeologicznych od właņciwego 
Konserwatora Zabytków, nie później niż na 
14 dni przed rozpoczęciem budowy inwesty-
cji, 

 d) obowiązek wykonania badań archeologicz-
nych w sytuacji ujawnienia nowego stano-
wiska archeologicznego; w takiej sytuacji 
wszelkie prace budowlane należy przerwać a 
teren udostępnić do badań archeologicz-
nych, 

 e) wszystkie nowoodkryte stanowiska arche-
ologiczne należy zabezpieczyć i powiadomić 
właņciwego Konserwatora Zabytków o ich 
istnieniu, 

 f) możliwoņć powiększenia strefy ochrony 
archeologicznej po odkryciu nowych stano-
wisk archeologicznych i wciągnięciu ich do 
ewidencji zabytków archeologicznych; 

2) obowiązek uzgodnienia koniecznoņci przepro-
wadzenia nadzoru archeologicznego na etapie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wszyst-
kich prac ziemnych związanych z inwestycjami 
liniowymi dłuższymi niż 50 m i szerszymi niż 50 
cm, z właņciwym Konserwatorem Zabytków. 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala: 
1) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi 

na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy; 

2) plan dopuszcza lokalizację portierni i stacji tra-
fo, pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią 
zabudowy; 

3) obowiązek lokalizacji strefy zieleni wysokiej – 
zimozielonej o szerokoņci 10,0 m, zgodnie z ry-
sunkiem planu; 

4) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów w 
ogrodzeniach; 

5) zakaz grodzenia działek budowlanych murem 
pełnym lub innym rodzajem ogrodzenia nie-
przejrzystego; dopuszcza się stosowanie nie-
przejrzystego żywopłotu; 

6) możliwoņć grodzenia nieruchomoņci ogrodze-
niem z ażurowym wypełnieniem przęseł o mak-
symalnej wysokoņci do 1,8 m; 

7) możliwoņć lokalizowania obiektów tymczaso-
wych na potrzeby prowadzenia budowy w ob-
rębie działki budowlanej, na której realizowana 
jest inwestycja docelowa, w okresie ważnoņci 
pozwolenia na budowę; 

8) możliwoņć lokalizacji reklam z następującymi 
ograniczeniami: 

 a) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach 
z wyłączeniem informacji dopuszczonych 
przez system informacji w gminie, 

 b) zakaz malowania napisów reklamowych i 
informacyjnych bezpoņrednio na ogrodze-
niach, 

 c) zakaz lokalizacji reklam stanowiących infor-
mację komercyjną o działalnoņci nie związa-
nej z miejscem lokalizacji reklamy. 

7. W zakresie podziału nieruchomoņci: 
1) plan dopuszcza dokonywanie podziału działki, 

którego celem jest powiększenie sąsiedniej nie-
ruchomoņci lub regulacja istniejących granic 
działek; warunkiem wykonania takiego podziału 
jest zachowanie parametrów działki dzielonej, 
umożliwiających lokalizację zabudowy i roz-
mieszczenie niezbędnych elementów zagospoda-
rowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami 
zagospodarowania okreņlonymi w planie; 

2) plan dopuszcza możliwoņć podziału istnieją-
cych działek przy spełnieniu następujących wa-
runków: 

 a) nowe granice podziału na działki budowlane 
muszą być równoległe lub prostopadłe do 
linii rozgraniczającej jednej z dróg ogólno-
dostępnych lub wewnętrznych z których 
działka ma obsługę komunikacyjną, 

 b) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowla-
nej, nie może być mniejsza niż 5 000 m2, 

 c) szerokoņć frontu nowo wydzielanej działki 
budowlanej nie może być mniejsza niż 50,0 m; 

3) przy podziale nieruchomoņci należy uwzględnić 
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strefę 15,0 m po obu stronach osi gazociągu 
wysokiego ciņnienia ø 300; 

4) przy podziale nieruchomoņci należy uwzględnić 
strefę 20,0 m po obu stronach od projektowa-
nej osi linii elektroenergetycznej 110 kV. 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu plan ustala: 
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
 a) wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-

stawowym nie więcej niż dwie kondygnacje 
nadziemne; rzędna parteru nie więcej niż 65 
cm, wysokoņć budynku do kalenicy nie wię-
cej niż 10,0 m, 

 b) wysokoņć obiektów wieżowych i częņci bu-
dynków produkcyjnych, które muszą być 
wyższe ze względu na technologię produkcji 
– mierzona od poziomu gruntu do górnej 
płaszczyzny konstrukcji lub przekrycia tej 
konstrukcji nie więcej niż 15,0 m, 

 c) lokalizacja pomieszczeń gospodarczych i gara-
ży jako wbudowane w bryłę budynku produk-
cyjnego z wyjątkiem budynków i obiektów 
wynikających z technologii funkcjonowania 
budynku o funkcji podstawowej (np. rampy 
gospodarcze), 

 d) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w ele-
wacjach budynków, z wyjątkiem kolorów 
zgodnych z znakiem firmowym inwestora, 

 e) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding); 

2) dachy budynków o spadku połaci dachowych 
do 45o; możliwoņć realizacji dachów powłoko-
wych wynikających z konstrukcji pokrycia da-
chowego; 

3) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 70% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
20% powierzchni działki budowlanej; 

5) wskaźnik intensywnoņci zabudowy nie więcej 
niż 1,2. 

§ 24. Teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1Zn. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nie-

urządzonej; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nie-

zbędna sieć infrastruktury technicznej; 
3) na terenie zabrania się: 
 a) lokalizacji budynków, budowli, obiektów małej 

architektury i tymczasowych obiektów budow-
lanych, 

 b) wprowadzania nie oczyszczonych i oczyszczo-
nych ņcieków do gruntu, do wód powierzch-
niowych i rowów melioracyjnych oraz tworze-
nia i utrzymywania otwartych zbiorników na 
ņcieki. 

§ 25. Teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1RPZ. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren infrastruktu-

ry technicznej – stacja transformatorowa 110/15 
kV – RPZ „Regionalny Punkt Zasilania” – 
„Srebrna – Dąbrowa”; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - drogi 
wewnętrzne, inne obiekty i urządzenia infra-
struktury technicznej. 

2. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu plan ustala: 
1) wyznacza się strefę ochrony akustycznej, której 

maksymalny zasięg wynosi 150,0 m od stano-
wiska transformatora; 

2) lokalizacja budynków i obiektów w strefie 
ochrony akustycznej wymaga opinii Właņciwe-
go Zakładu Energetycznego. 

3. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów ze względu na występowanie na terenie 
istniejących urządzeń melioracyjnych figurujących 
w ewidencji WZMiUW plan ustala: 
1) na terenie oznaczonym symbolami 1RPZ, na 

którym występują urządzenia melioracyjne: 
 a) obowiązek rozwiązania ewentualnych kolizji 

z istniejącym drenażem, zapewniając jego 
dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obsza-
rach przyległych, 

 b) na terenach, na których występują urządze-
nia melioracyjne obowiązek uzgodnienia 
projektu planowanych inwestycji ziemnych i 
kubaturowych, na etapie pozwolenia na bu-
dowę z właņciwym zarządcą rowów, melio-
racji i urządzeń wodnych, 

 c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do 
właņciwego zarządcy rowów, melioracji i 
urządzeń wodnych o wykreņlenie z ewidencji 
urządzeń melioracji szczegółowych po-
wierzchni zajętych na cele pozarolnicze, 

 d) obowiązek utrzymania urządzeń melioracyj-
nych przez właņcicieli działek, na których zlo-
kalizowane są urządzenia melioracyjne, na-
prawę i konserwację urządzeń melioracyj-
nych w terminach i z częstotliwoņcią zapew-
niającą jego dobry stan techniczny (nie rza-
dziej niż raz w roku kalendarzowym). 

4. W zakresie ochrony ņrodowiska przyrod-
niczego, przyrody i krajobrazu kulturowego plan 
ustala: 
1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń mogą-

cej powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez 
emisję substancji i energii, w szczególnoņci do-
tyczące emisji hałasu, wibracji, promieniowa-
nia, z wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej; 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-
sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko oraz 
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przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, okreņlonych na pod-
stawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
ņrodowiska obowiązujących w dniu wejņcia w 
życie niniejszej Uchwały, z wyjątkiem stacji elek-
troenergetycznej lub napowietrznej linii elektro-
energetycznej o napięciu znamionowym nie 
niższym niż 110 kV. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala: 
1) obowiązek uzgodnienia koniecznoņci przepro-

wadzenia nadzoru archeologicznego na etapie 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wszyst-
kich prac ziemnych związanych z inwestycjami 
liniowymi dłuższymi niż 50 m i szerszymi niż 50 
cm, z właņciwym Konserwatorem Zabytków. 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala: 
1) realizacja urządzeń i obiektów na zasadach 

okreņlonych w przepisach odrębnych; 
2) możliwoņć lokalizacji reklam z następującymi 

ograniczeniami: 
 a) zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach 

z wyłączeniem informacji dopuszczonych 
przez system informacji w gminie, 

 b) zakaz malowania napisów reklamowych i 
informacyjnych bezpoņrednio na ogrodze-
niach, 

 c) zakaz lokalizacji reklam stanowiących infor-
mację komercyjną o działalnoņci nie związa-
nej z miejscem lokalizacji reklamy. 

7. W zakresie podziału nieruchomoņci plan 
ustala dokonanie podziału nieruchomoņci zgodnie 
z zasadami okreņlonymi w przepisach odrębnych. 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu plan ustala: 
1) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
 a) realizacja urządzeń i obiektów na zasadach 

okreņlonych w przepisach odrębnych, 
 b) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w 

elewacjach budynków, z wyjątkiem kolorów 
zgodnych z znakiem firmowym inwestora, 

 c) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding); 

2) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 70% po-
wierzchni działki budowlanej; 

3) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
30% powierzchni działki budowlanej. 

 
DZIAŁ IV 

Ustalenia końcowe planu 
 

Rozdział 6 
Ustalenia wysokoņci stawki procentowej 

od wzrostu wartoņci nieruchomoņci 
 
§ 26. Wartoņć stawki procentowej, powsta-

łej na skutek uchwalenia niniejszego planu służą-
cej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem war-
toņci nieruchomoņci plan ustala: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1MN do 5MN w wysokoņci 20%; 
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolami od 1U do 7U w wysokoņci 20%; 
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1P do 2P w wysokoņci 5%; 
4) dla działek będących własnoņcią Skarbu Pań-

stwa w wysokoņci 0,1%; 
5) dla działek będących własnoņcią Miasta Kon-

stantynów Łódzki w wysokoņci 0,1%; 
6) dla terenów nie wymienionych w § 26 pkt 1-4 

stawka procentowa wynosi 0,1%. 
 

Rozdział 7 
Ustalenia końcowe 

 
§ 27. Wykonanie niniejszej Uchwały powie-

rza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. 
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Konstantynowie Łódzkim:  
Andrzej Owczarek 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 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, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Konstan-
tynowie Łódzkim stwierdza że, po uprawomocnie-

niu się zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódz-
kiego w terenie ograniczonym: od północy – pół-
nocna linia rozgraniczająca drogi – ulicy Srebrna – 
Dąbrowa; od zachodu – wschodnia linia rozgrani-
czająca projektowanej drogi szybkiego ruchu S14; 
od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca drogi 
– ulicy Spółdzielczej; od południa – południowa 
linia rozgraniczająca drogi - ulicy Łódzkiej, wpłynęło 
6 uwag do projektu planu, z czego wszystkie zostały 
przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego rozpa-
trzone pozytywnie. 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/70/11 
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 
z dnia 7 lipca 2011 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, 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, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim 
stwierdza, że po uprawomocnieniu się zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konstantynowa Łódzkiego w terenie ograni-
czonym: od północy – północna linia rozgraniczająca 
drogi – ulicy Srebrna – Dąbrowa; od zachodu – 
wschodnia linia rozgraniczająca projektowanej drogi 
szybkiego ruchu S14; od wschodu – zachodnia linia 
rozgraniczająca drogi – ulicy Spółdzielczej; od połu-
dnia – południowa linia rozgraniczająca drogi - ulicy 
Łódzkiej, przewiduje się realizację następujących 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-
żących do zadań własnych gminy i okreņla się spo-
sób ich realizacji oraz zasady finansowania: 

1) budowa sieci wodociągowej w drogach - inwe-
stycja realizowana sposobem gospodarczym ze 
ņrodków własnych gminy; 

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - 
inwestycja realizowana ze ņrodków własnych 
gminy, oraz dotacji z funduszy ochrony ņrodo-
wiska i funduszy unijnych. Realizacja jednost-
kami wykonawczymi wyłonionymi w formie 
przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych; 

3) budowa sieci gazowej - inwestycja realizowana 
przez właņciwą Spółkę Gazownictwa z jej ņrod-
ków finansowych z udziałem ņrodków wła-
snych gminy w zakresie opłaty przyłączeniowej; 

4) budowa oņwietlenia ulic w drogach - inwesty-
cja realizowana ze ņrodków własnych gminy. 
Realizacja jednostkami wykonawczymi wyło-
nionymi w formie przetargu, zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych; 

5) budowa dróg/ulic - inwestycja realizowana ze 
ņrodków własnych gminy, oraz dotacji z fundu-
szy unijnych. Realizacja jednostkami wykonaw-
czymi wyłonionymi w formie przetargu, zgod-
nie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
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