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UCHWAŁA NR VIII/45/2011 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE 

  
 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

 i rozkładania na raty spłaty należnoņci pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Nowy Kawęczyn lub jednostkom jej podległym 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz. 771 i Nr 149, poz. 887) 
oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 
835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 
poz. 1726) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie 
uchwala, co następuje:  

§ 1. W § 6 uchwały Nr XXXIV/187/2010 Rady 

Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 11 sierpnia 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
spłaty naleŊnoņci pienięŊnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowy Ka-
węczyn lub jednostkom jej podległym (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego Nr 251, poz. 2041) ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:  

„2. stosowanie ulg na wniosek, o którym 
mowa w § 5 uchwały, wymaga formy pisemnej i 
następuje na podstawie umowy lub porozumie-
nia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Nowy Kawęczyn. 

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

 
 Przewodnicząca 

Rady Gminy: 
Małgorzata Meszka 
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UCHWAŁA NR X/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

  
 z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w północno-wschodniej częņci miasta Opoczna,  
przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 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) w związku z 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i 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, z 
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz w 
związku z Uchwałą Nr XXII/211/08 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego połoŊonego w pół-
nocnowschodniej częņci miasta Opoczna, przezna-
czonego pod lokalizację cmentarza komunalnego, po 
stwierdzeniu zgodnoņci ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
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Opoczno, Rada Miejska w Opocznie uchwala, co 
następuje:  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenu połoŊonego w 
północno-wschodniej częņci miasta Opoczna, prze-
znaczonego pod lokalizację cmentarza komunalne-
go, zwany dalej „planem”, w granicach okreņlonych 
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w przepisach uchwały jest mo- 
wa o: 
1) przepisach odrębnych – naleŊy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a 
takŊe ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikające z prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

2) terenie – naleŊy przez to rozumieć teren funkcjo-
nalny, dla którego obowiązują ustalenia planu, 
wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre-
ņlony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

3) przeznaczeniu – naleŊy przez to rozumieć funkcję, 
która zajmuje nie mniej niŊ 70% powierzchni 
działki gruntu bądň powierzchni uŊytkowej zloka-
lizowanych na działce budynków; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
okreņlającą obszar, w którym naleŊy lokalizować 
budynki, wiaty i altany, biorąc pod uwagę ich ze-
wnętrzny obrys, do którego nie wlicza się scho-
dów, pochylni, ganków, balkonów, tarasów oraz 
wykuszy, itp.; 

5) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię usy-
tuowania zewnętrznej ņciany budynku, z dopusz-
czeniem cofnięcia jej na odcinku nie przekraczają-
cym 30% długoņci danej elewacji w głąb działki 
budowlanej na głębokoņć nie większą niŊ 6,0 m 
oraz z dopuszczeniem lokalizowania schodów, 
pochylni, gzymsów, balkonów, wykuszy, ganków, 
tarasów itp. wysuniętych przed zewnętrzną ņcia-
nę budynku nie więcej niŊ 1,5 m. Obowiązująca 
linia zabudowy jest nieprzekraczalną linią zabu-
dowy dla pozostałych budynków, wiat i altan; 

6) usługach nieuciąŊliwych – naleŊy przez to rozu-
mieć usługi, których uciąŊliwoņć nie moŊe powo-
dować przekroczenia standardów jakoņci ņrodo-
wiska poza terenem, do którego prowadzący 
działalnoņć ma tytuł prawny i które nie są zalicza-
ne do przedsięwzięć mogących zawsze lub po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko; 

7) wskaňniku powierzchni zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć wielkoņć powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki lub terenu obję-
tego jednym zamierzeniem budowlanym; 

8) udziale powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy 
przez to rozumieć stosunek terenu biologicznie 

czynnego, o którym mowa w § 3 pkt 22 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia  
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) do powierzchni 
działki lub terenu objętego jednym zamierzeniem 
budowlanym; 

9) wysokoņci zabudowy – naleŊy przez to rozumieć 
wymiar mierzony od poziomu terenu przy wej-
ņciu głównym do budynku, do najwyŊej połoŊo-
nej krawędzi dachu (kalenicy) lub najwyŊszego 
punktu zbiegu połaci dachowych dla budynków o 
dachach spadzistych. 

§ 3. Uchwała składa się z następujących, in-
tegralnych częņci: 
1) tekstu planu, stanowiącego treņć uchwały; 
2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego za-

łącznik graficzny nr 1; 
3) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŊą do zadań wła-
snych gminy oraz zasad ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wiącego załącznik nr 2. 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie te-
renów objętych planem: 
1) tereny zieleni urządzonej i zabudowy usług nie-

uciąŊliwych, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZP/U; 

2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP; 

3) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZC;  

4) tereny dróg publicznych klasy Z, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDZ; 

5) tereny dróg publicznych klasy D, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDD; 

6) tereny infrastruktury technicznej elektroenerge-
tycznej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
E. 

§ 5. Rysunek planu obowiązuje w zakresie 
ustaleń: 
1) granicy obszaru objętego planem; 
2) linii rozgraniczającej tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
4) obowiązującej linii zabudowy; 
5) granicy strefy wywierania bezpoņredniego wpły-

wu cmentarza na ņrodowisko; 
6) wymiarowania; 
7) przeznaczenia terenów, oznaczonego odpowied-

nio symbolem literowym i numerem wyróŊniają-
cym je spoņród innych terenów. 

§ 6. Rysunek planu zawiera oznaczenia in-
formacyjne, niebędące ustaleniem planu, okreņlają-
ce: 
1) linię podziału wewnętrznego; 
2) granicę nawierzchni pieszej i jezdnej; 
3) lokalizację stanowisk parkingowych; 
4) powierzchnię terenu. 
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§ 7. 1. Ustala się strefę wywierania bezpo-
ņredniego wpływu cmentarza na ņrodowisko, obej-
mującą obszar wyznaczony na rysunku planu grani-
cą strefy. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zakaz budowy zakładów produkujących artykuły 

Ŋywnoņci, zakładów Ŋywienia zbiorowego bądň 
zakładów przechowujących artykuły Ŋywnoņci; 

2) lokalizacji studzien, ňródeł i strumieni, słuŊących 
do czerpania wody do picia i potrzeb gospodar-
czych. 

 
Rozdział 2 

Kształtowanie ładu przestrzennego 
 i przestrzeni publicznych 

 
§ 8. 1. Ustala się następujące tereny jako 

przestrzenie publiczne: 
1) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 

ZP; 
2) tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC;  
3) tereny dróg publicznych klasy Z, oznaczone sym-

bolem KDZ; 
4) tereny dróg publicznych klasy D, oznaczone sym-

bolem KDD. 
2. Dla terenów okreņlonych w ust. 1, ustala 

się zastosowanie jednolitych pod względem kolory-
styki, materiałów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów małej architektury, takich jak: latarnie, 
ławki, ņmietniki, itp. 

3. Terenów, o których mowa w ust. 1, nie na-
leŊy traktować jako „obszarów przestrzeni publicz-
nych” w rozumieniu przepisów odrębnych. 

§ 9. W zakresie kształtowania ładu prze-
strzennego, ustala się: 
1) dla terenu ZP/U1 układ najdłuŊszej kalenicy bu-

dynku równolegle do drogi, z której jest obsługi-
wany z dopuszczalnym odchyleniem o 5º; 

2) zakaz budowy tymczasowych obiektów budow-
lanych; 

3) zakaz budowy wolnostojących noņników rekla-
mowych na terenach oznaczonych symbolami: 
KDZ, KDD, ZP, ZC; 

4) dopuszczenie budowy wolno stojących noņników 
reklamowych, na terenach oznaczonych symbo-
lem ZP/U, o powierzchni od 1,5 m² do 2 m² i wy-
sokoņci do 3,0 m. 

 
Rozdział 3 

Ochrona ņrodowiska i przyrody 
 
§ 10. W zakresie ochrony ņrodowiska, ustala 

się: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które są zaliczane 

do przedsięwzięć mogących zawsze lub poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko, w 
rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

2) odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni 
dachów oraz powierzchni nieutwardzonych do 
gruntu w miejscu ich powstawania z dopuszcze-
niem odprowadzania na tereny ZP, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

3) w zakresie odprowadzania wód deszczowych z 
utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i 
placów w sposób zapewniający oczyszczenie 
ņcieków, w szczególnoņci separację związków ro-
popochodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) gromadzenie odpadów w urządzeniach przysto-
sowanych do ich przechowywania, umieszcza-
nych w osłoniętych miejscach, na podłoŊu nie-
przepuszczalnym oraz odbiór i usuwanie zgodnie 
z systemem oczyszczania przyjętym w gospodar-
ce komunalnej gminy. 

§ 11. W rozumieniu przepisów ochrony ņro-
dowiska, okreņlających dopuszczalny poziom hałasu 
dla poszczególnych rodzajów terenów: 
1) tereny oznaczone symbolem ZP/U wskazuje się 

jako tereny mieszkaniowo-usługowe; 
2) tereny oznaczone symbolem ZP i ZC wskazuje się 

jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 

Rozdział 4 
Zasady rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej 
 
§ 12. Ustala się budowę zbiorczych sieci i 

obiektów infrastruktury technicznej na terenach 
oznaczonych symbolami: ZP, ZC i KDZ i KDD. 

§ 13. Ustala się prowadzenie nowo projekto-
wanych sieci infrastruktury technicznej jako pod-
ziemnych za wyjątkiem przyłączy tymczasowych. 

§ 14. Na terenach oznaczonych symbolami 
ZP/U, ZP, ZC dopuszcza się wydzielenie działek o 
powierzchni do 100 m² pod obiekty infrastruktury 
technicznej i sytuowanie ich tak, aby były dostępne z 
drogi publicznej oraz zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

§ 15. Dla infrastruktury technicznej, ustala 
się: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
 a) zaopatrzenie z projektowanej sieci wodocią-

gowej, 
 b) zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody, 
 c) przy budowie sieci wodociągowej uwzględ-

nienie wymogów przeciwpoŊarowych, w 
szczególnoņci w zakresie lokalizacji hydrantów 
zewnętrznych; 

2) w zakresie odprowadzania ņcieków bytowych: 
 a) podłączenie do projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej, 
 b) odprowadzanie do istniejącej oczyszczalni 

ņcieków obsługującej gminę, 
 c) zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników 

na nieczystoņci ciekłe; 
3) w zakresie odprowadzania wód deszczowych: 
 a) odprowadzanie wód deszczowych z po-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 317 – 19331 – Poz. 3187 
 

wierzchni dachów oraz z powierzchni nie-
utwardzonych – powierzchniowo, 

 b) odprowadzanie wód deszczowych z utwar-
dzonych powierzchni dróg, parkingów i pla-
ców do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, a 
do czasu jej realizacji poprzez stosowanie lo-
kalnych rozwiązań indywidualnych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

4) w zakresie gospodarki odpadami: 
 a) unieszkodliwianie zgodnie z gminnym syste-

mem gospodarki odpadami, 
 b) stosowanie urządzeń słuŊących do segregacji 

odpadów, 
 c) składowanie na składowisku odpadów komu-

nalnych obsługującym gminę; 
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszczenie za-

opatrzenia z sieci lub indywidualnych ňródeł; 
6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
 a) zaopatrzenie z istniejących i projektowanych 

sieci elektroenergetycznych SN 15 kV oraz nN 
0,4 kV znajdujących się na terenie planu, 

 b) budowę nowych stacji transformatorowych 
SN/nN na wydzielonych działkach z dostępem 
do drogi publicznej o wymiarach 3,0 m x 2,0 
m dla stacji słupowych i 6,0 m x 5,0 m dla sta-
cji wnętrzowych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
 a) zaopatrzenie z indywidualnych ňródeł dostar-

czania ciepła, 
 b) stosowanie proekologicznych systemów 

cieplnych wykorzystujących gaz ziemny lub 
płynny, olej opałowy nisko siarkowy, energię 
słoneczną, pompy ciepła, biomasę, ekogro-
szek, itp.; 

8) w zakresie telekomunikacji – dopuszczenie bu-
dowy stacji bazowych telefonii komórkowej na 
terenie oznaczonym symbolem ZP1. 

 
Rozdział 5 

Zasady budowy systemów komunikacji 
 
§ 16. 1. Jako podstawową sieć komunikacji 

drogowej ustala się tereny dróg publicznych, ozna-
czone symbolem KDZ i KDD. 

2. Na terenach ZC1 i ZP1 ustala się dopusz-
czenie budowy dróg wewnętrznych oraz dojņć i do-
jazdów jako uzupełniającej sieci komunikacyjnej. 

§ 17. Ustala się powiązanie układu komuni-
kacyjnego z układem zewnętrznym poprzez drogę 
KDZ1. 

 
Rozdział 6 

Przeznaczenie terenów i zasady ich 
zagospodarowania 

 
§ 18. Dla terenów ZP/U1, ustala się: 

1) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej i zabu-
dowy usług nieuciąŊliwych; 

2) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruk-
tury technicznej, dróg wewnętrznych, dojņć i do-
jazdów, ņcieŊek rowerowych, małej architektury; 

3) następujące parametry i wskaňniki kształtowania 
zabudowy: 

 a) zabudowę wolno stojącą, szeregową lub bliň-
niaczą, 

 b) budynki jednokondygnacyjne, 
 c) wysokoņć zabudowy do 6,5 m, 
 d) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 

25º do 35º, 
 e) budynki murowane, 
 f) zastosowanie w elewacjach budynków iden-

tycznych kolorów dla wszystkich nieruchomo-
ņci w obrębie terenu, 

 g) zakaz stosowania sidingu i blachy, jako mate-
riału wykończeniowego elewacji budynków; 

4) następujące parametry i wskaňniki zagospodaro-
wania terenu: 

 a) obowiązującą linię zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

 b) dopuszczenie sytuowania zabudowy bezpo-
ņrednio przy granicy z sąsiednią działką bu-
dowlaną, 

 c) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
na 0,5, 

 d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na 40%, 

 e) wysokoņć ogrodzeń do 1,6 m, 
 f) zakaz stosowania w ogrodzeniach betono-

wych elementów prefabrykowanych i blachy, 
 g) minimalny front działki budowlanej na 10,0 m, 
 h) minimalną powierzchnię działki budowlanej 

na 200 m²; 
5) obsługę komunikacyjną przez zjazdy z drogi 

KDD1 poprzez teren ZP2; 
6) zapewnienie minimum 1 miejsca parkingowego 

na kaŊde rozpoczęte 60 m² powierzchni uŊytkowej 
usług; 

7) lokalizację miejsc parkingowych obsługujących 
teren w obrębie terenu KDD1. 

§ 19. Dla terenów ZP1, ZP3, ZP4, ZP5, ustala 
się: 
1) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej; 
2) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów infra-

struktury technicznej i obsługi cmentarza, w tym 
kaplicy, kostnicy oraz domu przedpogrzebowego; 

3) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruk-
tury technicznej, parkingów, dróg wewnętrznych, 
dojņć i dojazdów, ņcieŊek rowerowych, małej ar-
chitektury; 

4) następujące parametry i wskaňniki kształtowania 
zabudowy: 

 a) budynki jednokondygnacyjne, 
 b) wysokoņć zabudowy do 8,0 m, 
 c) dopuszczenie budowy dominanty wysoko-

ņciowej (wieŊy, dzwonnicy etc.) o wysokoņci 
do 15,0 m, 
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 d) dachy o dowolnej geometrii i dowolnym na-

chyleniu połaci; 
5) następujące parametry i wskaňniki zagospodaro-

wania terenu: 
 a) dopuszczenie sytuowania zabudowy bezpo-

ņrednio przy granicy z sąsiednią działką bu-
dowlaną, 

 b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy: 
  - dla terenu ZP3 na 0,8, 
  - dla terenów ZP1, ZP4, ZP5 na 0,05, 
 c) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 
  - dla terenu ZP1 na 80%, 
  - dla terenu ZP3 na 5%, 
  - dla terenu ZP4 na 80%, 
  - dla terenu ZP5 na 50%, 
 d) zakaz grodzenia; 
6) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych oraz 

z betonu wylewanego, za wyjątkiem nawierzchni 
ņcieŊek rowerowych; 

7) obsługę komunikacyjną: 
 a) dla terenu ZP1 przez zjazdy z drogi KDD1 bez-

poņrednio lub za poņrednictwem dróg we-
wnętrznych, 

 b) dla terenu ZP3 poprzez dojņcia i dojazdy z 
drogi KDD1, 

 c) dla terenów ZP4, ZP5 przez maksymalnie 2 
zjazdy bezpoņrednio z drogi KDZ1. 

§ 20. Dla terenu ZP2, ustala się: 
1) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej; 
2) zakaz zabudowy; 
3) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruk-

tury technicznej, parkingów, dojņć i dojazdów, 
ņcieŊek rowerowych, małej architektury; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej na 50%; 

5) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych oraz 
z betonu wylewanego, za wyjątkiem nawierzchni 
ņcieŊek rowerowych; 

6) budowę ciągu pieszego przy granicy z terenem 
ZP/U1 o szerokoņci nie mniejszej niŊ 2,0 m; 

7) nasadzenie pasa drzew w odstępach nie więk-
szych niŊ 10,0 m. 

§ 21. Dla terenu ZC1, ustala się: 
1) przeznaczenie – teren cmentarza; 
2) dopuszczenie budowy sieci i urządzeń infrastruk-

tury technicznej związanych z obsługą terenu; 
3) następujące parametry i wskaňniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 a) budynki jednokondygnacyjne, 
 b) wysokoņć zabudowy do 8,0 m, 
 c) dopuszczenie budowy dominanty wysoko-

ņciowej (wieŊy, dzwonnicy etc.) o wysokoņci 
do 15,0 m, 

 d) dachy o dowolnej geometrii i dowolnym na-
chyleniu połaci, 

 e) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
na 0,1, 

 f) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na 15%; 

4) obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy z drogi 
KDZ1 i KDD1; 

5) lokalizację miejsc parkingowych obsługujących 
teren w obrębie terenu KDD1. 

§ 22. Dla terenu KDZ1, ustala się: 
1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy Z; 
2) dopuszczenie budowy sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
3) szerokoņć w liniach rozgraniczających na 20,0 m; 
4) oņwietlenie drogi. 

§ 23. Dla terenu KDD1, ustala się: 
1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy D; 
2) dopuszczenie budowy sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
3) szerokoņć w liniach rozgraniczających na 20,0 m; 
4) wyposaŊenie w chodnik przy granicy z terenem 

ZC1; 
5) oņwietlenie drogi; 
6) lokalizację miejsc parkingowych obsługujących 

teren ZP/U1 i ZC1. 
§ 24. Dla terenu E1, ustala się: 

1) przeznaczenie – tereny infrastruktury technicznej 
elektroenergetycznej; 

2) dopuszczenie budowy wnętrzowej stacji trans-
formatorowej w odległoņci 1,5 m od granicy z są-
siednią działką budowlaną lub bezpoņrednio przy 
tej granicy. 

 
Rozdział 7 

Przepisy końcowe 
 
§ 25. Do czasu zabudowy i zagospodarowa-

nia poszczególnych terenów zgodnie z okreņlonym 
w planie przeznaczeniem, moŊna je tymczasowo 
uŊytkować w sposób dotychczasowy lub uŊytkować 
do produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej, w 
formie terenów zieleni, z zakazem utrwalania ich 
tymczasowego uŊytkowania oraz budowy obiektów 
budowlanych związanych z tymczasowym uŊytko-
waniem. 

§ 26. Ustala się stawkę procentową, wynika-
jącą ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku 
uchwalenia planu miejscowego: 
1) dla terenów oznaczonych symbolem ZP/U w wy-

sokoņci 20%; 
2) dla terenów oznaczonych symbolami ZP, ZC, 

KDZ, KDD, E w wysokoņci 10%. 
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Opoczna. 
§ 28. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Opocznie: 
Zdzisław Wojciechowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/75/2011 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

 
RYSUNEK PLANU 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/75/2011 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  
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UCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY GMINY SIERADZ 

  
 z dnia 5 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie nadania statutu Gminnemu Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Sieradzu 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 

ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku 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 poz. 146, Nr 106, 
poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777) oraz na podstawie art. 110 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo-
łecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm. Nr 
157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, 

Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 40, poz. 229, Nr 81, 
poz. 527, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Oņrodkowi 
Pomocy Społecznej w Sieradzu, stanowiący załącz-
nik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Sieradz. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/77/08 Rady 
Gminy Sieradz z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Gminnego Oņrodka Pomocy 
Społecznej w Sieradzu. 

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

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy w Sieradzu: 
Jan Jarząb 

 
  


