




































Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją realizacji ustaleń uchwał:

Nr XXXVIII/353/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Nr XXXVII/402/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r.

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem
usług,  położonego w rejonie ulic:  Młodzieżowej,  Zawiszy Czarnego,  Łagiewnickiej  oraz
terenu PKP.

Niniejszy  plan miejscowy,  w nawiązaniu  do rozwiązań przyjętych w obowiązującej
zmianie  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Miasta
Zgierza, zatwierdzonej uchwałą nr XI/120/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015
r., przeznacza tereny na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług. Plan
modyfikuje układ komunikacyjny, wyznaczając przebiegi nowych dróg publicznych klasy
dojazdowej, w tym przedłużenie ul. Młodzieżowej w kierunku ul. Łagiewnickiej.

Rozwiązania  przyjęte  w  niniejszym  planie  miejscowym  zagospodarowania
przestrzennego  nie  naruszają  ustaleń  Zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Zgierza zatwierdzonej  uchwałą  nr  XI/120/15
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
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Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
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Załącznik nr 2 do 
uchwały Nr 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia roku 

Wykaz nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, 
położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP 

Lp. Data Nazwisko i imię, nazwa Oznaczenie Ustalenia Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie 
wpływu jednostki org. i adres nieruchomości projektu Prezydenta w sprawie Rady Miasta Zgierza w 
uwagi zgłaszającego uwagi której dotyczy planu rozpatrzenia uwagi sprawie rozpatrzenia Uwagi 

Treść uwagi uwaga dla uwagi 
nierucho 
mości, 

Uwaga 
uwzględ

Uwaga 
nieuw-

Uwaga 
uwzględ-

Uwaga nieuw-zględniona 

której niona zględniona niona 
dotyczy 
uwaga 

1. Wyłożenie planu miejscowego w dniach od 20 września 2011 r. do 18 października 2011 r. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 04.11.2011 Wnosi o 
ustalenie 
konieczności 
przebudowy 
linii 
elektroenergety 
cznej 15kV na 
linie 
podziemną. 

dz. nr 335/3 4MN, 
9MN 
(obecnie 
8MN) -
zabudow 
a 
mieszka 
niowa 
jednorod 
zinna; 
1M,U 
(obecnie 
2MN,U) 

zabudow 

-

Plan 
uwzględnia 
plany 
inwestycyjne 
zarządców 
sieci 
infrastruktury 
technicznej, 
którzy opiniują 
projekt planu. 
Wszystkie ich 
zamierzenia 
zostały w 
projekcie 
uwzględnione. 
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a 
mieszka 
niowa z 
usługami 

Plan daje 
możliwość 
skablowania 
l ini i 
napowietrznyc 
h w razie 
zaistnienia 
takiej potrzeby, 
jednak nie 
może 
obligować do 
tego zarządcy 
linii , jeżeli nie 
istnieją ku 
temu 
przesłanki 
uniemożliwiają 
ce realizację 
prawa 
własności 
osobom 
trzecim. 

2. 10.11.2011 Wnoszą o 
zmniejszenie 
projektowanej 
klasy ulicy 
Zawiszy 
Czarnego 
(1KDL). 

ul. Zawiszy 
Czarnego 

1KDL -
droga 
lokalna 

W wyniku 
podjęcia przez 
Radę Miasta 
Zgierza 
uchwały Nr 
XXXVII/402/1 
3 z dnia 
27.06.2013 r. z 
granic 
opracowania 
wyłączono ul. 
Z. Czarnego. 
Uwaga 
bezprzedmioto 
wa. 

3. 14.11.2011 Wnoszą o 
odsprzedanie 

dz. nr 366 i 367 26KDD 
(obecnie 

- Kwestie 
gospodarowani 
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przez Miasto 
pasa drogi 
16KDD 
(obecnie 
21KDD) 
pozostałego po 
zwężeniu drogi 
do 15 m. 

21KDD) 
- droga 
dojazdow 
a 

a i sprzedaży 
gruntami nie 
mieszczą się w 
procedurze i 
problematyce 
sporządzenia 
planu. 

4. 14.11.2011 Wnoszą o 
dopuszczenie 
na terenach 1-
4M,U (obecnie 
2MN,U-
5MN,U) oraz 
4, 5, 9, 10, 14, 
15MN 
(obecnie 
8MN,9MN,21 
MN i 22MN) 
możliwości 
prowadzenia 
usług w 
parterze 
budynku i 
budowy 
budynków 
usługowych 
wolnostojących 

dz. nr 335/4 3M,U 
(obecnie 
4MN,U) 

zabudow 
a 
mieszka 
niowa z 
usługami 
14MN 
(obecnie 
22MN) -
zabudow 
a 
mieszka 
niowa 
jednorod 
zinna 

Plan ustala dla 
terenów 
2MN,U -
5MN,U 
zabudowę 
jednorodzinną 
oraz usługową 
w formie 
obiektów 
wolnostojących 
lub 
pomieszczeń 
wbudowanych, 
o wysokości do 
12m (3 
kondygnacje 
nadziemne). 
Natomiast na 
pozostałych 
terenach (8MN, 
9MN, 21MN i 
22MN) 
zabudowę 
mieszkaniową 
z usługami w 
formie 
pomieszczeń 
wbudowanych 
w budynek 
mieszkalny o 
wys. do 10m (2 
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kondygnacje 
nadziemne). 

5. Wnoszą o 
możliwość 
podziału 
działek o 
szerokości 
minimalnej 15 
m na terenie 
3M,U (obecnie 
4MN,U). 

Wobec zmiany 
zagospodarowa 
nia terenów 
M,U, (obecnie 
MN,U) 
zmniejszona 
zostanie 
wymagana 
minimalna 
szerokość 
krótszego boku 
działki do 18 m 
- zgodnie z 
obecną 
szerokością 
najwęższych 
działek, nie ma 
potrzeby 
ustalania 
szerokości 
mniejszej. 

6. 15.11.2011 Wnosi o 
odsprzedanie 
przez Miasto 
pasa drogi 
16KDD 
(obecnie 
14KDD) 
pozostałego po 
zwężeniu drogi 
do 15 m. 

dz. nr 336 i 337 16KDD 
(obecnie 
14KDD) 
- droga 
dojazdow 
a 

Kwestie 
gospodarowani 
a i sprzedaży 
gruntami nie 
mieszczą się w 
procedurze 
planu. 

7. 18.11.2011 wnosi o 
utrzymanie 
szerokości 
drogi 26KDD 
(obecnie 

dz. nr 385, 
631/1 i 631/2 

26KDD 
(obecnie 
21KDD) 
- droga 
dojazdo 

Pas drogowy 
obecnie ma 
szerokość w 
najwęższym 
miejscu ma 10 
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21KDD) jako 8 
m na odcinku 
od ul. Zawiszy 
Czarnego do 
ul. 
Młodzieżowej; 

wa; 
32KPJ 
(obecnie 
27KDD) 
- ciąg 
pieszo-
jezdny 
(obecnie 
droga 
dojazdo 
wa) 

m, co jest 
najmniejszą 
dopuszczalną 
szerokością dla 
drogi 
publicznej. Nie 
ma powodu do 
zaniżania 
standardu 
drogi. 

8. wnosi o 
maksymalne 
przesunięcie 
linii zabudowy 
wzdłuż ul. 
Zagłoby na 
działce nr 385 
w kierunku 
zachodnim; 

wa; 
32KPJ 
(obecnie 
27KDD) 
- ciąg 
pieszo-
jezdny 
(obecnie 
droga 
dojazdo 
wa) Odległość 

zabudowy od 
drogi 
publicznej 
regulują 
przepisy 
odrębne. Linia 
zabudowy 
wyznaczona w 
planie 
uwzględnia 
wymogi 
określone w 
tych 
przepisach. 
Teren jest 
niezabudowany 
i dostatecznie 
duży, by 
posadowić na 
nim budynek, 
nie ma więc 
powodów, by 
zmniejszać 
odległość linii 
zabudowy. 

9. wnosi o 
maksymalne 
ograniczenie 

wa; 
32KPJ 
(obecnie 
27KDD) 
- ciąg 
pieszo-
jezdny 
(obecnie 
droga 
dojazdo 
wa) 

- Szerokość 
strefy 
bezpieczeństwa 
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szerokości 
strefy 
ochronnej linii 
elektroenergety 
cznej 
110 kV oraz 
zapewnienie 
możliwości 
skablowania tej 
linii i usunięcia 
tym samym 
strefy 
ochronnej; 

od l ini i 
wysokiego 
napięcia jest 
ustalana przez 
zakład 
energetyczny 
będący 
gestorem danej 
sieci. Od tej 
instytucji 
uzyskuje się 
również opinię 
na temat planu. 
W planie 
stosuje się 
szerokość 
strefy 
bezpieczeństwa 
wskazaną przez 
zakład, a w 
sprawie 
ewentualnych 
odstępstw 
należy 
wystąpić w 
drodze 
indywidualnej 
do gestora 
sieci. 

10. wnosi o 
uzupełnienie 
zapisów 
projektu 
uchwały w par. 
18 pkt 2.2) po 
słowach 
"dostępu do 
drogi 
publicznej" o 

Definicja 
działki 
budowlanej 
odnosi się do 
dostępu do 
drogi 
publicznej i 
tylko takie 
działki będą 
miały status 
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treść "lub ciągu 
pieszo-
jezdnego"; 

budowlanych. 
Nie można w 
planie 
stosować 
definicji 
sprzecznych z 
ustawą o 
planowaniu i 
zagospodarowa 
niu 
przestrzennym. 
Jednocześnie 
dostęp do drogi 
publicznej za 
pośrednictwem 
ciągu pieszo-
jezdnego oraz 
dróg 
wewnętrznych 
jest 
traktowany, 
według 
definicji 
zawartej w w/w 
ustawie, jako 
bezpośredni 
dostęp do drogi 
publicznej. 

11. 18.11.2011 wnosi o zmianę 
obowiązującej 
linii zabudowy 
na linię 
nieprzekraczal 

przebiegającą 
w odległości 3 
m od granicy 
działki; 

dz. nr 365/4, 
365/5 

19MN 
(obecnie 
11 MN) -
zabudow 
a 
mieszkan 
iowa 
jednorodz 
inna 

Nie ma 
uzasadnienia 
dla 
zmniejszania 
odległości l inii 
zabudowy od 
granicy działki, 
która w 
projekcie 
wynosi 5 m -
zgodnie z 
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wymogami 
dotyczącymi 
odległości 
sytuowania 
zabudowy od 
dróg 
publicznych. 
Natomiast linia 
zabudowy 
może być 
zamieniona na 
nieprzekraczaln 

12. 18.11.2011 Wnosi o 
przesunięcie 
nieprzekraczal 
nej linii 
zabudowy 
wzdłuż ciągu 
pieszo-
jezdnego 
30KPJ 
(obecnie 
26KDD) na 2 
m od granicy 
działki. 

dz. nr 365/9, 
369/10 

19MN 
(obecnie 
11MN) -
zabudow 
a 
mieszkan 
iowa 
jednorodz 
inna; 

W planie 
miejscowym 
poddanym do I 
wyłożenia 
droga której 
dotyczyła 
uwaga była 
oznaczona jako 
ciąg pieszo-
jezdny, w 
kolejnych 
redakcjach 
planu 
miejscowego 
poddanych 
ponownym 
wyłożeniom 
oznaczono ją 
jako drogę 
publiczną 
(KDD). 
Odległość 
zabudowy od 
drogi 
publicznej 
regulują 
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przepisy 
odrębne. Linia 
zabudowy 
wyznaczona w 
planie 
uwzględnia 
wymogi 
określone w 
tych 
przepisach. 
Teren jest 
niezabudowany 
i dostatecznie 
duży, by 
posadowić na 
nim budynek, 
nie ma więc 
powodów, by 
zmniejszać 
odległość linii 
zabudowy. 

13. Wnosi o 
maksymalne 
ograniczenie 
szerokości 
strefy 
ochronnej linii i 
elektroenergety 
cznej 15 kV 
oraz o 
umieszczenie 
w planie zapisu 
o możliwości 
usunięcia tej 
strefy w 
przypadku 
skablowania tej 
linii . 

Szerokość stref 
bezpieczeństwa 
od l ini i 
wysokiego 
napięcia oraz 
średniego 
napięcia 
(15kV) jest 
ustalana przez 
zakład 
energetyczny 
będący 
gestorem danej 
sieci. Od tej 
instytucji 
uzyskuje się 
również opinię 
na temat planu. 

9 



W planie 
stosuje się 
szerokość 
strefy 
bezpieczeństwa 
wskazaną przez 
zakład, a w 
sprawie 
ewentualnych 
odstępstw 
należy 
wystąpić w 
drodze 
indywidualnej 
do gestora 
sieci. 
Plan ustala 
możliwość 
skablowania 
linii 15kV. 

14. Wnosi o 
uzupełnienie 
zapisów 
projektu 
uchwały w par. 
18 pkt 2.2) po 
słowach 
"dostępu do 
drogi 
publicznej" o 
treść "lub ciągu 
pieszo-
jezdnego". 

Definicja 
działki 
budowlanej 
odnosi się do 
dostępu do 
drogi 
publicznej i 
tylko takie 
działki będą 
miały status 
budowlanych. 
Nie można w 
planie 
stosować 
definicji 
sprzecznych z 
ustawą o 
planowaniu i 
zagospodarowa 
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niu 
przestrzennym. 
Jednocześnie 
dostęp do drogi 
publicznej za 
pośrednictwem 
ciągu pieszo-
jezdnego oraz 
dróg 
wewnętrznych 
jest 
traktowany, 
według 
definicji 
zawartej w w/w 
ustawie, jako 
bezpośredni 
dostęp do drogi 
publicznej. 

15. Wnosi o 
usunięcie z 
tekstu projektu 
uchwały 
oznaczenia linii 
elektroenergety 
cznych 110 kV 
i 15 kV jako 
ustaleń planu. 

Linie 
elektroenergety 
czne 110kV i 
15kV wraz ze 
strefami 
bezpieczeństwa 
wyodrębnia się 
na rysunku 
planu w 
ustaleniach 
planu jako 
ustalenia 
obowiązujące. 
Wynika to z 
faktu, że w 
strefach 
bezpieczeństwa 
od tych l ini i ze 
względu na 
ochronę przez 
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promieniowani 
em 
szkodliwym 
dla ludzi i 
środowiska 
obowiązują 
ograniczenia w 
zagospodarowa 
niu i 
użytkowaniu 
terenu. 
Powyższe 
ograniczenia są 
wskazane w 
tekście planu. 
W tekście 
planu znajduje 
się także zapis 
o możliwości 
skablowaniu 
linii 15 kV. 
Szerokość tych 
stref jest 
ustalana przez 
gestora sieci. 

16. 18.11.2011 Wnosi o 
utrzymanie 
szerokości 
drogi 26KDD 
(obecnie 
21KDD) jako 8 
m na odcinku 
od ul. Zawiszy 
Czarnego do 
ul. 
Młodzieżowej. 

dz. nr 385 26KDD 
(obecnie 
21KDD) 
- droga 
dojazdo 
wa; 
32KPJ 
(obecnie 
27KDD) 
- ciąg 
pieszo-
jezdny 
(obecnie 
droga 

Pas drogowy 
obecnie ma 
szerokość w 
najwęższym 
miejscu 10 m, 
co jest 
najmniejszą 
dopuszczalną 
szerokością dla 
drogi 
publicznej. Nie 
ma powodu do 
zaniżania 
standardu 
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dojazdo 
wa) 

drogi. 
17. Wnosi o 

maksymalne 
przesunięcie 
nieprzekraczal 
nej linii 
zabudowy 
wzdłuż drogi 
26KDD 
(obecnie 
21KDD) w 
kierunku 
zachodnim. 

dojazdo 
wa) Odległość 

zabudowy od 
drogi 
publicznej 
regulują 
przepisy 
odrębne. Linia 
zabudowy 
wyznaczona w 
planie 
uwzględnia 
wymogi 
określone w 
tych 
przepisach. 
Teren jest 
niezabudowany 
i dostatecznie 
duży, by 
posadowić na 
nim budynek, 
nie ma więc 
powodów, by 
zmniejszać 
odległość linii 
zabudowy. 

18. Wnosi o 
maksymalne 
ograniczenie 
szerokości 
strefy 
ochronnej linii 
elektroenergety 
cznej oraz o 
umieszczenie 
w planie zapisu 
o możliwości 
usunięcia tej 

dojazdo 
wa) 

Szerokość stref 
bezpieczeństwa 
od l ini i 
wysokiego 
napięcia oraz 
średniego 
napięcia 
(15kV) jest 
ustalana przez 
zakład 
energetyczny 
będący 

13 



strefy w 
przypadku 
skablowania tej 
linii . 

gestorem danej 
sieci. Od tej 
instytucji 
uzyskuje się 
również opinię 
na temat planu. 
W planie 
stosuje się 
szerokość 
strefy 
bezpieczeństwa 
wskazaną przez 
zakład, a w 
sprawie 
ewentualnych 
odstępstw 
należy 
wystąpić w 
drodze 
indywidualnej 
do gestora 
sieci. 
Plan ustala 
możliwość 
skablowania 
linii 15kV. 

19. Wnosi o 
uzupełnienie 
zapisów 
projektu 
uchwały w par. 
18 pkt 2.2) po 
słowach 
"dostępu do 
drogi 
publicznej" o 
treść "lub ciągu 
pieszo-
jezdnego". 

Definicja 
działki 
budowlanej 
odnosi się do 
dostępu do 
drogi 
publicznej i 
tylko takie 
działki będą 
miały status 
budowlanych. 
Nie można w 
planie 
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stosować 
definicji 
sprzecznych z 
ustawą o 
planowaniu i 
zagospodarowa 
niu 
przestrzennym. 
Jednocześnie 
dostęp do drogi 
publicznej za 
pośrednictwem 
ciągu pieszo-
jezdnego oraz 
dróg 
wewnętrznych 
jest 
traktowany, 
według 
definicji 
zawartej w w/w 
ustawie, jako 
bezpośredni 
dostęp do drogi 
publicznej. 

20. Wnosi o 
usunięcie z 
tekstu projektu 
uchwały 
oznaczenia linii 
elektroenergety 
cznych 110 kV 
i 15 kV jako 
ustaleń planu. 

Linie 
elektroenergety 
czne 110kV i 
15kV wraz ze 
strefami 
bezpieczeństwa 
wyodrębnia się 
na rysunku 
planu w 
ustaleniach 
planu jako 
ustalenia 
obowiązujące. 
Wynika to z 
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faktu, że w 
strefach 
bezpieczeństwa 
od tych l ini i ze 
względu na 
ochronę przez 
promieniowani 
em 
szkodliwym 
dla ludzi i 
środowiska 
obowiązują 
ograniczenia w 
zagospodarowa 
niu i 
użytkowaniu 
terenu. 
Powyższe 
ograniczenia są 
wskazane w 
tekście planu. 
W tekście 
planu znajduje 
się także zapis 
o możliwości 
skablowaniu 
linii 15 kV. 
Szerokość tych 
stref jest 
ustalana przez 
gestora sieci. 

21. 18.11.2011 Wnosi o 
utrzymanie 
szerokości 
drogi 26KDD 
(obecnie 
21KDD) jako 8 
m na odcinku 
od ul. Zawiszy 

dz. nr 385 26KDD 
(obecnie 
21KDD) 

32KPJ 
(obecnie 
27KDD) 
- c i ą g 

Pas drogowy 
obecnie ma 
szerokość w 
najwęższym 
miejscu 10 m, 
co jest 
najmniejszą 
dopuszczalną 
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Czarnego do 
ul. 
Młodzieżowej. 

pieszo-
jezdny 
(obecnie 
droga 
dojazdo 
wa); 

szerokością dla 
drogi 
publicznej. Nie 
ma powodu do 
zaniżania 
standardu 
drogi. 

22. Wnosi o 
maksymalne 
przesunięcie 
nieprzekraczal 
nej linii 
zabudowy 
wzdłuż drogi 
26KDD 
(obecnie 
21KDD) w 
kierunku 
zachodnim. 

pieszo-
jezdny 
(obecnie 
droga 
dojazdo 
wa); 

Odległość 
zabudowy od 
drogi 
publicznej 
regulują 
przepisy 
odrębne. Linia 
zabudowy 
wyznaczona w 
planie 
uwzględnia 
wymogi 
określone w 
tych 
przepisach. 
Teren jest 
niezabudowany 
i dostatecznie 
duży, by 
posadowić na 
nim budynek, 
nie ma więc 
powodów, by 
zmniejszać 
odległość linii 
zabudowy. 

23. Wnosi o 
maksymalne 
ograniczenie 
szerokości 
strefy 
ochronnej linii 

pieszo-
jezdny 
(obecnie 
droga 
dojazdo 
wa); 

Szerokość stref 
bezpieczeństwa 
od linii 
wysokiego 
napięcia oraz 
średniego 
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elektroenergety 
cznej oraz o 
umieszczenie 
w planie zapisu 
o możliwości 
usunięcia tej 
strefy w 
przypadku 
skablowania tej 
linii . 

napięcia 
(15kV) jest 
ustalana przez 
zakład 
energetyczny 
będący 
gestorem danej 
sieci. Od tej 
instytucji 
uzyskuje się 
również opinię 
na temat planu. 
W planie 
stosuje się 
szerokość 
strefy 
bezpieczeństwa 
wskazaną przez 
zakład, a w 
sprawie 
ewentualnych 
odstępstw 
należy 
wystąpić w 
drodze 
indywidualnej 
do gestora 
sieci. 
Plan ustala 
możliwość 
skablowania 
linii 15kV. 

24. Wnosi o 
uzupełnienie 
zapisów 
projektu 
uchwały w par. 
18 pkt 2.2) po 
słowach 

Definicja 
działki 
budowlanej 
odnosi się do 
dostępu do 
drogi 
publicznej i 
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"dostępu do 
drogi 
publicznej" o 
treść "lub ciągu 
pieszo-
jezdnego". 

tylko takie 
działki będą 
miały status 
budowlanych. 
Nie można w 
planie 
stosować 
definicji 
sprzecznych z 
ustawą o 
planowaniu i 
zagospodarowa 
niu 
przestrzennym. 
Jednocześnie 
dostęp do drogi 
publicznej za 
pośrednictwem 
ciągu pieszo-
jezdnego oraz 
dróg 
wewnętrznych 
jest 
traktowany, 
według 
definicji 
zawartej w w/w 
ustawie, jako 
bezpośredni 
dostęp do drogi 
publicznej. 

25. 22.11.2011 Wnosi o 
przeznaczenie 
działek na 
działki 
budowlane. 

dz. nr: 123/4, 
123/5, 123/6, 

123/7 

działki 
położone 
poza 
obszarem 
opracowa 
nia 

Uwaga nie 
dotyczy działek 
objętych 
niniejszym 
opracowaniem. 

26. 22.11.2011 Wnoszą o jak 
najszybszą 

dz. nr: 333/2 1M,U 
(obecnie 

- Ustalanie 
terminów 
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realizację drogi 
dojazdowej 
6KDD 
(obecnie 
3KDD). 

2MN,U) 

zabudow 
a 
mieszkan 
iowa z 
usługami; 

realizacji 
założeń planu 
wykracza poza 
procedurę i 
problematykę 
sporządzenia 
planu. 

27. Wnoszą o 
ustalenie 
minimalnej 
szerokości 
krótszego boku 
dzielonej 
działki na 15 
m. 

2MN,U) 

zabudow 
a 
mieszkan 
iowa z 
usługami; 

Wobec zmiany 
zagospodarowa 
nia terenów 
M,U, (obecnie 
2MN, 5MN) 
zmniejszona 
zostanie 
wymagana 
minimalna 
szerokość 
krótszego boku 
działki do 18 m 
- zgodnie z 
obecną 
szerokością 
najwęższych 
działek, nie ma 
potrzeby 
ustalania 
szerokości 
mniejszej. 

28. Wnoszą o 
ustalenie 
konieczności 
przebudowy 
napowietrznej 
linii 
elektroenergety 
cznej 15 kV na 
linię 
podziemną. 

2MN,U) 

zabudow 
a 
mieszkan 
iowa z 
usługami; 

Plan 
uwzględnia 
plany 
inwestycyjne 
zarządców 
sieci 
infrastruktury 
technicznej, 
którzy opiniują 
projekt planu. 
Wszystkie ich 
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zamierzenia 
zostały w 
projekcie 
uwzględnione. 
Plan daje 
możliwość 
skablowania 
l ini i 
napowietrznyc 
h w razie 
zaistnienia 
takiej potrzeby, 
jednak nie 
może 
obligować do 
tego zarządcy 
linii , jeżeli nie 
istnieją ku 
temu 
przesłanki 
uniemożliwiają 
ce realizację 
prawa 
własności 
osobom 
trzecim. 

29. 22.11.2011 Wnosi o jak 
najszybszą 
realizację drogi 
dojazdowej 
6KDD 
(obecnie 
3KDD). 

dz. nr: 333/4 3M,U 
(obecnie 
4MN,U) 

zabudow 
a 
mieszkan 
iowa z 
usługami; 

Ustalanie 
terminów 
realizacji 
założeń planu 
wykracza poza 
zakres 
opracowania 
planu. 

30. 

22.11.2011 

Wnoszą o 
ustalenie 
minimalnej 
szerokości 
krótszego boku 

dz. nr: 333/4 3M,U 
(obecnie 
4MN,U) 

zabudow 
a 
mieszkan 
iowa z 
usługami; Wobec zmiany 

zagospodarowa 
nia terenów 
M,U, (obecnie 
2MN, 5MN) 
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dzielonej 
działki na 15 
m. 

zmniejszona 
zostanie 
wymagana 
minimalna 
szerokość 
krótszego boku 
działki do 18 m 
- zgodnie z 
obecną 
szerokością 
najwęższych 
działek, nie ma 
potrzeby 
ustalania 
szerokości 
mniejszej. 

31. 24.11.2011 Wnosi o 
utrzymanie 
szerokości 
drogi 26KDD 
(obecnie 
21KDD), jako 
8 m na odcinku 
od ul. Zawiszy 
Czarnego do 
ul. 
Młodzieżowej. 

dz. nr: 385 26KDD 
(obecnie 
21KDD) 

32KPJ 
(obecnie 
27KDD) 
- c i ą g 

pieszo-
jezdny 
(obecnie 
droga 
dojazdo 
wa); 

Pas drogowy 
obecnie ma 
szerokość w 
najwęższym 
miejscu 10 m, 
co jest 
najmniejszą 
dopuszczalną 
szerokością dla 
drogi 
publicznej. Nie 
ma powodu do 
zaniżania 
standardu 
drogi. 

32. 

24.11.2011 

Wnosi o 
maksymalne 
przesunięcie 
nieprzekraczal 
nej linii 
zabudowy 
wzdłuż drogi 
26KDD 

dz. nr: 385 26KDD 
(obecnie 
21KDD) 

32KPJ 
(obecnie 
27KDD) 
- c i ą g 

pieszo-
jezdny 
(obecnie 
droga 
dojazdo 
wa); 

Odległość 
zabudowy od 
drogi 
publicznej 
regulują 
przepisy 
odrębne. Linia 
zabudowy 
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(obecnie 
21KDD),w 
kierunku 
zachodnim. 

wyznaczona w 
planie 
uwzględnia 
wymogi 
określone w 
tych 
przepisach. 
Teren jest 
niezabudowany 
i dostatecznie 
duży, by 
posadowić na 
nim budynek, 
nie ma więc 
powodów, by 
zmniejszać 
odległość linii 
zabudowy. 

33. Wnosi o 
uzupełnienie 
zapisów 
projektu 
uchwały w par. 
18 pkt 2.2) po 
słowach 
"dostępu do 
drogi 
publicznej" o 
treść "lub ciągu 
pieszo-
jezdnego". 

Definicja 
działki 
budowlanej 
odnosi się do 
dostępu do 
drogi 
publicznej i 
tylko takie 
działki będą 
miały status 
budowlanych. 
Nie można w 
planie 
stosować 
definicji 
sprzecznych z 
ustawą o 
planowaniu i 
zagospodarowa 
niu 
przestrzennym. 
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Jednocześnie 
dostęp do drogi 
publicznej za 
pośrednictwem 
ciągu pieszo-
jezdnego oraz 
dróg 
wewnętrznych 
jest 
traktowany, 
według 
definicji 
zawartej w w/w 
ustawie, jako 
bezpośredni 
dostęp do drogi 
publicznej. 

34. Wnosi o 
usunięcie z 
tekstu projektu 
uchwały 
oznaczenia linii 
elektroenergety 
cznych 110 kV 
i 15 kV jako 
ustaleń planu. 

Linie 
elektroenergety 
czne 110kV i 
15kV wraz ze 
strefami 
bezpieczeństwa 
wyodrębnia się 
na rysunku 
planu w 
ustaleniach 
planu jako 
ustalenia 
obowiązujące. 
Wynika to z 
faktu, że w 
strefach 
bezpieczeństwa 
od tych l ini i ze 
względu na 
ochronę przez 
promieniowani 
em 
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szkodliwym 
dla ludzi i 
środowiska 
obowiązują 
ograniczenia w 
zagospodarowa 
niu i 
użytkowaniu 
terenu. 
Powyższe 
ograniczenia są 
wskazane w 
tekście planu. 
W tekście 
planu znajduje 
się także zapis 
o możliwości 
skablowaniu 
linii 15 kV. 
Szerokość tych 
stref jest 
ustalana przez 
gestora sieci. 

35. 18.11.2011 Zarzut 
sprzeczności 
ustalenia 
obowiązku 
realizacji usług 
z założeniami 
uchwały 
inicjującej 
sporządzenie 
planu. 

cały obszar 
objęty 
opracowaniem 

Uchwała 
inicjująca 
przystąpienie 
do 
sporządzania 
miejscowego 
planu 
zagospodarowa 
nia 
przestrzennego 
przeznacza 
teren na cele 
zabudowy 
mieszkaniowej 
z 
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22.11.2011 

dopuszczenie 
m usług. Nie 
ma zatem 
sprzeczności 
realizacji usług 
na terenie 
opracowania z 
założeniami 
uchwały 
inicjującej. 
Ponadto, 
uchwała 
inicjująca 
wskazuje 
kierunek 
zagospodarowa 
nia zgodnie 
ustaleniami 
studium. 
Studium 
dopuszcza 
lokalizowanie 
usług na terenie 
opracowania. 
Plan, 
doprecyzowują 
c ustalenia 
studium, nie 
narusza jego 
ustaleń. 
Założenia 
uchwały 
inicjującej 
Rady Miasta 
odnoszą się do 
całości obszaru 
objętego 
opracowaniem 
- plan nie  
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narusza także 
tych założeń. 

36. Zarzut 
sprzeczności 
obowiązku 
realizacji usług 
i małych 
domów 
mieszkalnych z 
ustaleniami 
studium. 

Studium 
dopuszcza 
lokalizowanie 
usług i małych 
domów 
mieszkalnych 
na terenie 
opracowania. 
Plan 
doprecyzowuje 
ustalenia 
studium i nie 
narusza jego 
ustaleń. W 
projekcie planu 
miejscowego 
poddanego 
ponownemu 
wyłożeniu do 
publicznego 
wglądu, 
zrezygnowano 
w centralnej 
części z 
lokalizowania 
zabudowy w 
formie małych 
domów 
mieszkalnych. 
Na terenie tym 
oznaczonym 
obecnie 
symbolami 
2MN,U -
5MN,U 
przewiduje się 
realizację 

27 



zabudowy 
jednorodzinnej 
oraz usług w 
formie 
obiektów 
wolnostojących 
bądź 
pomieszczeń 
wbudowanych 
w budynek 
mieszkalny. 

37. Wnoszą o 
przeznaczenie 
podstawowe 
działek pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną i 
przeznaczenie 
dopuszczalne 
pod zabudowę 
w formie 
małych domów 
mieszkalnych i 
usług; zarzut 
ingerencji w 
korzystanie z 
prawa 
własności. 

Gabaryty, 
wysokość i 
intensywność 
zabudowy 
mieszkaniowej 
w formie 
jednorodzinnej 
i małych 
domów 
mieszkalnych 
są zbyt różne, 
by dopuszczać 
obydwie formy 
w jednej 
jednostce 
planistycznej. 
Trudno mówić 
o ingerencji z 
korzystania z 
prawa 
własności w 
sytuacji, gdy 
działki obecnie 
niebudowlane, 
w wyniku 
uchwalenia 
planu uzyskają 
prawo do 
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zabudowy i 
poszerzy się 
możliwy zakres 
wykorzystania 
prawa 
własności. 
Działki na 
terenach M,U 
zostaną 
przeznaczone 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
z usługami. 
W projekcie 
planu 
miejscowego 
poddanego 
ponownemu 
wyłożeniu do 
publicznego 
wglądu, 
zrezygnowano 
w centralnej 
części z 
lokalizowania 
zabudowy w 
formie małych 
domów 
mieszkalnych. 
Na terenie tym 
oznaczonym 
obecnie 
symbolami 
2MN,U -
5MN,U 
przewiduje się 
realizację 
zabudowy 
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jednorodzinnej 
oraz usług w 
formie 
obiektów 
wolnostojących 
bądź 
pomieszczeń 
wbudowanych 
w budynek 
mieszkalny 

38. Wnoszą o 
sprecyzowanie 
w planie liczby 
placówek 
prowadzących 
handel 
alkoholem i 
działalność 
rozrywkową. 

Plan kształtuje 
sposób 
wykonywania 
prawa 
własności 
nieruchomości, 
lecz jedynie w 
zakresie 
obejmującym 
działania na 
rzecz ładu 
przestrzennego 
oraz 
zrównoważone 
go rozwoju. 
Nie zalicza się 
do nich 
ingerencja w 
rodzaj 
działalności 
prowadzonej 
przez 
właściciela. 
Ustalenia 
miejscowego 
planu 
zagospodarowa 
nia 
przestrzennego 
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nie mogą być 
zbyt 
szczegółowe. 

39. wnoszą o 
sprecyzowanie 
w definicji 
usług 
sformułowania 
o 
przedsięwzięci 
ach mogących 
znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 
zgodnie z 
obowiązujący 
m prawem; 

Nie ma 
potrzeby 
sprostowania 
zapisów planu, 
gdyż aktualne 
obowiązuje 
Rozporządzeni 
e w sprawie 
przedsięwzięć 
mogących 
znacząco 
oddziaływać na 
środowisko. 
Rozporządzeni 
e to 
wyodrębnia 
przedsięwzięci 
a mogące 
zawsze 
znacząco 
oddziaływać na 
środowisko i 
przedsięwzięci 
a mogące 
potencjalnie 
znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 
oraz zawiera 
katalog tych 
przedsięwzięć. 

40. wnoszą o 
zmianę 
kategorii 
oznaczenia linii 
elektroenergety 

Linie 
elektroenergety 
czne110kVi 
15kV wraz ze 
strefami 
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cznych z 
obowiązująceg 
o na 
informacyjne 
oraz korektę 
określenia linii 
z przesyłowych 
na 
dystrybucyjne; 

bezpieczeństwa 
wyodrębnia się 
na rysunku 
planu w 
ustaleniach 
planu jako 
ustalenia 
obowiązujące. 
Wynika to z 
faktu, że w 
strefach 
bezpieczeństwa 
od tych linii ze 
względu na 
ochronę przez 
promieniowani 
em 
szkodliwym 
dla ludzi i 
środowiska 
obowiązują 
ograniczenia w 
zagospodarowa 
niu i 
użytkowaniu 
terenu. 
Powyższe 
ograniczenia są 
wskazane w 
tekście planu. 
W tekście 
planu znajduje 
się także zapis 
o możliwości 
skablowaniu 
linii 15 kV. 
Szerokość tych 
stref jest 
ustalana przez 
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gestora sieci. 
41. wnoszą o 

uszczegółowie 
nie zapisów 
dotyczących 
gabarytów 
budynków; 

Nie ma 
potrzeby 
dodatkowego 
uszczegóławian 
ia 
przedmiotowyc 
h zapisów, 
gdyż ustalenia 
dotyczące 
gabarytów 
budynków 
określone 
zostały w treści 
uchwały. 
Intencją 
punktu, do 
którego odnosi 
się uwaga, jest 
dostosowanie 
architektury 
nowej 
zabudowy do 
architektury 
zabudowy już 
istniejącej -
obszar objęty 
projektem 
planu jest w 
dużej części już 
zabudowany i 
znajduje się na 
nim dość 
wzorców dla 
nowej 
zabudowy. 

42. wnoszą o 
jednoznaczne 
wytyczenie w 

- Projektowanie 
elementów 
wyposażenia 
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planie 
przebiegu dróg 
rowerowych; 

pasa 
drogowego nie 
mieści się w 
zakresie planu 
miejscowego. 
Jest to zadanie 
projektu 
budowlanego 
drogi. 

43. wnoszą o 
sprecyzowanie 
zapisów planu 
odnośnie 
preferowanych 
materiałów 
wykonania 
ogrodzeń; 

Plan (§9 tekstu 
uchwały) 
określa 
podstawowe 
gabaryty i 
zasady 
lokalizacji 
ogrodzeń oraz 
rodzaj 
preferowanych 
materiałów. Z 
tych względów 
nie ma 
potrzeby 
dodatkowego 
doprecyzowani 
a zapisów w 
zakresie 
materiałów. 

44. wnoszą o 
zmianę 
zapisów 
dotyczących 
dopuszczalnyc 
h poziomów 
hałasu z 
kategorii 
terenów 
przeznaczonyc 

Nie ma 
potrzeby 
zmiany 
zapisów planu, 
gdyż aktualne 
Rozporządzeni 
e w sprawie 
dopuszczalnyc 
h poziomów 
hałasu w 
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h "pod 
zabudowę 
mieszkaniową" 
na "zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną" 

środowisku 
różnicuje 
dopuszczalne 
poziomy hałasu 
dla terenów 
przeznaczonyc 
h pod 
zabudowę 
mieszkaniową i 
mieszkaniowo 
- usługową. 

45. wnoszą o 
sprecyzowanie 
w planie 
terminu 
dostarczenia 
systemów 
infrastruktury; 

Termin 
realizacji 
uzbrojenia 
miejskiego nie 
mieści się w 
zakresie 
miejscowego 
planu 
zagospodarowa 
nia 
przestrzennego. 

46. wnoszą o 
budowę 
kanalizacji 
ogólnospławne 
j do 
odprowadzania 
wód 
opadowych i 
ścieków; 

Na terenie 
miasta Zgierza 
obowiązuje i 
jest 
rozbudowywan 
y rozdzielczy 
system 
kanalizacji -
jest to zgodne 
ze "Studium 
uwarunkowań.. 
" i polityką 
rozwojową 
miasta. 
Natomiast w 
ustaleniach 
planu 
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wprowadzony 
jest zakaz 
odprowadzania 
wód 
opadowych do 
kanalizacji 
sanitarnej, gdyż 
prowadziłoby 
to 
do przeciążenia 
zarówno 
kanałów jak i 
urządzeń 
oczyszczalni. 

47. wnoszą o 
zmianę zapisu 
dotyczącego 
możliwości 
zagospodarowa 
nia strefy 
bezpieczeństwa 
od linii 
elektroenergety 
cznych tak, by 
wynikało z 
niego, że po 
skablowaniu 
linii nie 
obowiązują 
ograniczenia 
wynikające z 
tych stref oraz 
by zapis ten 
dotyczył 
również linii 
wysokiego 
napięcia; 

Nie ma 
potrzeby 
zmiany 
zapisów planu 
odnośnie stref 
bezpieczeństwa 
od linii 
średniego i 
wysokiego 
napięcia. 
Linie 
elektroenergety 
czne110kVi 
15kV wraz ze 
strefami 
bezpieczeństwa 
wyodrębnia się 
na rysunku 
planu w 
ustaleniach 
planu jako 
ustalenia 
obowiązujące. 
Wynika to z 
faktu, że w 
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strefach 
bezpieczeństwa 
od tych linii ze 
względu na 
ochronę przez 
promieniowani 
em 
szkodliwym 
dla ludzi i 
środowiska 
obowiązują 
ograniczenia w 
zagospodarowa 
niu i 
użytkowaniu 
terenu. 
Powyższe 
ograniczenia są 
wskazane w 
tekście planu. 
W tekście 
planu znajduje 
się także zapis 
o możliwości 
skablowania 
linii 15 kV. 
Szerokość tych 
stref jest 
ustalana przez 
gestora sieci. 

48. wnoszą o 
wskazanie 
miejsca słupa 
sieci 
wysokiego 
napięcia jako 
lokalizacji 
stacji 
transformatoro 

Plan nie może 
warunkować 
wystąpienia 
ustaleń 
zniesieniem 
innych. Działka 
pod budowę 
stacji 
transformatoro 
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wej; wej nie będzie 
wykupywana 
przez miasto 

49. wnoszą o 
uwzględnienie 
przy 
projektowaniu 
dróg 
dojazdowych 
planów 
właścicieli 
działek; 

Budowa dróg 
dojazdowych 
służy 
zaspokojeniu 
potrzeb 
społecznych. 
Zostały one 
zaprojektowane 
na podstawie 
istniejących 
podziałów 
nieruchomości. 
Plan 
uwzględnia 
istniejące 
podziały 
ewidencyjne 
oraz decyzje o 
pozwoleniu na 
budowę. Nie 
można odnieść 
się konkretnie 
do ogólnie 
sformułowanej 
uwagi. 

50. wnoszą o 
uchronienie 
miasta przed 
kosztami 
związanymi z 
odszkodowania 
mi za 
inwestycje 

Budowa dróg 
dojazdowych 
służy 
zaspokojeniu 
potrzeb 
społecznych. 
Zostały one 
zaprojektowane 
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właścicieli 
działek 
poczynione na 
terenach 
projektowanyc 
h dróg; 

na podstawie 
istniejących 
podziałów 
nieruchomości. 
Plan 
uwzględnia 
istniejące 
podziały 
ewidencyjne 
oraz decyzje o 
pozwoleniu na 
budowę. Nie 
można odnieść 
się konkretnie 
do ogólnie 
sformułowanej 
uwagi. 

51. wnoszą o 
przeprojektowa 
nie jednej z 
dróg tak, by nie 
przechodziła 
przed oknami 
istniejących 
budynków; 

Budowa dróg 
dojazdowych 
służy 
zaspokojeniu 
potrzeb 
społecznych. 
Zostały one 
zaprojektowane 
na podstawie 
istniejących 
podziałów 
nieruchomości. 
Plan 
uwzględnia 
istniejące 
podziały 
ewidencyjne 
oraz decyzje o 
pozwoleniu na 
budowę. Nie 
można odnieść 
się konkretnie 
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do ogólnie 
sformułowanej 
uwagi. Linie 
rozgraniczające 
dróg 
wyznaczonych 
w planie 
przebiegają 
głównie po 
granicach 
ewidencyjnych. 
Jeżeli w jakichś 
miejscach 
drogi zostały 
poszerzone, to 
tylko w celu 
osiągniecia 
wymaganych 
przepisami 
parametrów, by 
nie 
funkcjonować 
jako 
rozwiązania 
substandardow 
e. 

52. wnoszą o 
zmiany w 
planie, tak by 
nie narażać 
miasta na 
odszkodowania 
dla właścicieli 
utrzymujących 
się z działek, 
na których 
planowane jest 
poprowadzenie 
dróg 

Budowa dróg 
dojazdowych 
służy 
zaspokojeniu 
potrzeb 
społecznych. 
Zostały one 
zaprojektowane 
na podstawie 
istniejących 
podziałów 
nieruchomości. 
Plan 
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dojazdowych; uwzględnia 
istniejące 
podziały 
ewidencyjne 
oraz decyzje o 
pozwoleniu na 
budowę. 
Należy 
podkreślić, że 
realizacja 
ustaleń planu 
może 
następować 
sukcesywnie i 
zawsze 
uwzględnia 
wolę 
właścicieli 
nieruchomości. 
Nie można 
odnieść się 
konkretnie do 
ogólnie 
sformułowanej 
uwagi. 

53. wnoszą o 
ułatwienie 
lokalizacji dróg 
wewnętrznych 
przez 
wskazanie ich 
lokalizacji i 
określenie 
jednostki 
odpowiedzialn 
ej za ich 
powstanie; 

W planie 
miejscowym 
dopuszczono 
możliwość 
wydzielania 
dróg 
wewnętrznych 
ze względu na 
trudne do 
przewidzenia 
zamierzenia 
inwestycyjne 
właścicieli i z 
tego też 
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powodu nie ma 
możliwości 
narzucenia w 
planie ich 
przebiegu. 
Drogi 
wewnętrzne są 
z definicji 
drogami 
niepublicznymi 
- wydzielane są 
przez 
właścicieli 
gruntów, jeżeli 
pojawi się taka 
potrzeba. 

54. wnoszą o 
rozwiązanie w 
planie 
lokalizacji 
komisariatu 
policji, straży 
pożarnej, 
straży 
miejskiej; 

Ustalenia 
miejscowego 
planu nie mogą 
być zbyt 
szczegółowe. Z 
orzecznictwa 
NSA wynika, 
że ustalenia 
planu nie mogą 
precyzyjnie 
wskazywać 
jakiego rodzaju 
inwestycje 
mogą być 
lokowane na 
poszczególnyc 
h terenach. 

55. wnoszą o 
wprowadzenie 
zapisów 
dotyczących 
rodzaju 
pojazdów 

W zakresie 
planu 
miejscowego 
mieści się 
jedynie 
określenie 
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56. 

57. 

dopuszczonych 
do ruchu na 
terenie 
opracowania i 
ograniczenia 
prędkości; 

wnoszą o 
sprecyzowanie 
lokalizacji 
usług 
związanych z 
obsługą 
ludności; 

wnoszą o 
uzgodnienie 
zapisów 
odnoszących 
się do 
maksymalnej 
powierzchni 
zabudowy, 
intensywności 
zabudowy oraz 

parametrów i 
klasyfikacji 
dróg. 
Dopuszczalne 
prędkości i 
możliwe typy 
pojazdów 
poruszających 
się po drogach 
określają 
przepisy o 
ruchu 
drogowym. 
Nie ma 
potrzeby 
precyzowania 
zapisów planu. 
Na terenach 
MN i MN,U 
dopuszczona 
jest funkcja 
usługowa 
związana z 
szeroko 
pojętym 
zaopatrywanie 
m 
mieszkańców. 

Nie ma 
potrzeby 
zmiany 
zastosowanych 
parametrów. 
Wskaźnik 
intensywności 
zabudowy ma 
na celu 
ograniczenie 
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58. 

wysokości 
zabudowy, tak 
by można było 
z nich w pełni 
korzystać; 

wnoszą o 
sprecyzowanie 
jednostki 
odpowiedzialn 
ej za 
ujednolicenie 
architektury 
budynków 
zlokalizowanyc 
h w linii 
zabudowy 
pierzejowej na 
terenach M,U 
(obecnie  

gęstości 
zabudowy. 
Działka może 
być 
wykorzystana 
pod zabudowę 
w oparciu o 
parametry 
maksymalnej 
powierzchni 
zabudowy oraz 
ilości 
kondygnacji 
bez osiągania 
ich wartości 
maksymalnych, 
lecz jako ich 
kombinacja. 
Wskaźniki i 
parametry nie 
są ze sobą 
sprzeczne i 
pozwalają na 
wzajemną 
realizację.  
Nie ma 
potrzeby 
dalszego 
uszczegóławian 
ia zapisów. 
Oczywistym 
jest, że 
odpowiedzialn 
ymi za 
zastosowane 
rozwiązania 
architektoniczn 
e są 
poszczególni 
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59. 

2MN,U -
5MN,U) i 
wzorca tego 
ujednolicenia 
oraz obszaru, 
jakiego to 
ujednolicenie 
ma dotyczyć; 

wnoszą o 
uniezależnienie 
działania 
inwestorów od 
działań 
inwestorów 
uprzednich na 
terenach M,U 
(obecnie 
2MN,U -
5MN,U); 

inwestorzy. 
Wzorzec 
gabarytów 
budynków 
określony 
został w 
uchwale planu. 
Intencją 
punktu, do 
którego odnosi 
się uwaga, jest 
dostosowanie 
architektury 
nowej 
zabudowy do 
architektury 
zabudowy już 
istniejącej. 
Na obszarze 
całego planu 
obowiązuje 
zasada 
dostosowania 
nowej 
zabudowy do 
architektury 
zabudowy 
istniejącej, 
wobec czego 
inwestycja 
późniejsza 
zawsze jest w 
pewnym 
stopniu 
uzależniona od 
inwestycji 
uprzednich. 
Ustalenia 
szczegółowe 
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dla gabarytów i 
kolorystyki 
obiektów są 
dość 
precyzyjne, aby 
nie powodować 
konfliktów i 
budzić 
poczucie 
niesprawiedliw 
ości w 
wykonywaniu 
prawa 
własności. 

60. wnoszą o 
zdefiniowanie 
kilkurodzinnyc 
h małych 
domów 
mieszkalnych; 

Nie ma 
potrzeby 
określania 
definicji 
małych domów 
mieszkalnych 
(rozumianych 
uprzednio w 
Prawie 
Budowlanym 
jako obiekty 
obejmujące od 
2 do 4 
samodzielnych 
lokali 
mieszkalnych), 
gdyż w 
projekcie planu 
miejscowego 
poddanego 
ponownemu 
wyłożeniu 
zrezygnowano 
z lokalizacji 
małych domów 
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61. 

62. 

wnoszą o 
stosowne 
zmiany w 
planie by 
zminimalizowa 
ć konflikty; 

wnoszą o 
sprecyzowanie 
zapisów 
dotyczących 
zagospodarowa 
nia terenów 
położonych 
przed linią 
zabudowy w 
jednostkach 
M,U (obecnie 
2MN,U -
5MN,U) 
określenie 
osoby, która 
ma ujednolicić 
inwestycję, 

mieszkalnych 
na terenach 
oznaczonych 
obecnie 
symbolem 
2MN,U -
5MN,U. 
Realizacja 
założenia 
minimalizacji 
konfliktów jest 
trudna do 
jednoznacznej 
obiektywnej 
oceny -
niemniej 
jednak ten cel, 
jako jeden z 
kilku, z 
założenia jest 
realizowany 
zapisami planu. 
Nie ma 
potrzeby 
dalszego 
uszczegóławian 
ia zapisów. 
Odpowiedzialn 
ymi za 
rozwiązanie 
zagospodarowa 
nia terenu są 
zawsze 
inwestorzy. 
Określone 
zostało również 
precyzyjnie, że 
te ustalenia 
odnoszą się do 
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63. 

obszarem 
jakiego to 
ujednolicenie 
ma dotyczyć 
oraz formy 
ujednolicenia. 

wnoszą o 
uniezależnienie 
działania 
inwestorów od 
działań 
inwestorów 
uprzednich na 
terenach M,U 
(obecnie 
2MN,U -
5MN,U). 

wszystkich 
terenów. 
Wobec zmiany 
przeznaczenia 
terenów M,U 
(obecnie 
2MN,U -
5MN,U) na 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
z usługami, 
przestaną 
istnieć tereny 
ogólnodostępne 
, do których 
odnosiły się 
ustalenia planu 
zawarte w 
uwadze. 
Na obszarze 
całego planu 
obowiązuje 
zasada 
dostosowania 
nowej 
zabudowy do 
architektury 
zabudowy 
istniejącej, 
wobec czego 
inwestycja 
późniejsza 
zawsze jest w 
pewnym 
stopniu 
uzależniona od 
inwestycji 
uprzednich. 
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Wobec zmiany 
przeznaczenia 
terenów M,U 
(obecnie 
2MN,U -
5MN,U) na 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
z usługami, 
przestaną 
istnieć tereny 
ogólnodostępne 
, do których 
odnosi się 
uwaga. 

64. zarzut 
zmniejszenia 
przydatności 
do 
planowanych 
inwestycji 
działek 
zakupionych 
przed 
wyłożeniem 
planu do 
publicznego 
wglądu; 

Plan 
uwzględnia 
istniejące 
granice 
ewidencyjne i 
wydane 
decyzje o 
pozwoleniu na 
budowę. Nie 
można mówić 
o spadku 
wartości 
działki w 
sytuacji, gdy 
działki obecnie 
niebudowlane i 
bez pozwolenia 
na budowę, w 
wyniku 
uchwalenia 
planu uzyskają 
prawo do 
zabudowy i 
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zwiększy się 
zakres 
wykorzystania 
prawa 
własności. 

65. wnoszą o 
ochronę w 
planie walorów 
lasu i szlaku 
migracyjnego 
zwierzyny; 

Plan 
miejscowy 
utrzymuje 
funkcję leśną 
na terenie 
oznaczonym 
symbolem Z L . 
Ponadto, 
przewiduje 
maksymalne 
zachowanie 
istniejącej 
zieleni, przez 
co należy 
rozumieć także 
zieleń leśną. 
Dla terenów 
zabudowy 
znajdującej się 
w sąsiedztwie 
lasu 
obowiązuje 
odsunięcie linii 
zabudowy na 
12 m od 
granicy lasu. 
Wprowadzenie 
zabudowy z 
założenia 
przerywa ciągi 
ekologiczne, 
nie ma wiec 
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pewnych 
zabezpieczeń 
dla szlaków 
migracyjnych 
zwierząt. 

2. Ponowne (II) wyłożenie planu miejscowego w dniach od 2 grudnia 2013 r. do 23 grudnia 2013 r. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 31.12.2013 Wnoszę o 
likwidację 
zaprojektowan 
ej łopatki 
komunikacyjne 
j w ciągu 
projektowanej 
ulicy 
oznaczonej 
symbolem 
6KPJ (obecnie 
25KDD) i 
przesunięcie jej 
w kierunku 
wschodnim 

dz. nr 332 6KPJ -
teren 
ciągu 
pieszo-
jezdnego 
o 
szerokośc 
i 6 m, 
zakończo 
nej 
placem 
do 
zawracan 
ia 
(obecnie 
25KDD) 
- droga 
dojazdo 
wa 

Zadaniem 
planu 
miejscowego, 
z punktu 
widzenia ładu 
przestrzennego 
, jest 
stworzenie 
możliwości 
optymalnej i 
racjonalnej 
obsługi 
komunikacyjn 
ej i warunków 
zagospodarow 
ania działek. 

Biorąc 
powyższe pod 
uwagę zasadne 
wydaje się 
przekształceni 
e ciągu pieszo-
jezdnego na 
przelotową 
drogę 
publiczną o 
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szerokości 10 
m łączącą 
drogę 14KDD 
z 9KDD. 
Realizacja tej 
drogi umożliwi 
wydzielenie 
nowych 
działek 
budowlanych 
na terenach 
22MN, 
4MN,U oraz 
zapewni im 
właściwą 
obsługę 
komunikacyjn 
ą. 
W tej sytuacji 
sprawa 
likwidacji 
placu do 
zawracania, o 
co wnioskuje 
wnoszący 
uwagę, staje się 
bezprzedmioto 
wa. 

2. 13.12.2013 Nie zgadzam 
się na 
przeprowadzen 
ie ulicy 
oznaczonej na 
planie 10KDD 
w poprzek 
mojej działki o 
nr 331/2. 

dz. nr 331/2 10KDD -
teren 
drogi 
publiczne 
j klasy 
dojazdow 
ej 

Projektowana 
droga 
dojazdowa 
10KDD 
zapewnia 
wydzielenie na 
terenach 8MN 
oraz 2MN,U 
działek 
budowlanych z 
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prawem do 
zabudowy 
(poprzez 
zapewnienie 
dostępu do 
drogi) o 
parametrach 
zgodnych z 
ustaleniami 
planu. Drogę 
10KDD 
zaprojektowan 
o w taki 
sposób, że 
zlokalizowana 
jest w strefie 
uciążliwości 
od 
napowietrznej 
linii 
energetycznej 
15kV, w której 
obowiązują 
ograniczenia w 
zakresie 
zabudowy 
mieszkaniowej 

W związku z 
powyższym 
wniesiona 
uwaga nie 
może być 
rozpatrzona 
pozytywnie. 

3. 2.01.2014 Wniosek o 
zmniejszenie 
minimalnej 

dz. nr 335/3 Dla 
terenu 
8MN 

- Istniejące 
działki na 
terenie 8MN 
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powierzchni 
działki 
budowlanej na 
terenie 8MN z 
800 m 2 do 500 

2 

m 

plan 
ustala 
minimaln 
ą 

powierzc 
hnię 
działki 
budowlan 
ej 
wynosząc 
ą 650 m 2 

zajmują 
powierzchnie 
od 650 m 2 do 
2000 m 2 . 
Wnioskowana 
działka 
obejmuje 
powierzchnię 
ok. 2000 m 2. 
Obecne 
ustalenia planu 
dotyczące 
minimalnej 
powierzchni 
działek 
budowlanych 
nawiązują do 
najmniejszej 
wydzielonej 
już na terenie 
8MN działki 
budowlanej 
(650 m 2 .). 
Ustalenie 
mniejszej 
minimalnej 
powierzchni 
działki 
budowlanej nie 
znajduje więc 
uzasadnienia. 
W związku z 
powyższym, 
wniesiona 
uwaga, w 
części 
dotyczącej 
zmniejszenia 
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powierzchni 
działki 
budowlanej na 
terenie 8MN, 
nie może być 
rozpatrzona 
pozytywnie. 

4. Wniosek o 
korektę 
ograniczeń 
warunków 
zabudowy 
poprzez 
umożliwienie 
budowy na 
działce 
budynku 
mieszkalnego i 
usługowego 
oraz 
dodatkowo (i 
jednocześnie) 
garażu i 
budynku 
gospodarczego. 

Dla 
terenu 
8MN i 
2MN,U 
ustala się 
zakaz 
budowy 
na 
działce 
budowla 
nej 
więcej 
niż 
jednego 
budynku 
mieszkal 
nego i 

usługowe 
go oraz 
więcej 
niż 
jednego 
garażu 
lub 
budynku 
gospodar 
czego, 

Ustalenia 
planu 
umożliwiają 
posadowienie 
na działce 
budowlanej 
jednego 
budynku 
mieszkalnego i 
usługowego 
oraz 
dodatkowo (i 
jednocześnie) 
jednego garażu 
i budynku 
gospodarczego 

W związku z 
powyższym, 
wniesiona 
uwaga, w 
części 
dotyczącej 
liczby 
budynków na 
działce 
budowlanej, na 
terenach 8MN, 
2MN,U jest 
zgodna z 
ustalenia planu 
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5. Wniosek o 
zwiększenie 
maksymalnej 
wysokości 
budynków 
mieszkalnych 
na terenie 8MN 
do 3 
kondygnacji 
nadziemnych 
łącznie z 
poddaszem 
użytkowym. 

Dla 
terenu 
8MN 
ustala się 
maksym 
alną 
wysokoś 
ć 
zabudow 
y 

mieszka 
niowej 
do 
dwóch 
kondygn 
acji 

nadziemn 
ych, 
łącznie z 
poddasze 
m 
użytkowy 
m. 

i nie istnieje 
konieczność 
dokonywania 
korekty zapisu 
planu. 

Plan na terenie 
8MN ustala 
możliwość 
realizacji 
budynków 
mieszkaniowy 
ch 
dwukondygnac 
yjnych, łącznie 
z poddaszem 
użytkowym. 
Ustalona w 
planie 
wysokość 
zabudowy 
nawiązuje do 
istniejącej już 
na tym terenie 
zabudowy 
mieszkaniowej 
. Zwiększenie 
wysokości 
zabudowy 
zaburzy ład 
przestrzenny. 
W związku z 
powyższym 
wniesiona 
uwaga, w 
części 
dotyczącej 
zwiększenia 
liczby  
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kondygnacji 
nadziemnych 
zabudowy 
mieszkaniowej 
na terenie 
8MN, nie 
może być 
rozpatrzona 
pozytywnie. 

6. Wniosek o 
zwiększenie 
maksymalnej 
wysokości 
budynków 
mieszkalnych 
na terenie 8MN 
do 10,5 - 11,0 
m. 

Dla 
terenu 
8MN 
ustala się 
maksyma 
lną 
wysokość 
zabudow 
y 

mieszkan 
iowej do 
10 m. 

Ustalona w 
planie 
wysokość 
zabudowy do 
10m nawiązuje 
do istniejącej 
już na tym 
terenie 
zabudowy 
mieszkaniowej 
. Zwiększenie 
wysokości 
zabudowy 
zaburzy ład 
przestrzenny. 
W związku z 
powyższym 
wniesiona 
uwaga, w 
części 
dotyczącej 
zwiększenia 
wysokości 
zabudowy 
mieszkaniowej 
do 11 m na 
terenie 8MN, 
nie może być 
rozpatrzona 
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pozytywnie. 

7. 

8. 

Wniosek o 
zwiększenie 
wysokości 
budynków 
mieszkalnych i 
usługowych na 
terenie 2MN,U 
do 3 
kondygnacji 
nadziemnych 
łącznie z 
poddaszem 
użytkowym, 
wysokości do 
12 m. 

Wniosek o 
korektę 
zapisów 
dotyczących 
wysokości 
zabudowy na 
terenach 8MN, 
2MN,U 
polegającą na 

Dla 
terenu 
2MN,U 
ustala się 
maksym 
alną 
wysokoś 
ć 
zabudow 
y 

mieszka 
niowej i 
usługow 
ej: do 
12 m 
- do 
trzech 
kondygn 
acji 

nadziemn 
ych, 
łącznie z 
poddasze 
m 
użytkowy 
m 
Dla 
terenów 
8MN i 
2MN,U 
ustala się 
maksym 
alną 
wysokoś 
ć garaży 

Plan ustala 
parametry 
zabudowy 
zgodne z 
treścią 
wniosku. W 
związku z 
powyższym, 
wniesiona 
uwaga, w 
części 
dotyczącej 
wysokości 
zabudowy 
mieszkaniowej 
i usługowej na 
terenie 2MN,U, 
jest zgodna z 
ustalenia planu 
i nie istnieje 
konieczność 
dokonywania 
korekty zapisu 
planu. 

Plan ustala 
parametry 
zabudowy 
zgodne z 
treścią 
wniosku. W 
związku z 
powyższym, 
wniesiona 
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9. 

ustaleniu 
maksymalnej 
wysokości 
garaży i 
budynków 
gospodarczych 
do 6,0 m - 1 
kondygnacji 
nadziemnej. 

Wniosek o 
wprowadzenie 
na terenach 
8MN, 2MN,U 
możliwości 
realizacji 
poddasza w 
przypadku 
garaży i 
budynków 
gospodarczych. 

i 
budynkó 
w 
gospodar 
czych : 
do 6 m -
jedna 
kondygn 
acja 

nadziemn 
a. 

Dla 
terenów 
8MN i 
2MN,U 
ustala się 
maksym 
alną 
wysokoś 
ć garaży 
i 
budynkó 
w 
gospodar 
czych : 
do 6 m -
jedna 
kondygn 
acja 

nadziemn 
a. 

uwaga, w 
części 
dotyczącej 
maksymalnej 
wysokości 
garaży i 
budynków 
gospodarczych 
na terenach 
8MN, 2MN,U, 
jest zgodna z 
ustalenia planu 
i nie istnieje 
konieczność 
dokonywania 
korekty zapisu 
planu.  
Plan ustala, w 
przypadku 
garaży i 
budynków 
gospodarczych, 
realizację 
jednej 
kondygnacji 
nadziemnej. 
Garaże i 
budynki 
gospodarcze 
stanowią 
zabudowę 
niecechującą 
się 
konstruowanie 
m poddaszy. 
związku z 
powyższym 
wniesiona 
uwaga, w 

W 
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części 
dotyczącej 
możliwości 
realizacji 
poddasza w 
przypadku 
garaży i 
budynków 
gospodarczych 
na terenach 
8MN i 2MN,U, 
nie może być 
rozpatrzona 
pozytywnie. 

10. Wniosek o 
korektę 
usytuowania 
drogi 10KDD i 
przesunięcie jej 
o kilka metrów 
w kierunku ul. 
Młodzieżowej, 
tj. 
umiejscowienie 
jej pod linią 
energetyczną 
15kV. 

10KDD -
teren 
drogi 
publiczne 
j klasy 
dojazdow 
ej 

Droga 
10KDD, 
zgodnie z 
rysunkiem 
planu, biegnie 
wzdłuż 
istniejącej 
napowietrznej 
linii elektro¬
energetycznej 
15kV, tzn. w 
południowej 
linii 
rozgraniczając 
ej drogi 
zlokalizowane 
są słupy 
energetyczne. 
Drogę tą 
zaprojektowan 
o w taki 
sposób, że 
zlokalizowana 
jest w strefie 
uciążliwości 
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od 
napowietrznej 
linii 
energetycznej 
15kV, w której 
obowiązują 
ograniczenia w 
zakresie 
zabudowy 
mieszkaniowej 

Uwzględnienie 
wniosku 
spowodowałob 
y, że przebieg 
drogi miałby 
charakter 
kolizyjny w 
stosunku do 
przebiegu linii 
(słupy 
zlokalizowane 
byłyby 
wówczas 
pośrodku pasa 
drogowego). 
W związku z 
powyższym 
wniesiona 
uwaga, w 
części 
dotyczącej 
korekty 
przebiegu drogi 
10KDD, nie 
może być 
rozpatrzona 
pozytywnie. 
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11. Wniosek o 
ustalenie w 
planie przyszłej 
konieczności 
przebudowy 
linii 
elektroenergety 
cznej 
napowietrznej 
15kV na linię 
podziemną. 

Plan 
ustala 
rozbudo 
wę, 
przebud 
owę, 
moderni 
zację 
sieci (w 
tym 
możliwo 
ść 
skablow 
ania 
istniejąc 
ych sieci 
napowiet 
rznych 
średnieg 
o 
napięcia 
15kV) 
oraz 
budowę 
urządzeń 

elektroen 
ergetyczn 
ych 
zgodnie z 
przepisa 
mi 
odrębny 
mi. 

Plan 
miejscowy 
ustala 
możliwość 
skablowania 
napowietrznej 
linii 
elektroenerget 
ycznej 15kV. 
Jest to 
wystarczający 
zapis 
dotyczący 
modernizacji 
sieci 
elektroenerget 
ycznej. Plan 
nie może 
narzucać 
obowiązku 
skablowania 
linii, wymaga 
to bowiem 
zgody gestora 
sieci. Sprawę 
skablowania 
regulują 
przepisy 
odrębne. 
W związku z 
powyższym 
wniesiona 
uwaga, w 
części 
dotyczącej 
konieczności 
skablowania 
linii 15kV, nie 
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może być 
rozpatrzona 
pozytywnie. 

3. Ponowne (III) wyłożenie planu miejscowego w dniach od 30 czerwca 2014 r. do 21 lipca 2014 r. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1.08.2014 Wnosi o 
reorganizację 
układu 
komunikacyjne 
go tj. aby ulica 
10KDD, 
12KDD, 
25KDD oraz 
15KDD 
odchodziły od 
11KDD oraz 
14KDD, ale nie 
dochodziły do 
8KDD, 
13KDD oraz 
9KDD 
i 16KDD. 

Drogi 
10KDD, 
12KDD, 
25KDD 
oraz 
15KDD 
odchodzą 
od dróg 
11KDD 
oraz 
14KDD i 
dochodzą 
do dróg 
8KDD, 
13KDD, 
9KDD, 
16KDD. 

Wyodrębnienie 
w projekcie 
planu 
miejscowego 
dróg 
oznaczonych 
symbolami 
10KDD, 
12KDD, 
15KDD i 
25KDD 
wynika z 
konieczności 
właściwego 
kształtowania 
ładu 
przestrzennego 
dla tego 
fragmentu 
obszaru 
opracowania. 
Większość 
istniejących 
działek 
położonych jest 
pomiędzy 
ulicami 
Młodzieżową a 
Zawiszy 
Czarnego. W 
celu 
zapewnienia 
możliwości 
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racjonalnych 
podziałów, 
polegających 
na 
wyodrębnieniu 
nowych działek 
budowlanych, 
konieczne było 
wprowadzenia 
poprzecznego 
układu 
komunikacyjne 
go. W 
następstwie 
wprowadzoneg 
o układu 
komunikacyjne 
go nastąpiło 
wyodrębnienie 
terenów 
oznaczonych 
na rysunku 
planu 
symbolami 
8MN; 9MN; 
2MN,U; 
3MN,U; 
4MN,U; 
5MN,U; 
22MN; 21MN. 
Wyodrębniony 
układ 
komunikacyjny 
jest również 
zgodny z 
wnioskami 
innych 
właścicieli 
działek 
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zgłoszonych w 
trakcie 
poprzednich 
wyłożeń planu 
do publicznego 
wglądu. 

2. Wnosi o 
doszczegółowi 
enie zapisów 
dotyczących 
ogrodzeń 
między 
działkami 

Ustala 
się 
sytuowa 
nie 
ogrodze 
ń działek 
w 
wyznacz 
onych na 
rysunku 
planu 
liniach 
rozgrani 
czającyc 
h dróg i 
ciągów 
pieszo -
jezdnych 

Zapisy planu 
miejscowego 
dotyczące 
ogrodzeń 
odnoszą się 
wyłącznie do 
sytuowania 
ogrodzeń od 
strony dróg,, 
gdyż wynika to 
z wymogów 
prawa 
budowlanego. 
Prawo 
budowlane nie 
odnosi się do 
zasad 
sytuowania 
ogrodzeń 
pomiędzy 
działkami. 
Sytuowanie 
ogrodzeń 
pomiędzy 
działkami 
należy do 
obowiązku 
właściciela 
działki. W 
związku z tym 
uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 
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3. Wnosi o 
doszczegółowi 
enie na kim 
spoczywa 
obowiązek 
ochrony 
akustycznej, w 
jaki sposób i 
jakimi 
środkami 
technicznymi i 
prawnymi ten 
obowiązek ma 
być 
realizowany 
oraz czy 
ochronie będą 
podlegały 
poszczególne 
fragmenty czy 
cały obszar 
objęty planem 

Ustala się 
obowiąze 
k 
ochrony 
akustyczn 
ej 
następują 
cych 
rodzajów 
terenów 
oznaczon 
ych ma 
rysunku 
planu 
symbola 
mi M N 
oraz 
MN,U i 
U 

W planie 
miejscowym 
zgodnie z 
przepisami 
odrębnymi 
wprowadza się 
wyłącznie 
zapis 
dotyczących 
ochrony 
akustycznej. 
Właściciel 
działki w 
związku z 
działalnością 
prowadzoną na 
działce nie 
może 
przekraczać 
poziomów 
hałasu 
określonych w 
Rozporządzeni 
u Ministra 
Środowiska z 
dnia 
8.10.2012r. w 
sprawie 
dopuszczalnyc 
h poziomów 
hałasu w 
środowisku. W 
związku z 
powyższym 
uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 

4. Wnosi o 
doprecyzowani 

Dopuszcz 
a się 

- Plan 
miejscowy 
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5. 

e dla sposobu 
rekompensaty 
dla właścicieli 
działek 
wynikającej z 
lokalizacji sieci 
infrastruktury 
technicznej 
pomiędzy 
liniami 
rozgraniczając 
ymi dróg a 
liniami 
zabudowy 

Wnosi o 
wykreślenie 
zapisu 
dotyczącego 
odprowadzani 
a wód 
opadowych z 
terenów 

możliwoś 
ć 
lokalizacj 
i sieci 
infrastruk 
tury 
techniczn 
ej, 
pomiędzy 
liniami 
rozgranic 
zającymi 
dróg i 
ciągów 
pieszo -
jezdnych 
a liniami 
zabudow 
y 

Ustala się 
zakaz 
odprowad 
zania 
wód 
opadowy 
ch z 
terenów 

dopuszcza 
możliwość 
lokalizacji sieci 
infrastruktury 
technicznej 
pomiędzy 
liniami 
rozgraniczający 
mi dróg i 
ciągów pieszo-
jezdnych a 
liniami 
zabudowy, 
natomiast 
ewentualne 
rekompensaty 
wynikać będą 
ze stosownych 
umów 
pomiędzy 
właścicielem 
działki a 
zarządcą sieci. 
Ustalanie 
wysokości 
ewentualnych 
rekompensat 
wykracza poza 
zakres ustaleń 
planu 
miejscowego. 
Zapis 
dotyczący 
odprowadzenia 
wód 
opadowych z 
działek na 
tereny działek 
sąsiednich 
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działek na 
tereny dróg i 
działek 
sąsiednich, 
ponieważ 
zapis ten 
wykonalny 
jest tylko gdy 
cała działka 
otoczona jest 
wałem lub 
cały teren 
działki 
położony jest 
poniżej terenu 
działki. 

działek 
na teren 
dróg i 
działek 
sąsiednic 
h. 

nawiązuje do 
ustaleń art. 29 
ustawy Prawo 
Wodne. W 
myśl zapisów 
ustawy 
„właściciel 
gruntu nie 
może 
odprowadzać 
wód oraz 
ścieków na 
grunty 
sąsiednie". 
W związku z 
tym uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 

6. Wnosi o 
uzupełnienie 
zapisów 
dotyczących 
zaopatrzenia w 
gaz o jawne 
zabronienie 
budowy 
zbiorników 
gazowych na 
terenie 
objętych 
planem. 

Ustala się 
zaopatrze 
nie w gaz 
z 
istniejące 
j i 
projekto 
wanej 
sieci 
gazowej 
niskiego i 
średniego 
ciśnienia, 
po jej 
rozbudow 
ie; 
rozbudow 
ę i 
przebudo 
wę 

Plan 
miejscowy nie 
odnosi się do 
budowy 
zbiorników 
gazowych. Plan 
ustala 
wyłączenie 
zaopatrzenie 
gaz z 
istniejącej i 
projektowanej 
sieci gazowej. 
W związku z 
tym 
wprowadzenie 
dodatkowego 
zapisu jest 
niezasadne. 
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istniejące 
j sieci 
gazowej, 
zgodnie z 
przepisa 
mi 
odrębny 
mi. 

7. Wnosi o 
umieszczenie 
zapisów 
uniemożliwiaj 
ących budowę 
infrastruktury 
służącej 
telefonii 
komórkowej. 

Ustala się 
możliwoś 
ć 
lokalizow 
ania 
przedsię 
wzięć z 
zakresu 
łączności 
publiczne 

Propozycja 
zapisu 
wnioskodawcy 
nie może 
zostać 
uwzględniona 
ze względu na 
sprzeczność z 
przepisami 
odrębnymi. 

8. Wnosi o 
zmniejszenie 
dopuszczalnej 
liczby 
kondygnacji do 
dwóch 

Dla 
terenów 
1MN,U 
do 
5MN,U 
ustala się 
maksyma 
lną 
wysokość 
zabudow 
y 

mieszkan 
iowej i 
usługowe 
j do 12 m 
- do 
trzech 
kondygna 
cji 
nadziemn 

Propozycja 
zapisu 
wnioskodawcy 
nie może 
zostać 
uwzględniona, 
ponieważ inni 
właściciele 
działek 
wnioskowali w 
trakcie 
poprzednich 
wyłożeń planu 
do publicznego 
wglądu, o 
utrzymanie 
zabudowy trzy 
kondygnacyjne 
j na tych 
terenach. 
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ych, 
łącznie z 
poddasze 
m 
użytkowy 
m. 

9. 01.08.2014 Wnosi o 
usunięcie 
projektowanej 
drogi z terenu 
działki 341/7 z 
powodu 
znajdującego 
się na niej 
wieloletniego 
sadu oraz 
instalacji 
wodociągowej 

dz. nr 341/7 Przez 
część 
działki nr 
341/7 
przebiega 
droga 
12KDD 

Wyznaczona w 
planie droga 
12KDD jest 
drogą 
publiczną. 
Celem 
wydzielenia tej 
drogi było 
stworzenie 
możliwości 
racjonalnych 
podziałów 
istniejących 
nieruchomości 
i zapewnienie 
wydzielanym 
działkom 
budowlanym 
właściwej 
obsługi 
komunikacyjne 
j . Należy 
podkreślić, że 
wskazanie tej 
drogi w planie 
miejscowym 
nie oznacza jej 
natychmiastow 
ego 
wydzielenia i 
realizacji. 
Nastąpić to 
może dopiero 
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w wyniku 
osiągnięcia 
porozumienia z 
właścicielem 
działki. Do 
czasu 
wydzielenia 
działki 
drogowej teren 
może być 
wykorzystywan 
y w sposób 
dotychczasowy 

10. Wnosi o 
ustanowienie 
drogi 12KDD 
bez wylotu 
jako jednej z 
wielu na 
terenie objętym 
planem. 

Droga 
12KDD 
dochodzi 
do dróg 
11KDD 
oraz 
12KDD. 

Ustanowienie 
drogi 12KDD 
jako drogi bez 
wylotu jest 
złym 
rozwiązaniem 
w przypadku 
drogi 
publicznej. 
Planując 
przebieg drogi 
12KDD wzięto 
pod uwagę 
strefę 
bezpieczeństwa 
od biegnącej 
wzdłuż niej 
linii średniego 
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napięcia, w 
obrębie której 
nie powinna 
być sytuowana 
zabudowa 
mieszkaniowa. 

11. Wnosi o 
reorganizację 
układu 
komunikacyjne 
go tj. aby ulica 
10KDD, 
12KDD, 
25KDD oraz 
15KDD 
odchodziły od 
11KDD oraz 
14KDD, ale nie 
dochodziły do 
8KDD, 
13KDD oraz 
9KDD 
i 16KDD. 

Drogi 
10KDD, 
12KDD, 
25KDD 
oraz 
15KDD 
odchodzą 
od dróg 
11KDD 
oraz 
14KDD i 
dochodzą 
do dróg 
8KDD, 
13KDD, 
9KDD, 
16KDD. 

Wyodrębnienie 
w projekcie 
planu 
miejscowego 
dróg 
oznaczonych 
symbolami 
10KDD, 
12KDD, 
15KDD i 
25KDD 
wynika z 
konieczności 
właściwego 
kształtowania 
ładu 
przestrzennego 
dla tego 
fragmentu 
obszaru 
opracowania. 
Większość 
istniejących 
działek 
położonych jest 
pomiędzy 
ulicami 
Młodzieżową a 
Zawiszy 
Czarnego. W 
celu 
zapewnienia 
możliwości 
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racjonalnych 
podziałów, 
polegających 
na 
wyodrębnieniu 
nowych działek 
budowlanych, 
konieczne było 
wprowadzenia 
poprzecznego 
układu 
komunikacyjne 
go. W 
następstwie 
wprowadzoneg 
o układu 
komunikacyjne 
go nastąpiło 
wyodrębnienie 
terenów 
oznaczonych 
na rysunku 
planu 
symbolami 
8MN; 9MN; 
2MN,U; 
3MN,U; 
4MN,U; 
5MN,U; 
22MN; 21MN. 
Wyodrębniony 
układ 
komunikacyjny 
jest również 
zgodny z 
wnioskami 
innych 
właścicieli 
działek 
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zgłoszonych w 
trakcie 
poprzednich 
wyłożeń planu 
do publicznego 
wglądu. 

12. Wnosi o 
doszczegółowi 
enie zapisów 
dotyczących 
ogrodzeń 
między 
działkami. 

Ustala 
się 
sytuowa 
nie 
ogrodze 
ń działek 
w 
wyznacz 
onych na 
rysunku 
planu 
liniach 
rozgrani 
czającyc 
h dróg i 
ciągów 
pieszo -
jezdnych 

Zapisy planu 
miejscowego 
dotyczące 
ogrodzeń 
odnoszą się 
wyłącznie do 
sytuowania 
ogrodzeń od 
strony dróg,, 
gdyż wynika to 
z wymogów 
prawa 
budowlanego. 
Prawo 
budowlane nie 
odnosi się do 
zasad 
sytuowania 
ogrodzeń 
pomiędzy 
działkami. 
Sytuowanie 
ogrodzeń 
pomiędzy 
działkami 
należy do 
obowiązku 
właściciela 
działki. W 
związku z tym 
uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 

74 



13. Wnosi o 
doszczegółowi 
enie na kim 
spoczywa 
obowiązek 
ochrony 
akustycznej, w 
jaki sposób i 
jakimi 
środkami 
technicznymi i 
prawnymi ten 
obowiązek ma 
być 
realizowany 
oraz czy 
ochronie będą 
podlegały 
poszczególne 
fragmenty czy 
cały obszar 
objęty planem. 

Ustala się 
obowiąze 
k 
ochrony 
akustyczn 
ej 
następują 
cych 
rodzajów 
terenów 
oznaczon 
ych ma 
rysunku 
planu 
symbola 
mi M N 
oraz 
MN,U i 
U. 

W planie 
miejscowym 
zgodnie z 
przepisami 
odrębnymi 
wprowadza się 
wyłącznie 
zapis 
dotyczących 
ochrony 
akustycznej. 
Właściciel 
działki w 
związku z 
działalnością 
prowadzoną na 
działce nie 
może 
przekraczać 
poziomów 
hałasu 
określonych w 
Rozporządzeni 
u Ministra 
Środowiska z 
dnia 
8.10.2012r. w 
sprawie 
dopuszczalnyc 
h poziomów 
hałasu w 
środowisku. W 
związku z 
powyższym 
uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 

14. Wnosi o 
doprecyzowani 

Dopuszcz 
a się 

- Plan 
miejscowy 
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15. 

e dla sposobu 
rekompensaty 
dla właścicieli 
działek 
wynikającej z 
lokalizacji sieci 
infrastruktury 
technicznej 
pomiędzy 
liniami 
rozgraniczając 
ymi dróg a 
liniami 
zabudowy. 

Wnosi o 
wykreślenie 
zapisu 
dotyczącego 
odprowadzania 
wód 
opadowych z 
terenów 

możliwoś 
ć 
lokalizacj 
i sieci 
infrastruk 
tury 
techniczn 
ej, 
pomiędzy 
liniami 
rozgranic 
zającymi 
dróg i 
ciągów 
pieszo -
jezdnych 
a liniami 
zabudow 
y. 

Ustala się 
zakaz 
odprowad 
zania 
wód 
opadowy 
ch z 
terenów 

dopuszcza 
możliwość 
lokalizacji sieci 
infrastruktury 
technicznej 
pomiędzy 
liniami 
rozgraniczający 
mi dróg i 
ciągów pieszo-
jezdnych a 
liniami 
zabudowy, 
natomiast 
ewentualne 
rekompensaty 
wynikać będą 
ze stosownych 
umów 
pomiędzy 
właścicielem 
działki a 
zarządcą sieci. 
Ustalanie 
wysokości 
ewentualnych 
rekompensat 
wykracza poza 
zakres ustaleń 
planu 
miejscowego. 
Zapis 
dotyczący 
odprowadzenia 
wód 
opadowych z 
działek na 
tereny działek 
sąsiednich 
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działek na 
tereny dróg i 
działek 
sąsiednich, 
ponieważ zapis 
ten wykonalny 
jest tylko, gdy 
cała działka 
otoczona jest 
wałem lub cały 
teren działki 
położony jest 
poniżej terenu 
działki. 

działek 
na teren 
dróg i 
działek 
sąsiednic 
h. 

nawiązuje do 
ustaleń art. 29 
ustawy Prawo 
Wodne. W 
myśl zapisów 
ustawy 
„właściciel 
gruntu nie 
może 
odprowadzać 
wód oraz 
ścieków na 
grunty 
sąsiednie". 
W związku z 
tym uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 

16. Wnosi o 
zdefiniowanie 
pojęcia „źródło 
ciepła 
bezpieczne 
ekologicznie" 
lub powołanie 
się na przepisy 
odrębne. 

Ustala się 
zaopatrze 
nie w 
ciepło z 
lokalnych 
źródeł 
ciepła 
bezpieczn 
ych 
ekologicz 
nie. 

W §15 pkt. 6 
ust. 1 uściślono 
zapis 
dotyczący 
zaopatrzenia w 
ciepło, w 
związku z tym 
nie istnieje 
potrzeba 
definiowania 
pojęcia „źródło 
ciepła 
bezpieczne 
ekologicznie". 

17. Wnosi o 
uzupełnienie 
zapisów 
dotyczących 

Ustala się 
zaopatrze 
nie w gaz 
z 

Plan 
miejscowy nie 
odnosi się do 
budowy 
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zaopatrzenia w 
gaz o jawne 
zabronienie 
budowy 
zbiorników 
gazowych na 
terenie 
objętych 
planem. 

istniejące 
j i 
projekto 
wanej 
sieci 
gazowej 
niskiego i 
średniego 
ciśnienia, 
po jej 
rozbudow 
ie; 
rozbudow 
ę i 
przebudo 
wę 
istniejące 
j sieci 
gazowej, 
zgodnie z 
przepisa 
mi 
odrębny 
mi. 

zbiorników 
gazowych. Plan 
ustala 
wyłączenie 
zaopatrzenie 
gaz z 
istniejącej i 
projektowanej 
sieci gazowej. 
W związku z 
tym 
wprowadzenie 
dodatkowego 
zapisu jest 
niezasadne. 

18. Wnosi o 
umieszczenie 
zapisów 
uniemożliwiają 
cych budowę 
infrastruktury 
służącej 
telefonii 
komórkowej. 

Ustala się 
możliwoś 
ć 
lokalizow 
ania 
przedsię 
wzięć z 
zakresu 
łączności 
publiczne 

Propozycja 
zapisu 
wnioskodawcy 
nie może 
zostać 
uwzględniona 
ze względu na 
sprzeczność z 
przepisami 
odrębnymi. 

19. Wnosi o 
zmniejszenie 
dopuszczalnej 
liczby 

Dla 
terenów 
1MN,U 
do 

Propozycja 
zapisu 
wnioskodawcy 
nie może 
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kondygnacji 5MN,U 
do dwóch ustala się 

maksyma 
lną 
wysokość 
zabudow 
y 

mieszkan 
iowej i 
usługowe 
j do 12 m 
- do 
trzech 
kondygna 
cji 
nadziemn 
ych, 
łącznie z 
poddasze 
m 
użytkowy 
m. 

Wnosi o dz. nr 341/5 Ustala się 
uwzględnienie rozbudow 
w planie ę, 
skablowania przebudo 
zarówno lini i wę, 
15kV jak i moderniz 
110kV oraz ację sieci, 
naniesienie w tym 
stosownych możliwoś 
zmian w mpzp. ć 

skablowa 
nia 
istniejący 
ch sieci 
napowietr 
znych 
średniego 

zostać 
uwzględniona, 
ponieważ inni 
właściciele 
działek 
wnioskowali w 
trakcie 
poprzednich 
wyłożeń planu 
do publicznego 
wglądu, o 
utrzymanie 
zabudowy trzy 
kondygnacyjne 
j na tych 
terenach. 

20. 01.08.2014 Plan 
miejscowy nie 
może zawierać 
zapisów 
obligatoryjnych 
w zakresie 
skablowania 
napowietrznyc 
h linii 
energetycznych 
średniego i 
wysokiego 
napięcia. W 
procedurze 
planistycznej 
dopuszcza się 
skablowanie 
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21. Wnosi o 
doszczegółowi 
enie zapisów 
dotyczących 
ogrodzeń 
między 
działkami 

napięcia 
15kV, 
oraz 
budowę 
urządzeń 
elektroen 
ergetyczn 
ych 
zgodnie z 
przepisa 
mi 
odrębny 
mi. 

Ustala 
się 
sytuowa 
nie 
ogrodze 
ń działek 
w 
wyznacz 
onych na 
rysunku 
planu 
liniach 
rozgrani 
czającyc 
h dróg i 
ciągów 
pieszo -

lini i średniego 
napięcia i w tej 
kwestii plan 
zawiera 
stosowne 
ustalenie. 
Natomiast 
skablowanie 
linii 110 kV 
wymaga 
stosownego 
porozumienia z 
zakładem 
energetycznym 
i poniesienia 
kosztów przez 
wnioskującego 
o skablowanie. 
W związku z 
tym uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 
Zapisy planu 
miejscowego 
dotyczące 
ogrodzeń 
odnoszą się 
wyłącznie do 
sytuowania 
ogrodzeń od 
strony dróg,, 
gdyż wynika to 
z wymogów 
prawa 
budowlanego. 
Prawo 
budowlane nie 
odnosi się do 
zasad 
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22. Wnosi o 
doszczegółowi 
enie na kim 
spoczywa 
obowiązek 
ochrony 
akustycznej, w 
jaki sposób i 
jakimi 
środkami 
technicznymi i 
prawnymi ten 
obowiązek ma 
być 
realizowany 
oraz czy 
ochronie będą 
podlegały 
poszczególne 
fragmenty czy 
cały obszar 
objęty planem 

jezdnych 

Ustala 
się 
obowiąz 
ek 
ochrony 
akustycz 
nej 
następuj 
ących 
rodzajó 
w 
terenów 
oznaczo 
nych ma 
rysunku 
planu 
symbola 
mi M N 
oraz 
MN,U i 
U. 

sytuowania 
ogrodzeń 
pomiędzy 
działkami. 
Sytuowanie 
ogrodzeń 
pomiędzy 
działkami 
należy do 
obowiązku 
właściciela 
działki. W 
związku z tym 
uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 
W planie 
miejscowym 
zgodnie z 
przepisami 
odrębnymi 
wprowadza się 
wyłącznie 
zapis 
dotyczących 
ochrony 
akustycznej. 
Właściciel 
działki w 
związku z 
działalnością 
prowadzoną na 
działce nie 
może 
przekraczać 
poziomów 
hałasu 
określonych w 
Rozporządzeni 

81 



23. Wnosi o 
doprecyzowan 
ie dla sposobu 
rekompensaty 
dla właścicieli 
działek 
wynikającej z 
lokalizacji 
sieci 
infrastruktury 
technicznej 
pomiędzy 
liniami 
rozgraniczając 
ymi dróg a 
liniami 
zabudowy 

Dopuszc 
za się 
możliwo 
ść 
lokalizac 
j i sieci 
infrastru 
ktury 
technicz 
nej, 
pomiędz 
y liniami 
rozgrani 
czający 
mi dróg i 
ciągów 
pieszo -
jezdnych 
a liniami 
zabudow 
y. 

u Ministra 
Środowiska z 
dnia 
8.10.2012r. w 
sprawie 
dopuszczalnyc 
h poziomów 
hałasu w 
środowisku. W 
związku z 
powyższym 
uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 
Plan 
miejscowy 
dopuszcza 
możliwość 
lokalizacji 
sieci 
infrastruktury 
technicznej 
pomiędzy 
liniami 
rozgraniczając 
ymi dróg i 
ciągów pieszo-
jezdnych a 
liniami 
zabudowy, 
natomiast 
ewentualne 
rekompensaty 
wynikać będą 
ze stosownych 
umów 
pomiędzy 
właścicielem 
działki a 
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zarządcą sieci. 
Ustalanie 
wysokości 
ewentualnych 
rekompensat 
wykracza poza 
zakres ustaleń 
planu 
miejscowego. 

24. Wnosi o 
wykreślenie 
zapisu 
dotyczącego 
odprowadzani 
a wód 
opadowych z 
terenów 
działek na 
tereny dróg i 
działek 
sąsiednich, 
ponieważ 
zapis ten 
wykonalny 
jest tylko gdy 
cała działka 
otoczona jest 
wałem lub 
cały teren 
działki 
położony jest 
poniżej terenu 
działki 

Ustala 
się zakaz 
odprowa 
dzania 
wód 
opadowy 
ch z 
terenów 
działek 
na teren 
dróg i 
działek 
sąsiednic 
h. 

Zapis 
dotyczący 
odprowadzenia 
wód 
opadowych z 
działek na 
tereny działek 
sąsiednich 
nawiązuje do 
ustaleń art. 29 
ustawy Prawo 
Wodne. W 
myśl zapisów 
ustawy 
„właściciel 
gruntu nie 
może 
odprowadzać 
wód oraz 
ścieków na 
grunty 
sąsiednie". 
W związku z 
tym uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 
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25. 

26. 

Wnosi o 
zdefiniowanie 
pojęcia 
„źródło ciepła 
bezpieczne 
ekologicznie" 
lub powołanie 
się na przepisy 
odrębne 

Wnosi o 
uzupełnienie 
zapisów 
dotyczących 
zaopatrzenia w 
gaz o jawne 
zabronienie 
budowy 
zbiorników 
gazowych na 
terenie 
objętych 
planem 

Ustala 
się 
zaopatrz 
enie w 
ciepło z 
lokalnyc 
h źródeł 
ciepła 
bezpiecz 
nych 
ekologic 
znie. 

Ustala 
się 
zaopatrz 
enie w 
gaz z 
istniejąc 
ej i 
projekto 
wanej 
sieci 
gazowej 
niskiego 
i 
średnieg 
o 
ciśnienia 
, po jej 
rozbudo 
wie; 
rozbudo 
wę i 
przebud 
owę 

W §15 pkt. 6 
ust. 1 
uściślono zapis 
dotyczący 
zaopatrzenia w 
ciepło, w 
związku z tym 
nie istnieje 
potrzeba 
definiowania 
pojęcia „źródło 
ciepła 
bezpieczne 
ekologicznie". 

Plan 
miejscowy nie 
odnosi się do 
budowy 
zbiorników 
gazowych. Plan 
ustala 
wyłączenie 
zaopatrzenie 
gaz z 
istniejącej i 
projektowanej 
sieci gazowej. 
W związku z 
tym 
wprowadzenie 
dodatkowego 
zapisu jest 
niezasadne. 
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istniejąc 
ej sieci 
gazowej, 
zgodnie 
z 
przepisa 
mi 
odrębny 
mi. 

27. Wnosi o 
umieszczenie 
zapisów 
uniemożliwiaj 
ących budowę 
infrastruktury 
służącej 
telefonii 
komórkowej 

Ustala 
się 
możliwo 
ść 
lokalizo 
wania 
przedsię 
wzięć z 
zakresu 
łącznośc 
i 
publiczn 

Propozycja 
zapisu 
wnioskodawcy 
nie może 
zostać 
uwzględniona 
ze względu na 
sprzeczność z 
przepisami 
odrębnymi. 

28. 01.08.2014 Wnosi o 
ustanowienie 
drogi 12KDD 
bez wylotu z 
uwagi na 
znajdującej się 
na niej sad. 

dz. nr 341/7 Droga 
12KDD 
dochodzi 
do dróg 
11KDD 
oraz 
12KDD. 

Ustanowienie 
drogi 12KDD 
jako drogi bez 
wylotu jest 
złym 
rozwiązaniem 
w przypadku 
drogi 
publicznej. 
Planując 
przebieg drogi 
12KDD wzięto 
pod uwagę 
strefę 
bezpieczeństwa 
od biegnącej 
wzdłuż niej 
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l inii średniego 
napięcia, w 
obrębie której 
nie powinna 
być sytuowana 
zabudowa 
mieszkaniowa. 

29. Wnosi o 
doszczegółowi 
enie zapisów 
dotyczących 
ogrodzeń 
między 
działkami 

Ustala 
się 
sytuowa 
nie 
ogrodze 
ń działek 
w 
wyznacz 
onych na 
rysunku 
planu 
liniach 
rozgrani 
czającyc 
h dróg i 
ciągów 
pieszo -
jezdnych 

Zapisy planu 
miejscowego 
dotyczące 
ogrodzeń 
odnoszą się 
wyłącznie do 
sytuowania 
ogrodzeń od 
strony dróg,, 
gdyż wynika to 
z wymogów 
prawa 
budowlanego. 
Prawo 
budowlane nie 
odnosi się do 
zasad 
sytuowania 
ogrodzeń 
pomiędzy 
działkami. 
Sytuowanie 
ogrodzeń 
pomiędzy 
działkami 
należy do 
obowiązku 
właściciela 
działki. W 
związku z tym 
uwaga nie 
zostaje 
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30. Wnosi o 
doszczegółowi 
enie na kim 
spoczywa 
obowiązek 
ochrony 
akustycznej, w 
jaki sposób i 
jakimi 
środkami 
technicznymi i 
prawnymi ten 
obowiązek ma 
być 
realizowany 
oraz czy 
ochronie będą 
podlegały 
poszczególne 
fragmenty czy 
cały obszar 
objęty planem. 

Ustala się 
obowiąze 
k 
ochrony 
akustyczn 
ej 
następują 
cych 
rodzajów 
terenów 
oznaczon 
ych ma 
rysunku 
planu 
symbola 
mi M N 
oraz 
MN,U i 
U. 

uwzględniona. 
W planie 
miejscowym 
zgodnie z 
przepisami 
odrębnymi 
wprowadza się 
wyłącznie 
zapis 
dotyczących 
ochrony 
akustycznej. 
Właściciel 
działki w 
związku z 
działalnością 
prowadzoną na 
działce nie 
może 
przekraczać 
poziomów 
hałasu 
określonych w 
Rozporządzeni 
u Ministra 
Środowiska z 
dnia 
8.10.2012r. w 
sprawie 
dopuszczalnyc 
h poziomów 
hałasu w 
środowisku. W 
związku z 
powyższym 
uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 
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31. 

32. 

Wnosi o 
doprecyzowan 
ie dla sposobu 
rekompensaty 
dla właścicieli 
działek 
wynikającej z 
lokalizacji 
sieci 
infrastruktury 
technicznej 
pomiędzy 
liniami 
rozgraniczając 
ymi dróg a 
liniami 
zabudowy. 

Wnosi o 
wykreślenie 
zapisu 
dotyczącego 
odprowadzania 

Dopuszcz 
a się 
możliwoś 
ć 
lokalizacj 
i sieci 
infrastruk 
tury 
techniczn 
ej, 
pomiędzy 
liniami 
rozgranic 
zającymi 
dróg i 
ciągów 
pieszo -
jezdnych 
a liniami 
zabudow 
y. 

Ustala się 
zakaz 
odprowad 
zania 
wód 

Plan 
miejscowy 
dopuszcza 
możliwość 
lokalizacji 
sieci 
infrastruktury 
technicznej 
pomiędzy 
liniami 
rozgraniczając 
ymi dróg i 
ciągów pieszo-
jezdnych a 
liniami 
zabudowy, 
natomiast 
ewentualne 
rekompensaty 
wynikać będą 
ze stosownych 
umów 
pomiędzy 
właścicielem 
działki a 
zarządcą sieci. 
Ustalanie 
wysokości 
ewentualnych 
rekompensat 
wykracza poza 
zakres ustaleń 
planu 
miejscowego. 
Zapis 
dotyczący 
odprowadzenia 
wód 
opadowych z 
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33. 

34. 

wód 
opadowych z 
terenów 
działek na 
tereny dróg i 
działek 
sąsiednich, 
ponieważ zapis 
ten wykonalny 
jest tylko, gdy 
cała działka 
otoczona jest 
wałem lub cały 
teren działki 
położony jest 
poniżej terenu 
działki 

Wnosi o 
zdefiniowanie 
pojęcia „źródło 
ciepła 
bezpieczne 
ekologicznie" 
lub powołanie 
się na przepisy 
odrębne. 

Wnosi o 
uzupełnienie 
zapisów 

opadowy 
ch z 
terenów 
działek 
na teren 
dróg i 
działek 
sąsiednic 
h. 

Ustala 
się 
zaopatrz 
enie w 
ciepło z 
lokalnyc 
h źródeł 
ciepła 
bezpiecz 
nych 
ekologic 
znie. 

Ustala się 
zaopatrze 
nie w gaz 

działek na 
tereny działek 
sąsiednich 
nawiązuje do 
ustaleń art. 29 
ustawy Prawo 
Wodne. W 
myśl zapisów 
ustawy 
„właściciel 
gruntu nie 
może 
odprowadzać 
wód oraz 
ścieków na 
grunty 
sąsiednie". 
W związku z 
tym uwaga nie 
zostaje 
uwzględniona. 

W §15 pkt. 6 
ust. 1 uściślono 
zapis 
dotyczący 
zaopatrzenia w 
ciepło, w 
związku z tym 
nie istnieje 
potrzeba 
definiowania 
pojęcia „źródło 
ciepła 
bezpieczne 
ekologicznie" 
Plan 
miejscowy nie 
odnosi się do 
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dotyczących 
zaopatrzenia w 
gaz o jawne 
zabronienie 
budowy 
zbiorników 
gazowych na 
terenie 
objętych 
planem. 

z 
istniejące 
j i 
projekto 
wanej 
sieci 
gazowej 
niskiego i 
średniego 
ciśnienia, 
po jej 
rozbudow 
ie; 
rozbudow 
ę i 
przebudo 
wę 
istniejące 
j sieci 
gazowej, 
zgodnie z 
przepisa 
mi 
odrębny 
mi. 

budowy 
zbiorników 
gazowych. Plan 
ustala 
wyłączenie 
zaopatrzenie 
gaz z 
istniejącej i 
projektowanej 
sieci gazowej. 
W związku z 
tym 
wprowadzenie 
dodatkowego 
zapisu jest 
niezasadne. 

35. Wnosi o 
umieszczenie 
zapisów 
uniemożliwiaj 
ących budowę 
infrastruktury 
służącej 
telefonii 
komórkowej. 

Ustala 
się 
możliwo 
ść 
lokalizo 
wania 
przedsię 
wzięć z 
zakresu 
łącznośc 
i 
publiczn 

Propozycja 
zapisu 
wnioskodawcy 
nie może 
zostać 
uwzględniona 
ze względu na 
sprzeczność z 
przepisami 
odrębnymi. 
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36. Wnosi o 
zmniejszenie 
dopuszczalnej 
liczby 
kondygnacji 
do dwóch. 

Dla 
terenów 
1MN,U 
do 
5MN,U 
ustala się 
maksyma 
lną 
wysokość 
zabudow 
y 

mieszkan 
iowej i 
usługowe 
j do 12 m 
- do 
trzech 
kondygna 
cji 
nadziemn 
ych, 
łącznie z 
poddasze 
m 
użytkowy 
m. 

Propozycja 
zapisu 
wnioskodawcy 
nie może 
zostać 
uwzględniona, 
ponieważ inni 
właściciele 
działek 
wnioskowali w 
trakcie 
poprzednich 
wyłożeń planu 
do publicznego 
wglądu, o 
utrzymanie 
zabudowy trzy 
kondygnacyjne 
j na tych 
terenach. 

37. 5.08.2014 Wnosi o 
ujednolicenie 
szerokości 
ulicy Letniej na 
odcinkach 
18KDD i 
19KDD (do 
szerokości 
10m) 

dz. nr 372/10 Parametry 
drogi 19KDD 
przyjęte w 
planie 
miejscowym są 
następstwem 
procesu 
inwestycyjnego 
rozpoczętego w 
ubiegłych 
latach przez 
Miasto Zgierz. 
W celu 
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poszerzenia 
istniejącej 
drogi miasto 
wykupiło od 
prywatnych 
właścicieli 
działek część 
terenów, dzięki 
czemu na 
fragmencie 
ulica Letnia 
uzyskała w 
liniach 
rozgraniczający 
ch 14-15m. 
Podobny 
proces 
rozpoczęto dla 
odcinka 
położonego 
powyżej ulicy 
Walecznych 
(18KDD), 
gdzie w 
obrębie 3 
działek 
nastąpiło 
poszerzenie do 
15m. 
Kontynuacja 
poszerzania 
ulicy Letniej w 
kierunku 
Zawiszy 
Czarnego nie 
nastąpiła, 
ponieważ 
położone 
wzdłuż niej 
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działki 365/1, 
365/4, 365/5, 
365/9 mają 
powierzchnie 
ok. 650m2 -
poszerzenie 
ulicy o 5m, w 
celu uzyskania 
parametru 15m, 
uniemożliwiłob 
y właściwie 
możliwość 
zabudowy tych 
działek. Biorąc 
powyższe pod 
uwagę, dla 
odcinka ul. 
Letniej 
oznaczonego w 
planie 
symbolem 
18KDD 
przyjęto 
szerokość w 
liniach 
rozgraniczający 
ch od 10 do 
15m. W 
związku z tym 
uwaga nie 
może być 
uwzględniona. 

38. 5.08.2014 Wnosi o 
ujednolicenie 
szerokości 
ulicy Letniej na 
odcinkach 
18KDD i 
19KDD (do 

dz. nr 372/10 Parametry 
drogi 19KDD 
przyjęte w 
planie 
miejscowym są 
następstwem 
procesu 
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szerokości 
10m) 

inwestycyjnego 
rozpoczętego w 
ubiegłych 
latach przez 
Miasto Zgierz. 
W celu 
poszerzenia 
istniejącej 
drogi miasto 
wykupiło od 
prywatnych 
właścicieli 
działek część 
terenów, dzięki 
czemu na 
fragmencie 
ulica Letnia 
uzyskała w 
liniach 
rozgraniczający 
ch 14-15m. 
Podobny 
proces 
rozpoczęto dla 
odcinka 
położonego 
powyżej ulicy 
Walecznych 
(18KDD), 
gdzie w 
obrębie 3 
działek 
nastąpiło 
poszerzenie do 
15m. 
Kontynuacja 
poszerzania 
ulicy Letniej w 
kierunku 
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Zawiszy 
Czarnego nie 
nastąpiła, 
ponieważ 
położone 
wzdłuż niej 
działki 365/1, 
365/4, 365/5, 
365/9 mają 
powierzchnie 
ok. 650m2 -
poszerzenie 
ulicy o 5m, w 
celu uzyskania 
parametru 15m, 
uniemożliwiłob 
y właściwie 
możliwość 
zabudowy tych 
działek. Biorąc 
powyższe pod 
uwagę, dla 
odcinka ul. 
Letniej 
oznaczonego w 
planie 
symbolem 
18KDD 
przyjęto 
szerokość w 
liniach 
rozgraniczający 
ch od 10 do 
15m. W 
związku z tym 
uwaga nie 
może być 
uwzględniona. 
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Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 
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Załącznik Nr 3 do uchwały  
Nr ......................................... 
Rady Miasta Zgierz 
z dnia.................................... 

 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Zgierza 
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej z 
dopuszczeniem usług, położonym w rejonie ulic: Młodzieżowej, Zawiszy Czarnego, 

Łagiewnickiej oraz terenu PKP, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Rada Miasta 

Zgierza rozstrzyga, co następuje: 

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców stanowią zadania własne miasta Zgierza. 

§2. W skład zadań własnych miasta, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem 

usług, położonym w rejonie ulic: Młodzieżowej, Zawiszy Czarnego, Łagiewnickiej oraz terenu 

PKP, wchodzą: 

1) wodociąg; 

2) kanalizacja sanitarna; 

3) kanalizacja deszczowa; 

4) oświetlenie dróg i miejsc publicznych; 

5) realizacja nowych dróg gminnych oraz modernizacji już istniejących. 

 

§3. Sposób realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań miasta Zgierza: 

1) w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Prawo zamówień publicznych; 

2) w oparciu o przepisy branżowe, np. prawo energetyczne; 

3) terminy realizacji poszczególnych zadań - etapowanie w zależności od przyjętych 

zadań w corocznych budżetach gminy. 

Pozostałe  inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie należą 

do zadań własnych miasta Zgierza i będą finansowane ze środków własnych 

inwestorów, na zasadach określonych przepisami odrębnymi. 

 

§4. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

odbywać się będzie poprzez: 

1) wydatki z budżetu miasta zgodnie z uchwałą budżetową; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy, w ramach m. in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji z funduszy krajowych, 

c) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 

d) innych środków zewnętrznych. 

 

 

…..................................................................... 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 


