
PROJEKT PLANU – ETAP WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

 

 

Uchwała Nr ................... 

Rady Gminy Wola Krzysztoporska 

z dnia ............................ 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska dla działek nr ewid. 64 i 149/6 położonych w obrębie Pawłów Górny 

 

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w nawiązaniu 
do uchwały Nr XVII/139/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26.02.2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska dla działek nr ewid. 64 i 149/6 położonych w obrębie Pawłów Górny, uchwala się, 
co następuje: 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska 
dla działek nr ewid. 64 i 149/6 położonych w obrębie Pawłów Górny w granicach określonych 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „planem”.  

2. Plan miejscowy obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu 
oraz ustalenia zawarte w części graficznej planu.  

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 
do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik 
Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wola Krzysztoporska o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 
finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. 

 

 

 



§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Wola Krzysztoporska; 
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska; 
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na kopii mapy 

zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących 

ustawach wraz z aktami wykonawczymi;  
5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych 

na rysunku planu; 
6) terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, 

oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie 
litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową; 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, 
które dominuje na danym terenie; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana 
ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi i która nie dotyczy urządzeń budowlanych 
związanych z budynkiem oraz takich elementów architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, winda, pochylnia, podest, rampa i inne 
detale wystroju architektonicznego nie więcej niż 1,5 m; 

9) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy jaką 
zajmują wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej do powierzchni tej działki; 

10) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych 
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków o charakterze trwałym, do powierzchni 
działki budowlanej; 

11) wysokość zabudowy – określoną w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzoną 
od najniższego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji, do najwyższego punktu jego konstrukcji, 
a dla budynków – do najwyższego punktu dachu; 

 

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są tereny oznaczone symbolem 1MN/U i 2MN/U – tereny 
zabudowy mieszkaniowo usługowej. 

§ 4. Wymagania dotyczące obligatoryjnych i fakultatywnych elementów planu miejscowego 

określa się w zakresie odpowiadającym uwarunkowaniom jego obszaru. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linia zabudowy; 
4) literowe i barwne oznaczenie graficzne dotyczące przeznaczenia terenu; 

 
2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to: 

1) linia wymiarowania (wymiar podany w metrach), 
2)  skraj jezdni (droga gminna). 



Rozdział II 

Przeznaczenia terenów 

 

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/U i 2MN/U ustala się przeznaczenie jako 

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

2. W granicach terenów oznaczonych symbolami 1MN/U i 2MN/U ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) budynków usługowych, 

3) budynków mieszkalno-usługowych,  

4) budynków gospodarczych i garażowych, 

5) wiat i altan,  

6) dojść, dojazdów, dróg wewnętrznych,  

7) urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, 

8) miejsc postojowych. 

 

Rozdział III 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 

§ 7. Na obszarze objętym planu obowiązują następujące wymogi ochrony ładu przestrzennego: 

1) zachowanie określonego w planie przeznaczenia terenów; 

2)  kształtowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy oraz wskaźnikami i parametrami określonymi w ustaleniach szczegółowych, 

3) między liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi mogą być lokalizowane wyłącznie obiekty 

i urządzenia budowlane z zakresu infrastruktury technicznej oraz parkingi, 

4) dopuszcza się zachowanie budynków w ich istniejącej formie i z obecną funkcją, 

5) dopuszcza się lokalizowanie budynków w granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi, 

6) maksymalna wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych dla terenu nie dotyczy 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, gdzie obowiązują przepisy odrębne;  

7) w przypadku realizacji obiektu o wysokości 50 m npt i większej, należy postępować zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
 

 

Rozdział IV 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

 

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) zakaz realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zakaz określony w punkcie 1 nie dotyczą inwestycji realizujących cele publiczne, w tym również 
inwestycji celu publicznego w zakresie uzbrojenia terenu, telekomunikacji i łączności publicznej oraz 
inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 



3) zakaz emisji do środowiska substancji lub energii powodującej przekroczenie dopuszczalnych 
wielkości  oddziaływania na środowisko, 

4) wykorzystanie gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania z zachowaniem wskaźnika 
zabudowy powierzchni całkowitej oraz powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonych dla 
poszczególnych terenów, 

5) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych 
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNU, jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych. 
 

 

Rozdział V 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów oznaczonych 

symbolami 1MN/U i 2MN/U:  

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 1,00;  

2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0,1;  

3) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

4) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 

minimum 40%;  

5) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno-usługowych do 10,0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu;  

6) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan do 7,0 m od poziomu terenu 

do najwyższego punktu dachu;  

7) nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od skraju jezdni przylegających dróg publicznych,  

8) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych od 25 o do 45 o, 

9) dachy pozostałych budynków i obiektów budowlanych o kącie nachylenia połaci dachowych do 45o, 

10) obsługa komunikacyjna terenów odbywa się bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej przylegającej 

do granic opracowania planu. 

 

§ 10. 1. Realizacja miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości min.:  

1) dla zabudowy usługowej – 1 miejsce do parkowania na 50 m2 powierzchni użytkowej i 1 miejsce 

do parkowania na 3 zatrudnionych,  

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1 miejsce parkingowe na lokal mieszkalny. 

2. Na obszarze objętym planem obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych 

do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi 

w przepisach odrębnych; 

3. Jako miejsce do parkowania uznaje się także miejsce w garażu; 

  



Rozdział VI 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

 

§ 11. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:  

1) brak wskazania obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 
2) możliwość przeprowadzenia scalenia, a następnie podziału nieruchomości z zachowaniem regulacji 

wynikających z przepisów odrębnych oraz z zachowaniem parametrów nowo powstałych działek 
z uwzględnieniem następujących wskaźników:  

a) minimalna powierzchnia działki: 0,05 ha, 
b) minimalna szerokość frontu działki: 13 m,  
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60° - 120°, 

3) określona minimalna powierzchnia działki, minimalna szerokość frontu działki nie dotyczy 
wydzielania działek pod ciągi komunikacyjne lub lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

 

Rozdział VII 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

 

§ 12. Obsługa komunikacyjna oraz powiązanie z układem zewnętrznym obszaru opracowania 
stanowi gminna droga publiczna zlokalizowana poza obszarem objętym planem. 

 

Rozdział VIII 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

 

§ 13. 1. Ustala się możliwość  rozbudowy i przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
zlokalizowanych w obszarze objętym ustaleniami planu. 

2. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie 
wykluczający możliwości zagospodarowania zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem. 

3. W przypadku kolizji pomiędzy docelowym sposobem zabudowy i zagospodarowania terenu 
wynikającym z ustaleń planu, a istniejącymi elementami systemu infrastruktury technicznej, należy 
przewidzieć przebudowę tych sieci zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 14. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące warunki obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych i przeciwpożarowych w oparciu o istniejącą 
i projektowaną sieć wodociągową przewidzianą do rozbudowy, przebudowy i modernizacji 
stosownie do potrzeb; 

b) przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych należy uwzględniać 
wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej ilości i wydajności hydrantów dla celów 
przeciwpożarowych; 

2) odprowadzenie ścieków komunalnych i wód opadowych: 



a) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych lub stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

b) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej; 
c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej po jej 

wybudowaniu, 
d) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych wymagają podczyszczenia zgodnie 

z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony wód; 
e) możliwość zagospodarowania wód opadowych na działce, z wykorzystaniem naturalnej retencji 

gruntu, również poprzez budowę zbiorników wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi – 
z zakazem ich wyprowadzania i zakłócania stosunków wodnych na terenach działek sąsiednich; 

3) zasilanie w energię elektryczną: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną terenów w granicach planu z istniejących i projektowanych 

sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia; 
b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii z zastrzeżeniem 

pkt 6; 
4) zaopatrzenie w gaz: 

a) zaopatrzenie w gaz z butli gazowych lub zbiorników; 

b) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazową przewidzianą 
do rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb; 

5) zaopatrzenie w ciepło: 

a) z indywidualnych lub scentralizowanych systemów grzewczych; 

b) z odnawialnych źródeł energii z zastrzeżeniem pkt 6, 
6) zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących 

energię wiatru oraz lokalizacji innych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy przekraczającej 100 kW 

7) gospodarka odpadami: 
a) plan ustala, że odpady komunalne będą segregowane i sortowane w miejscu ich powstawania 

oraz wywożone na składowisko odpadów przez koncesjonowanych przewoźników zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

b) ustala się obowiązek wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, które 
będą opróżniane zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych; 
8) wyposażenie w środki łączności: 

a) ustala się wykorzystanie istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, 
b) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 

 

Rozdział IX 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

 

§ 15. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

niezgodnego z przepisami Planu miejscowego, z wyjątkiem zaplecza placu budowy. 

 

  



Rozdział X 

Stawki procentowe 

 

§ 16. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) dla terenów oznaczonych symbolami 

1MN/U oraz 2MN/U ustala się 1% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości. 

 

Rozdział XI 

Ustalenia końcowe 

 § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska. 

 § 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  

 

 


