UCHWAŁA NR XXXV/343/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w miejscowości Łask
Na podstawie art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,
z 2012 r. poz. 467) w związku z uchwałą Nr XXXI/317/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 marca 2009
r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla obszaru położonego w miejscowości
Łask, stwierdzając zgodność projektu planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łask, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w miejscowości Łask w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej
„planem”.
2. Plan miejscowy obejmuje ustalenia planu 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 sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące
załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Ustalenia planu, stanowiące treść uchwały, zostają wyrażone również w części graficznej
planu, w zakresie określonym w § 6.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w części graficznej obowiązują łącznie.
3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
4. Stwierdza się zgodność projektu planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łask.
§ 3. Celem planu jest:
1) intensyfikacja zagospodarowania obszaru śródmieścia miasta Łask i przystosowanie do pełnienia
wielorakich funkcji;
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2) ochrona i zwiększenie atrakcyjności obszarów przestrzeni publicznej, jakim są: Plac 11 Listopada
i Plac im. J. Dąbrowskiego;
3) ustalenie zasad i sposobów ochrony konserwatorskiej strefy historycznego układu urbanistycznego
miasta oraz innych zasobów środowiska kulturowego miasta;
4) minimalizacja konfliktów pomiędzy różnorodnymi rodzajami przeznaczenia terenów;
5) podniesienie wartości obszaru poprzez zwiększenie jego atrakcyjności dla lokalizacji usług.
§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Łasku;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt. wys.
w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) przepisach szczególnych lub odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte
w obowiązujących ustawach wraz z aktami wykonawczymi, oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w mieście Łask, objęty niniejszym planem, w granicach
przedstawionych na rysunku planu;
6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, 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) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj
przeznaczenia, które dominuje na danym terenie;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które
można dopuścić na danym terenie celem uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przeznaczenia
podstawowego;
9) 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 takich elementów
architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa,
podokienniki i inne detale wystroju architektonicznego. Definicja ta nie dotyczy inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności publicznej;
10) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną niniejszym planem linię
określającą położenie ściany budynku o funkcji podstawowej od strony dróg, placów i ulic
publicznych przynajmniej na długości 60 % długości tej ściany, z dopuszczeniem wysunięcia poza ten
obrys o nie więcej niż 2 m: schodów, okapów, wykuszy, otwartych ganków, zadaszeń oraz balkonów.
Jeżeli nie ma wyznaczonej dodatkowo nieprzekraczalnej linii zabudowy, to dla pozostałych
budynków lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy. Linia ta
nie obowiązuje w przypadku remontów i rozbudowy poprzez nadbudowę budynków istniejących;
11) pierzejowej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną niniejszym planem linię
określającą położenie ściany budynku o funkcji podstawowej od strony dróg, placów i ulic
publicznych na całej długości ściany. Budynek usytuowany w tej linii może mieć przejazd bramowy
do wnętrza działki lub, z wyłączeniem pierzei przy Placu 11 Listopada, przejazd bezpośrednio
z ulicy;
12) wtórnym podziale działki budowlanej – należy przez to rozumieć podział geodezyjny działki
budowlanej, w wyniku którego każda z nowo powstałych działek będzie spełniała warunki działki
budowlanej;
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13) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć część powierzchni działki zajętą przez rzuty
poziome wszystkich budynków w ich obrysie (w tym również garaży i budynków gospodarczych)
z zaliczeniem podcieni;
14) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę
powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów
i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki
na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;
15) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków o charakterze trwałym, do powierzchni
działki budowlanej;
16) adaptacji budynków, z wyłączeniem budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków – należy
przez to rozumieć przeznaczenie budynków do zachowania, z możliwością prowadzenia robót
budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane oraz zmiany sposobu użytkowania
na zgodny z ustaleniami planu. Budynki do adaptacji mogą zostać wyburzone w sytuacji, gdy wynika
to z ich stanu technicznego lub potrzeb innego niż istniejące zagospodarowania działki budowlanej;
17) usługach – należy przez to rozumieć usługi, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb
mieszkańców, nie związane z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi i nie
powodujące przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym
ta działalność jest prowadzona;
18) usługach publicznych – należy przez to rozumieć obiekty usługowe realizowane jako następujące
inwestycje celu publicznego: urzędy organów władzy, administracji, sądów i prokuratury, szkół
publicznych, publicznych obiektów służby zdrowia, publicznych przedszkoli, szpitali i domów opieki
społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz obiekty realizowane jako zadania własne
samorządów terytorialnych;
19) oddziaływaniu na środowisko – należy przez to rozumieć także oddziaływanie na środowisko oraz
na zdrowie ludzi;
20) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć inwestycje budowlane polegające na przekształceniu lub
zmianie sposobu użytkowania terenu, wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
obiektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu
budowlanego;
21) strefie kontrolowanej od ciągów infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obszar
wyznaczony po obu stronach sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej lub kanalizacyjnej)
wyłączony z zabudowy lub z możliwością lokalizacji obiektów na warunkach uzgodnionych
z gestorem sieci (w strefie zarządca sieci podejmuje czynności w celu zapobieżenia działaniom
mogącym mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowość eksploatacji sieci);
22) wymagania parkingowe – to wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
które należy zapewnić na terenie działki budowlanej, przylegającej do drogi dojazdowej lub w inny
sposób określony w ustaleniach szczegółowych;
23) otwarciu widokowym – należy przez to rozumieć miejsca, z których roztacza się widok na określone
fragmenty miasta.
2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) oznaczone symbolem MS tereny przeznaczone pod zabudowę śródmiejską o funkcji mieszkaniowousługowej, usługowej i mieszkaniowej, w przewadze w granicach strefy ścisłej ochrony
konserwatorskiej „A”;
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2) oznaczone symbolem MU tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową na
pozostałym obszarze planu;
3) oznaczone symbolem U – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową w zakresie usług
publicznych:
a) Uo - zabudowę usługową w zakresie usług oświaty,
b) Uz – zabudowę usługową w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
c) Uk – zabudowę usługową w zakresie kultu religijnego,
d) Ui – zabudowę usługową w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
4) oznaczone symbolem U – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową – usługi niepubliczne;
5) oznaczone symbolem KD-ZP - obszary przestrzeni publicznej o funkcji komunikacji i zieleni
urządzonej;
6) oznaczone symbolem ZP – tereny przeznaczone pod zieleń urządzoną – skwery i zieleńce;
7) oznaczone symbolem KS tereny obsługi komunikacyjnej: stacji paliw, myjni samochodowych
i parkingów miejskich;
8) oznaczone symbolami KDL, KDD, - tereny komunikacji – dróg publicznych lokalnych
i dojazdowych;
9) oznaczone symbolami KDy – tereny komunikacji – ciągów pieszych;
10) oznaczone symbolem E – tereny przeznaczone pod urządzenia elektroenergetyki – stacje
transformatorowe.
2. Na terenach oznaczonych symbolami KDL, KDD,Uo, Uk, Uz, Ui, KD-ZP, ZP, E ustala się
lokalizację inwestycji celu publicznego.
3. Dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego na pozostałych terenach na warunkach
określonych w planie. W szczególności dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego takich jak:
budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania cieczy,
gazów i energii elektrycznej, obiektów i urządzeń telekomunikacji i łączności publicznej, a także innych
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń oraz budowę
i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków. Dopuszczenie
to dotyczy także stacji transformatorowych.
§ 6. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
7) granice oraz sposoby zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie odrębnych
przepisów;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości.
§ 7. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu
w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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) elementy kompozycji urbanistycznej, tj:
a) linia zabudowy pierzejowej,
b) obowiązujące linie zabudowy,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) dominanty architektoniczne pozytywne,
e) dominanty architektoniczne negatywne,
f) granice działek z możliwością lokalizacji zabudowy,
g) obszary przestrzeni publicznej;
4) elementy ochrony konserwatorskiej:
a) budynki wpisane do rejestru zabytków,
b) budynki i tereny wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
c) strefa A - ścisłej ochrony konserwatorskiej = historyczny układ urbanistyczny miasta
średniowiecznego,
d) strefa B - częściowej ochrony konserwatorskiej,
e) strefa E - ochrony widokowej,
f) strefa ochrony stanowiska archeologicznego,
g) strefa obserwacji archeologicznej;
5) elementy infrastruktury komunikacyjnej:
a) przebieg urządzeń sieciowych przez działki prywatne;
6) przeznaczenie terenów.
3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:
1) krawężniki jezdni ulic;
2) osie kompozycyjne układu komunikacyjnego;
3) budynek istniejący wskazany do zmiany funkcji;
4) granica terenów narażonych na okresowe zaleganie wód gruntowych na powierzchni (podsiąkanie);
5) tereny komunikacji publicznej – droga główna (zbiorcza) poza obszarem planu;
6) tereny komunikacji publicznej – droga główna ruchu przyspieszonego, poza obszarem planu.

Id: 425D06F9-912F-4F9C-A312-609713735DB9. Podpisany

Strona 5

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
§ 8. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny, wydzielone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, dla których
ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne.
§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MS ustala się:
1) zabudowę śródmiejską o funkcji usługowej i mieszkaniowej na obszarze w przewadze w granicach
stref ścisłej i częściowej ochrony konserwatorskiej jako przeznaczenie podstawowe, w ramach
którego na poszczególnych działkach budowlanych ustala się realizację co najmniej jedną z ww
funkcji z możliwością realizacji budynków gospodarczych i garaży, a także adaptację istniejącego
zainwestowania terenu o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym;
2) adaptację budynków istniejących o funkcji usługowej, mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej.
Możliwość ich rozbudowy, przebudowy oraz realizacja nowych budynków o funkcjach
podstawowych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi,
gospodarczymi, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi
i obiektami infrastruktury technicznej jest uzależniona od zapewnienia obsługi komunikacyjnej
z istniejących ulic publicznych, jednak z wykluczeniem tworzenia nowych zjazdów z ul. Objazdowej
(droga krajowa, główna ruchu przyspieszonego);
3) realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej
służących realizacji funkcji podstawowych jako przeznaczenie dopuszczalne;
4) zakaz realizacji nowej zabudowy usługowej oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącej zabudowy
gospodarczej i mieszkaniowej na usługi wymagające zapewnienia bezpośredniej obsługi
komunikacyjnej i miejsc parkingowych. Zakaz ten nie dotyczy działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 70, która ma możliwość zapewnienia obsługi komunikacyjnej z ul. Warszawskiej
oznaczonej symbolem 3KDL.
§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MS, 3MS, 4MS, 5MS, 6MS, 7MS,
8MS, 9MS, 10MS, 11MS, 12MS, 13MS, 14MS, 15MS, 16MS ustala się:
1) zabudowę śródmiejską o funkcji usługowej i mieszkaniowej na obszarze w przewadze w granicach
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej jako przeznaczenie podstawowe, w ramach którego na
poszczególnych działkach budowlanych ustala się realizację co najmniej jedną z ww funkcji
z możliwością realizacji budynków gospodarczych i garaży, a także adaptację i uzupełnienie
istniejącego zainwestowania terenu o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym;
2) adaptację budynków istniejących o funkcji usługowej, mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej
z możliwością ich rozbudowy, przebudowy oraz realizację nowych budynków o funkcjach
podstawowych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi,
gospodarczymi, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi
i obiektami infrastruktury technicznej;
3) realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej
służących realizacji funkcji podstawowych jako przeznaczenie dopuszczalne.
§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MU do 6MU ustala się:
1) zabudowę o funkcji mieszkaniowo-usługowej na terenach położonych w przewadze poza strefą ścisłej
ochrony konserwatorskiej jako przeznaczenie podstawowe z możliwością realizacji budynków
gospodarczych i garaży, a także adaptację i uzupełnienie istniejącego zainwestowania terenu o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;
2) adaptację budynków istniejących o funkcji usługowej, mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej
z możliwością ich rozbudowy, przebudowy oraz realizację nowych budynków o funkcjach
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podstawowych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi,
gospodarczymi, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi
i obiektami infrastruktury technicznej;
3) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) na warunkach określonych w ustaleniach rozdziału IV i w ustaleniach szczegółowych - realizację
funkcji usługowej w zakresie usług niepublicznych i publicznych,
b) realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
4) zakazuje się prowadzenia gospodarczej działalności usługowej obejmującej gromadzenie na placu
surowców i materiałów gotowych wraz z materiałami opałowymi i sypkimi włącznie, a także
składowanie na placu zużytych części samochodowych (szroty);
5) z wyłączeniem gromadzenia w pojemnikach
magazynowania i sortowania wszelkich odpadów.

odpadów

komunalnych,

zakaz

składowania,

§ 12. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę o funkcji usługowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1Uk i 2Uk , ustala się:
1) zabudowę o funkcji usługowej – usługi publiczne w zakresie kultu religijnego jako przeznaczenie
podstawowe;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne: realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
służących realizacji funkcji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym.
§ 13. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę o funkcji usługowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolem 3Uo ustala się:
1) zabudowę usługową z zakresu oświaty wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami
administracyjnymi i gospodarczymi jako przeznaczenie podstawowe, w ramach którego ustala się
adaptację i rozwój funkcji usług oświaty;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących obsłudze funkcji
zgodnych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
b) funkcję mieszkaniową – internat oraz budynki związane z obsługą terenu jako przeznaczenie
dopuszczalne.
§ 14. Dla terenów o funkcji usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 4Uz ustala się:
1) zabudowę o funkcji usługowej związanej z opieką społeczną jako przeznaczenie podstawowe;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) inne usługi publiczne i niepubliczne,
b) funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji podstawowej,
c) budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji zgodnych
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
§ 15. Dla terenówo funkcji
symbolem 5Ui ustala się:

innych

usług

publicznych,

oznaczonych

na

rysunku

planu

1) zabudowę usługową z zakresu usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego –
straży pożarnych wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami administracyjnymi
i gospodarczymi jako podstawowe przeznaczenie terenu;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
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a) inne usługi publiczne,
b) budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji zgodnych
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
§ 16. Dla terenów o funkcji
od 1U do 10U ustala się:

usługowej,

oznaczonych

na

rysunku

planu

symbolami

1) zabudowę usługowąo charakterze niepublicznym – usługi podstawowe na potrzeby lokalne
i ponadlokalne w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej jako podstawowe przeznaczenie terenu;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi publiczne,
b) funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji podstawowej,
c) budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji zgodnych
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11U-14U ustala się:
1) zabudowę o funkcji usługowej i składowo-magazynowej jako podstawowe przeznaczenie terenu,
w ramach którego na poszczególnych działkach budowlanych ustala się realizację obiektów
usługowych i z zastrzeżeniem punktu 5 - z możliwością realizacji budynków gospodarczych i garaży,
a także adaptację i uzupełnienie istniejącego zainwestowania terenu o funkcji zgodnej
z przeznaczeniem podstawowym;
2) adaptację budynków istniejących o funkcji usługowej i magazynowo-składowej z możliwością ich
przebudowy oraz realizację nowych budynków o funkcjach wyłącznie usługowych z niezbędnymi do
ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami oraz
terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury
technicznej;
3) zachowanie dotychczasowej zabudowy produkcyjnej na terenie oznaczonym symbolami 11U i 13U
bez możliwości jej utrwalania poprzez rozbudowę o nową powierzchnię użytkową w zakresie funkcji
produkcyjnej, z jednoczesnym zaleceniem sukcesywnej zamiany tej funkcji na usługową oraz zmianą
czynnika grzewczego z paliwa stałego na ekologiczne (np. gazowe, elektryczne, olejowe);
4) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi publiczne,
b) adaptację dotychczasowej zabudowy mieszkaniowej oraz nową funkcję mieszkaniową wyłącznie
związaną z obsługą funkcji podstawowej,
c) budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji zgodnych
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
5) zakaz odrębnej zabudowy gospodarczej i garażowej na terenie oznaczonym symbolem 14U.
§ 18. Dla terenów obsługi komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KS ustala się:
1) tereny obsługi komunikacji – istniejącego dworca - przystanku komunikacji zbiorowej, jako
podstawowe przeznaczenie terenu;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne: budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
służących realizacji funkcji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
§ 19. Dla terenów obsługi komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KS i 3KS ustala
się:
1) tereny obsługi komunikacji– ogólnie dostępnych parkingów miejskich jako przeznaczenie
podstawowe;
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2) przeznaczenie dopuszczalne: budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących
realizacji funkcji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym;
3) tymczasowe użytkowanie terenu oznaczonego symbolem 2KS ze stacją paliw płynnych przewidzianej
docelowo do likwidacji i przeniesienia poza granice obszaru objętego planem;
4) adaptacja istniejącego szaletu miejskiego na terenie oznaczonym symbolem 3KS.
§ 20. Dla terenów obsługi komunikacji, oznaczonych w planie symbolami 4KS i 5KS ustala się:
1) tereny obsługi komunikacji, istniejącej stacji paliw gazowych oraz projektowanej myjni
samochodowej jako przeznaczenie podstawowe;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowę w zakresie innych usług niepublicznych, w szczególności związanych z naprawami
i obsługą samochodów osobowych,
b) budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji zgodnych
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
§ 21. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-ZP – 2KD-ZP , ustala się:
1) tereny placów publicznych stanowiące obszary przestrzeni publicznej jako przeznaczenie
podstawowe;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu ogólnomiejskim i lokalnym,
b) urządzenie miejsc do parkowania,
c) realizację małej architektury,
d) zieleń urządzoną,
e) realizacja wiat przystankowych,
f) sezonową zabudowę gastronomiczną i handlową, w szczególności związaną z organizowaniem
okolicznościowych imprez i uroczystości.
§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP, ustala się:
1) tereny zieleni urządzonej jako przeznaczenie podstawowe;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja ścieżki rowerowej,
b) realizacja obiektów małej architektury,
c) budowa urządzeń i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu ogólnomiejskim i lokalnym.
§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E i 2E , ustala się:
1) zachowanie istniejących stacji transformatorowych z możliwością ich rozbudowy i przebudowy na
warunkach określonych w przepisach szczegółowych jako podstawowe i wyłączne przeznaczenie
terenu.
§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL,
6KDL, 7KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD ustala
się:
1) drogi publiczne jako przeznaczenie podstawowe, w ramach którego ustala się zachowanie,
przebudowę i rozbudowę istniejących dróg powiatowych i miejskich wraz z urządzeniami
związanymi z ich obsługą;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
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a) urządzenie ścieżek rowerowych,
b) urządzenie miejsc do parkowania,
c) budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na potrzeby lokalne i ponadlokalne.
§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDy, 2KDy ustala się:
1) ciągi piesze jako przeznaczenie podstawowe, w ramach którego ustala się zachowanie, przebudowę
i rozbudowę istniejących ciągów pieszych;
2) jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na potrzeby lokalne i ponadlokalne,
b) zieleń urządzoną,
c) obiekty małej architektury.
Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 26. Na obszarze objętym planem określa się elementy zagospodarowania przestrzennego:
1) wymagające ochrony, rewaloryzacji i rewitalizacji – historyczny układ urbanistyczny miasta
średniowiecznego, przebieg ulic i linie zabudowy, historycznie ukształtowany układ budynków, ich
gabaryty, kompozycja elewacji i bryły wraz z dachem, wystrój architektoniczny elewacji;
2) wymagające kontynuacji procesu kształtowania, uporządkowania i uzupełnienia funkcji, obejmujące
zainwestowane tereny zabudowy śródmiejskiej w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej,
oznaczone symbolami MS, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej położone poza tą strefą
oznaczone symbolami MU, tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych i niepublicznych,
tereny obsługi komunikacji oznaczone w planie symbolami KS i tereny ciągów pieszych oznaczone
symbolami KDy.
§ 27. Na obszarze objętym planem ustala się, z zastrzeżeniem uwzględnienia ustaleń
konserwatorskich i ustaleń szczegółowych, ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania istniejącej
zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania urządzeń technicznych
poprawiających standardy użytkowania budynków;
2) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów pod warunkiem nawiązania nowej części budynku do
wystroju zewnętrznego oraz układu dachu części dotychczasowej;
3) na warunkach określonych w planie - dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynków
gospodarczych na cele mieszkaniowe; dopuszczenie takie nie jest możliwe dla celów usługowych
wymagających zapewnienia miejsc parkingowych;
4) dla budynków nowych i istniejących sytuowanych na tej samej działce budowlanej obowiązek
stosowania ujednoliconych tradycyjnych materiałów wykończeniowych elewacji i materiałów
dekarskich; nakazuje się kolorystykę ścian budynków utrzymywać z przewagą barw jasnych
i pastelowych zharmonizowanych z kolorystyką budynków sąsiednich; dopuszcza się stosowanie
okładzin kamiennych, w szczególności w strefie cokołu; zakaz stosowania okładzin z tworzyw
sztucznych (typu siding);
5) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działek budowlanych w obrębie całej strefy ścisłej
ochrony konserwatorskiej „A”;
6) od strony dróg publicznych – obowiązek sukcesywnej wymiany wszystkich istniejących ogrodzeń
betonowych oraz zakaz stosowania nowych ogrodzeń z wielkogabarytowych, prefabrykowanych
elementów betonowych i żelbetonowych; z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych - dopuszcza się
ogrodzenia murowane w formie parkanów, żywopłoty i ogrodzenia ażurowe z elementów
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metalowych, drucianych i drewnianych, na podmurówce wys. max 50 cm i całkowitej maksymalnej
wysokości 180 cm;
7) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń technicznych agresywnych krajobrazowo, w tym w granicach
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej i w strefie widokowej na kolegiatę łaską, anten telewizyjnych
oraz urządzeń w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej na dachach i elewacjach, na
podporach stanowiących więcej niż 30 % dotychczasowej wysokości istniejących budynków;
8) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne
korzystanie przez osoby niepełnosprawne;
9) obowiązek zagospodarowania terenów z uwzględnieniem dróg i dojazdów pożarowych zgodnie
z przepisami odrębnymi;
10) realizowany sukcesywnie obowiązek likwidacji napowietrznych sieci oraz przyłączy infrastruktury
technicznej z nakazem ich skablowania. Nakaz nie obowiązuje w sytuacjach wyjątkowych, gdy ze
względu na istniejące uwarunkowania nie ma technicznych możliwości skablowania tych sieci;
11) obowiązek wymiany istniejących betonowych słupów oświetleniowych, w szczególności w strefie
ścisłej ochrony konserwatorskiej i w strefie ochrony widokowej oraz zapewnienie indywidualnych
rozwiązań oświetlenia obszarów przestrzeni publicznych i dominant architektonicznych;
12) dopuszczenie budowy ścieżek rowerowych na wszystkich ulicach obszaru objętego planem
miejscowym, należy poprzedzić całościową koncepcją organizacji ruchu rowerowego w mieście Łask
i na jego obrzeżach ze szczególnym uwzględnieniem technicznych możliwości ich wykonania
w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.
§ 28. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady umieszczania reklam i sposobów
informacji wizualnej:
1) obowiązek zastosowania ujednoliconych form plastycznych reklam oraz opracowanie jednolitego
systemu informacji miejskiej;
2) w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej - obowiązek stosowania elementów o najwyższej
jakości i standardach estetyczno-technicznych oraz szyldów ażurowych o widocznej strukturze;
3) obowiązek dostosowania kompozycji, wielkości, kolorystyki, grafiki reklam i szyldów
zlokalizowanych na elewacjach budynków do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku;
4) reklamy i szyldy należy umieszczać w obrębie parteru budynków z dopuszczeniem reklam w obrysie
okien;
5) reklamy i szyldy umieszczane na ścianach nie mogą przesłaniać okien oraz detali architektonicznych
i innych charakterystycznych elementów ściany;
6) dopuszcza się zastosowanie markiz zharmonizowanych z całością fasady;
7) zakaz stałego umieszczania na elewacjach budynków banerów reklamowych; dopuszcza się je tylko,
z wyłączeniem budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, okazjonalne i na czas
określony;
8) zakaz umieszczania reklam:
a) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich
odczytanie,
b) wolnostojących reklam w granicach pasów drogowych,
c) w sposób powodujący przesłanianie widoków na obiekty wpisane do rejestru zabytków,
d) na ogrodzeniach obiektów sakralnych,
e) na drzewach i w zasięgu ich koron;
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9) wzdłuż drogi krajowej, w szczególności w strefie ochrony widokowej kolegiaty łaskiej, obowiązuje
zakaz lokalizacji wolnostojących reklam;
10) z zastrzeżeniem ustaleń § 32 odnoszących się do strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, w liniach
rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się lokalizowanie reklam, szyldów i znaków
informacyjno-plastycznych na obiektach małej architektury pod warunkiem, że:
a) powierzchnia reklamy nie przekroczy 1,0 m2,
b) wysokość reklamy nie przekroczy 1,0 m.
Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 29. 1. Na całym obszarze w granicach planu ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia:
1) zakaz realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych
w przepisach odrębnych, za wyjątkiem dróg i placów publicznych oznaczonych symbolem KD oraz
terenów oznaczonych w planie symbolem 11U-14U, gdzie dopuszcza się przedsięwzięcia, dla których
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Dla pozostałych terenów,
w szczególności o dominującym przeznaczeniu pod zabudowę śródmiejską i mieszkaniowo-usługową
- zakaz lokalizowania obiektów i prowadzenia działalności, stanowiących przedsięwzięcia mogące
zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko jest lub może być wymagane;
2) na terenach o podstawowym przeznaczeniu usług niepublicznych oraz oznaczonych symbolami MU uciążliwość prowadzonej działalności usługowej oraz składowej nie może wykraczać poza teren, do
którego inwestor ma tytuł prawny, a na terenach oznaczonych symbolami MS – poza lokal, w którym
taka działalność jest prowadzona;
3) zakaz określony w punktach 1 i 2 nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne, w tym również
inwestycji celu publicznego w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej oraz inwestycji
realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
4) zakaz lokalizowania budynków, budowli i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej
i wytwórczej mogącej powodować przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu na terenach
podlegających ochronie akustycznej zgodnie z podaną poniżej klasyfikacją:
a) dla terenów określonych w uchwale jako tereny oznaczone symbolami MS, MU oraz 11U i 14U
przyjęto klasyfikację jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
b) dla terenów oznaczonych w planie symbolem 3Uo przyjęto klasyfikację jak dla terenów zabudowy
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
c) dla terenów oznaczonych w planie symbolem 4Uz przyjęto klasyfikację jak dla terenów
przeznaczonych pod szpitale i domy opieki społecznej,
d) dla terenów oznaczonych w planie symbolami 1U do 10U przyjęto klasyfikację jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
e) z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych, pozostałe tereny nie są klasyfikowane akustycznie tj.
nie podlegają ochronie akustycznej;
5) nakaz zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i odprowadzenie ścieków – w ramach istniejących
urządzeń sieciowych;
6) zakaz stosowania indywidualnych ujęć wody;
7) na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną – zakaz gromadzenia nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych. Ustala się obowiązek likwidacji zbiorników bezodpływowych po
podłączeniu budynków do sieci kanalizacji sanitarnej;

Id: 425D06F9-912F-4F9C-A312-609713735DB9. Podpisany

Strona 12

8) zakaz wprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi oraz tworzenia
i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;
9) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
10) zakaz lokalizowania budynków, budowli i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowogospodarczej mogących powodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym.
2. Obszar objęty planem nie leży w granicach obszarów ochrony prawnej ustanowionych na
podstawie przepisów o ochronie przyrody i nie jest przewidziany do takiej ochrony.
Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 30. 1. Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków
oraz wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Są to:
Lp

Adres

1.

Miasto Łask

2.

Miasto
Pl. Dąbrowskiego

Obiekt

Nr rejestru

Historyczny układ
urbanistyczny (w
obrębie ulic: 9 Maja,
Górna, Mickiewicza,
Żeromskiego, Plac 11
Listopada,
Warszawska)
Łask

Wojewódzka
Ewidencja
Zabytków

Gminna
Ewidencja
Zabytków

x

x

Zespół Kościoła
p.w.Niepokalanego
Poczęcia NMP
- Kościół
- dzwonnica
- otoczenie kościoła (w
granicach ogrodzenia)

245/A

x
x
x

x
x
x

3.

Miasto Łask,
Ul. Kościuszki 2

d.magistrat

391/A

x

x

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 1

240/A

x

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 2

241/A

x

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 3

242/A

x

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 4

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 5

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 6

243/A

x

x

Pl.11 Listopada

Dom Nr 7

244/A

x

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 8

x

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 10a

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 11

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 12

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 13

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 14

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 15

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 16

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 17

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 18

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 29

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 30

x
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 31

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 32

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 33

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 35

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 36

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 37

x

Pl. 11 Listopada

Dom Nr 38a

x

Pl. 11 Listopada

Magazyn na dz. nr ew.
63

x

31.
32.
33.
34.

Ul. Narutowicza

Dom Nr 2

x

Ul. Warszawska

Dom Nr 1

x

Ul. Warszawska

Dom Nr 2

x

Ul. Warszawska

Zespół Domu Nr 3
dom
- oficyna

x

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ul. Warszawska

Dom Nr 3/5

x

Ul. Warszawska

Dom Nr 7

x

Ul. Warszawska

Dom Nr 12

x

Ul. Żeromskiego

Dom Nr 2

x

Ul. Żeromskiego

Dom Nr 4

x

Ul. Żeromskiego

Dom Nr 10

x

Ul. Żeromskiego

Dom Nr 12

x

Ul. Żeromskiego

Dom Nr 19

x

Ul. Kościuszki

Dom Nr 4

x

Ul. Kościuszki

Dom Nr 7

x

Ul. Kościuszki

Dom Nr 8

x

Ul. Kościuszki

Dom Nr 10

x

Ul. Kościelna

Dom Nr 8

x

Ul. Konopnickiej

Budynek
żydowskiej

d.szkoły

x

Objeśnienia:
- budynek opisany pod adresem Plac 11 Listopada 4 stanowi w gminnej ewidencji zabytków 3 odrębne
pozycje stosownie do stanu władania,
- budynek opisany pod adresem Plac 11 Listopada 31 stanowi w gminnej ewidencji zabytków 2 odrębne
pozycje na 2 działkach ewidencyjnych,
- budynek pod adresem Plac 11 Listopada 37 stanowi w gminnej ewidencji zabytków 2 odrębne pozycje
stosownie do stanu własności.
2. Dla obiektów wyszczególnionych w ust. 1, a także obiektów, które zostaną wpisane na obszarze
położonym w granicach planu w przyszłości do gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia
niniejszego rozdziału.
§ 31. 1. Wykorzystanie na cele użytkowe zabytku wpisanego do rejestru zabytków może odbywać się
wyłącznie w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a wszelkie działania przy zabytku
wpisanym do rejestru wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków plan przewiduje do trwałej adaptacji,
z zachowaniem charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej form i faktur w następujący
sposób:
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1) przy zagospodarowywaniu i użytkowaniu budynków ustala się obowiązek trwałego zachowania ich
wartości. Działania, które mogą mieć wpływ na wygląd elewacji bądź mogą przyczynić się do zmiany
wyglądu wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w ramach
współdziałania pomiędzy organami, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie
zasadnicze na etapie pozwolenia na budowę;
2) adaptacja, przebudowa lub rozbudowa budynku jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, która nie
doprowadzi do niekorzystnych zmian w skali i zniekształceniu formy, ponadto powinna uwzględniać
zachowanie historycznej proporcji, detalu, tradycyjnych technik, materiałów, a także faktur wypraw
wewnętrznych;
3) wszelkie działania dotyczące zmiany gabarytów i elewacji, w tym także proporcji otworów
zewnętrznych i form zewnętrznej stolarki otworowej, mogą być dokonywane na warunkach
określonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednio do przepisów Prawa
budowlanego;
4) dopuszcza się rozbiórkę budynków po wyłączeniu z ewidencji zabytków; w sytuacjach
uzasadnionych ich stanem zachowania i przy braku możliwości technicznych dla ich remontu –
Wojewódzki Konserwator Zabytków może nałożyć obowiązek wykonania dokumentacji
inwentaryzacyjnej obiektu likwidowanego;
5) wszelkie zmiany w sąsiedztwie zabytków, których charakter może mieć wpływ na walory zabytków
(np. ekspozycyjne i użytkowe), przebudowa istniejących i budowa nowych obiektów oraz sposób
zagospodarowania przestrzeni, nie mogą pogorszyć stanu zachowania zabytku ani naruszać jego
wartości. W związku z powyższym, działania w zakresie zmian dokonywanych w otoczeniu zabytków
należy prowadzić w porozumieniu z WKZ;
6) dla nowo projektowanych i przebudowywanych obiektów budowlanych należy uzyskać wytyczne
konserwatorskie do projektu budowlanego, a następnie uzgodnienie tego projektu w toku
postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Obowiązek ten ustala się także w przypadku
ewentualnej rozbiórki budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków i budowy na tym miejscu
nowego obiektu.
§ 32. 1. W granicach obszaru objętego planem wyznacza się strefę A - ścisłej ochrony
konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej, której zasięg przedstawia rysunek planu.
2. Ochrona, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) historyczny układ urbanistyczny, tj miasto lokacyjne w obrębie ulic: Górna i 9 Maja, Warszawska,
Plac 11 Listopada, Żeromskiego, Mickiewicza, Kilińskiego, Tylna, Słowackiego, Szeroka, Wąska,
Konopnickiej (odcinek na południe od drogi krajowej Nr 12/14), Narutowicza (odcinek północny nie
stanowiący drogi wojewódzkiej), Kościelna, Plac Dąbrowskiego, Sobieskiego;
2) zabytki wpisane do rejestru zabytków;
3) zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków – ekspozycja ich elewacji z charakterystycznymi
elementami detalu architektonicznego, tradycyjny sposób opracowania elewacji w rozumieniu
zastosowanych materiałów i technologii;
4) stanowisko archeologiczne;
5) sylweta kolegiaty łaskiej;
6) sylweta kościoła św. Ducha (obiekt położony poza granicą planu, ale w zakresie ochrony sylwety
pozostający w zakresie ustaleń niniejszego planu miejscowego);
7) charakterystyczne zespoły zieleni znajdujące się w otoczeniu kolegiaty i na jego wschodnim
przedpolu;
8) charakter architektoniczny zabudowy;
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9) podziały parcelacyjne;
10) przebieg i parametry ulic, a także ich linie rozgraniczające i linie zabudowy;
11) osie kompozycyjne ulic:
a) Warszawska - 11 Listopada-Żeromskiego (d.Piotrkowska-Rynek-Sieradzka),
b) 9-go Maja (d.Warszawska) – Górna,
c) Narutowicza (d. Św.Anny).
3. Remonty, odtworzenia i uzupełnienia zabudowy historycznej mogą być dokonywane jedynie na
warunkach określonych przez WKZ, w szczególnych wypadkach poprzedzone dodatkową dokumentacją
architektoniczno-fotograficzną.
4. Nowa zabudowa w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w układzie, skali, gabarytach
i proporcjach, a także w sposobie kompozycji i wyprawy elewacji zewnętrznych musi stanowić
harmonijne zakomponowanie całości z istniejącymi elementami zabudowy historycznej.
5. Zabudowa oficynowa w głębi działek powinna podkreślać historyczną strukturę własnościową i nie
może mieć charakteru substandardowego; w związku z powyższym – wszystkie, pozostające w złym
stanie technicznym, komórki, przybudówki i garaże wymagają sukcesywnej wymiany według zasad
określonych w niniejszym planie miejscowym dla nowej zabudowy gospodarczej i garaży lub zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
6. Wszystkie projekty nowej zabudowy, projekty przebudowy budynków zabytkowych oraz projekty
form plastycznych, projekty rozmieszczenia i form oświetlenia ulicznego, w szczególności
eksponowanych w obszarach przestrzeni publicznej – wymagają akceptacji WKZ.
7. W strefie obowiązuje nadto:
1) obowiązek harmonijnego wkomponowania nowych i rozbudowywanych budynków w zakresie:
układu, skali, proporcji bryły, charakteru stolarki otworowej oraz detalu architektonicznego
w elewacjach, a także zastosowania tradycyjnych (lub nawiązujących do tradycyjnych w zakresie
struktury i barwy) materiałów wykończeniowych w elewacjach i pokryciu dachowym;
2) nakaz usunięcia reklam, anten i innych urządzeń nie spełniających ustaleń planu;
3) zakaz sytuowania wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam, z wyłączeniem
inwestycji z zakresu telekomunikacji i łączności publicznej. Te ostatnie mogą być sytuowane,
z wyłączeniem budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, na obiektach i urządzeniach
budowlanych, przy czym ich konstrukcje wsporcze nie mogą być wyższe niż 30 % dotychczasowej
wysokości obiektów budowlanych;
4) dopuszcza się lokalizację sezonowych obiektów gastronomicznych i handlowych oraz obiektów
o charakterze okazjonalnym, związanych z organizacją imprez i spotkań okolicznościowych;
5) zakaz lokalizacji na elewacjach i połaciach dachowych budynków od strony obszarów przestrzeni
publicznych takich urządzeń jak: anteny telewizyjne, klimatyzatory, solary;
6) zakaz prowadzenia działalności usługowej generującej ruch komunikacyjny wymagający obsługi
samochodami ciężarowymi o nośności powyżej 10 ton.
8. W granicach strefy „A” należy uzyskać akceptację WKZ dla wszelkich działań prowadzonych
w obszarach przestrzeni publicznych, ulic i dziedzińców wewnętrznych w zakresie obejmującym:
1) kompozycję i ukształtowanie nawierzchni;
2) lokalizacji i formy obiektów małej architektury;
3) ukształtowania zespołów zieleni urządzonej;
4) kolorystyki elewacji;
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5) rozmieszczenie oświetlenia;
6) elementy informacji wizualnej i reklam.
§ 33. 1. W granicach obszaru objętego planem wyznacza się strefę B – częściowej ochrony
konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych, której zasięg oznaczono na rysunku planu.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1 obejmuje podstawowe cechy układu przestrzennego i historycznej
zabudowy, tj:
1) historyczny układ urbanistyczny przedmieścia obejmującego d.dzielnicę żydowską w części kwartału
ulic Żeromskiego, Zielona, Objazdowa i Konopnickiej;
2) część oficynowej zabudowy podwórek na zapleczu reprezentacyjnych kamienic północnej pierzei
Placu 11 Listopada i fragmentu ul. Warszawskiej;
3) tereny d. plebanii i katolickiej szkoły wraz z zielenią parkową położone przy ul. Warszawskiej na
odcinku od ul. Reymonta do ul. Armii Krajowej, obecnie też zajętych przez budynki szkolne oraz
plebanię i inne zabudowania związane z obsługą parafii.
3. W strefie B do zachowania przeznacza się:
1) charakter obudowanych oficynami podwórek północnej pierzei Placu 11 Listopada, przy czym,
z uwagi na brak możliwości obsługi komunikacyjnej z ul. Objazdowej (drogi krajowej Nr 12/14) –
plan ogranicza rozmiary tej zabudowy do istniejącej z możliwością jej przebudowy i nadaje priorytet
działaniom o charakterze rewaloryzacyjnym;
2) budynki mieszkalne przy ul. Żeromskiego o symbolu 1KDL wpisane do gminnej ewidencji
zabytków;
3) dotychczasową skalę i wysokość zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Zielonej, nie
przesłaniającej widok na drewniany kościół św. Ducha.
4. W granicach strefy obowiązuje ukształtowanie i zagospodarowanie istniejących obiektów i terenów
nie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, które zapewni:
1) utrzymanie skali, proporcji, gabarytów i form architektonicznych stanowiących harmonijne elementy
krajobrazu kulturowego strefy;
2) sukcesywną eliminację – w ramach prowadzonych prac budowlanych - dysharmonijnych obiektów
i elementów zagospodarowania, w szczególności na działce Nr 49/1, gdzie obecnie funkcjonuje
budynek piekarni;
3) utrzymanie lub stworzenie warunków ekspozycyjnych dla obiektów o wartościach kulturowych (np.
budynku OSP).
§ 34. 1. Na obszarze objętym planem miejscowym wyznacza się strefę ochrony widokowej północnowschodniej i północnej panoramy kolegiaty łaskiej, której zasięg przedstawiono na rysunku planu oraz
fragment strefy ochrony widokowej sylwety zabytkowego kościoła św. Ducha (obiekt położony poza
granicą planu) obejmujący obszar, z którego widoczna jest wieża kościółka i sam obiekt.
2. Strefy, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) dla kolegiaty łaskiej - obszar dawnych pól i ługów rozciągających się na północ od zabudowanych
terenów szkolnych oznaczonych symbolem 3Uo oraz zabudowanych terenów parafialnych
oznaczonych symbolem 5MU w kierunku doliny rzek Pisi i Grabi, do korytarza drogi krajowej Nr 14
i 12. Częścią strefy jest także teren zabytkowego otoczenia kolegiaty oraz zieleń urządzona na
wschodnim przedpolu kolegiaty od rozjazdu ulic Warszawskiej i Kościuszki;
2) dla kościoła św. Ducha – zabudowany teren oznaczony w niniejszym planie symbolem 1MU i teren
istniejącego dworca-przystanku komunikacji zbiorowej oznaczony symbolem 1KS, których sposób
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zabudowy ma istotny wpływ na zachowanie waloru widokowego sylwety drewnianego obiektu
zabytkowego z drogi krajowej Nr 12,14.
3. W granicach stref obowiązuje:
1) zachowanie takiej wysokości nowej zabudowy oraz innych obiektów i urządzeń budowlanych, które
nie będą przesłaniać widoku na budynek kolegiaty. Dla osiągnięcia celu ochrony ustala się obowiązek
wykonania wizualizacji dokumentującej brak przesłonięcia realizacją zamierzenia inwestycyjnego
widoku obiektu zabytkowego z drogi krajowej Nr 12/14 (KDGP poza granicą planu) i przedłożenia jej
WKZ do akceptacji na etapie poprzedzającym wykonanie projektu techniczno-budowlanego i planu
zagospodarowania działki;
2) zakaz nasadzeń zwartych ciągów i zespołów zieleni wysokiej, która przesłaniałaby widok na
zabytkowy obiekt;
3) zakaz lokalizacji wolno stojących tablic reklamowych.
§ 35. 1. W granicach obszaru objętego planem wyznacza się strefę ochrony stanowiska
archeologicznego w granicach miasta o średniowiecznej metryce pokrywającą się ze strefą ścisłej
ochrony konserwatorskiej oraz w północno-zachodniej części obszaru – strefę obserwacji
archeologicznej.
2. W strefie ochrony stanowiska archeologicznego oraz w strefie obserwacji archeologicznej, wszelkie
przedsięwzięcia, w tym także o charakterze liniowym w zakresie infrastruktury technicznej, związane
z naruszeniem stratygrafii uwarstwień ziemnych wymagają zapewnienia na koszt inwestora odpowiednio
nadzoru konserwatorskiego bądź – w przypadku ujawnienia znalezisk archeologicznych – badań
archeologicznych. Decyzję co do zakresu i formy działań w tym zakresie podejmuje WKZ na etapie
pozwolenia na budowę.
Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 36. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące obszary przestrzeni publicznej
(uwzględnione w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Łask):
1) teren Placu 11 Listopada, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-ZP ;
2) teren Placu im. J. Dąbrowskiego, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD-ZP .
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, ustala się:
1) sposób zagospodarowania placu odzwierciedlający jego reprezentacyjny charakter, łącząc
w harmonijny sposób różne funkcje charakterystyczne dla przestrzeni historycznego rynku
z współczesnymi uwarunkowaniami i podnoszące atrakcyjność miejsca;
2) nakaz dostosowania kompozycji posadzki rynku do pierwotnego charakteru rozplanowania placu
o średniowiecznej metryce, z uwzględnieniem zasady regularnego modularnego kształtowania,
utrwalającego pierwotny obrys placu, z zastosowaniem form, których krawędzie krzyżują się pod
kątem prostym;
3) dopuszcza się zróżnicowanie sposobu opracowania nawierzchni z wyodrębnieniem ciągów
komunikacji kołowej, pieszej oraz płyty rynku;
4) niezbędna infrastruktura drogowa w postaci zjazdów, wysepek, stref miejsc postojowych nie powinna
naruszać historycznych linii rozgraniczających ani w inny sposób zniekształcać regularnego
rozplanowania placu;
5) dla elementów podlegających wymianie i nowo projektowanych zaleca się zastosowanie materiałów
o najwyższym standardzie, gwarantujących należytą jakość estetyczną i trwałość (kamień, drewno,
metal);
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6) w zakresie małej architektury nowoprojektowane elementy jak np. fontanna, ławki, kosze, stojaki,
elementy oświetleniowe lub informacyjne, sezonowe obiekty o przeznaczeniu handlowogastronomicznym powinny harmonijnie wpisywać się w kontekst miejsca pod względem formy,
a skala i sposób ich rozmieszczenia nie może zakłócać walorów zabytkowych, w tym ekspozycyjnych
wnętrza urbanistycznego;
7) zieleń należy ukształtować w sposób podkreślający i odpowiednio eksponujący walory wnętrza
urbanistycznego nie zakłócać istniejących osi widokowych, panoram i wglądów;
8) dopuszcza się wprowadzenie rozwiązań służących iluminacji placu i pomnika;
9) dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych i punktów handlowych, łącznie
na powierzchni nie przekraczających 20 % powierzchni Placu;
10) warunki dla realizacji wiaty przystankowej:
a) maksymalna wysokość: 3 m,
b) szerokość elewacji frontowej wiaty: maksymalnie 6,0 m,
c) geometria dachu: dwuspadowy o kątach nachylenia połaci maksymalnie 150;
11) wskaźnik powierzchni zabudowy – 2 % powierzchni terenu;
12) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30 %.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 pkt 2, ustala się:
1) nakaz
wprowadzenia
zindywidualizowanych
rozwiązań
w kompozycji
nawierzchni,
uwzględniających historyczne zasady ich zagospodarowania, przy zastosowaniu kamienia naturalnego
i klinkieru jako podstawowych materiałów z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych;
2) nakaz indywidualnego ukształtowania elementów małej architektury i zieleni;
3) zakaz realizacji obiektów kubaturowych;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30 %.
Rozdział 7.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§ 37. Dla całego obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
§ 38. Dlaterenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MS ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) usytuowanie
zabudowy
zgodnie
z obowiązującymi
liniami
zabudowy
pierzejowej
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu z zachowaniem
dotychczasowych przejazdów bramowych oraz dojazdów nie stanowiących dróg i przejść pieszych;
2) z zastrzeżeniem ustaleń odnoszących się do budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
warunkiem adaptacji istniejących budynków usługowych i mieszkaniowych oraz mieszkaniowousługowych, w tym także oficyn położonych w wewnętrznych podwórkach, a także – z wyłączeniem
działki Nr 70 - realizacji nowej, wyłącznie mieszkaniowej zabudowy, jest zachowanie:
a) wysokości: minimum 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 3 kondygnacji nadziemnych,
jednak nie więcej niż 11 m do najwyższego punktu dachu,
b) w przypadku oficyn – obowiązek zachowania jednolitej wysokości oficyn przylegających do siebie
po obydwu stronach działek, przy czym wysokość oficyn nie może być wyższa niż wysokość
budynków usytuowanych w pierzejowej linii zabudowy,
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c) szerokość elewacji frontowych: maksymalnie na całej szerokości działek, szerokość elewacji
frontowych oficyn – zależna od zachowania wymagań określonych w przepisach odrębnych
dotyczących sytuowania budynków oraz innych warunków technicznych,
d) geometria dachów dla nowej zabudowy: wyłącznie dachy spadowe o kącie nachylenia połaci
w przedziale 20-450 o głównej kalenicy, z wyłączeniem oficyn, równoległej do ulicy, z której
odbywa się obsługa komunikacyjna,
e) dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów w budynkach istniejących, nie stanowiących
zabytków gminnych,
f) dla nowej zabudowy na działce Nr 70 – maksymalna wysokość 10 m do kalenicy z zastrzeżeniem,
że ostateczne uściślenie wysokości nastąpi po wykonaniu wizualizacji dokumentującej brak
przesłonięcia realizacją zamierzenia inwestycyjnego widoku obiektu zabytkowego z drogi krajowej
Nr 12/14 (KDGP poza granicą planu) i przedłożeniu jej WKZ do akceptacji na etapie
poprzedzającym wykonanie projektu techniczno-budowlanego i planu zagospodarowania działki,
g) dla nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej i zmiany sposobu użytkowania istniejącej zabudowy
gospodarczej i usługowej na cele mieszkaniowe zaleca się zastosowanie w budynkach rozwiązań
technicznych zapewniających ochronę przed uciążliwościami komunikacyjnymi drogi krajowej Nr
12 i Nr 14;
3) warunki dla przebudowy i rozbudowy istniejących budynków gospodarczych i garaży oraz realizacji
nowej zabudowy gospodarczej i garaży:
a) wysokość – wyłącznie 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 4,5 m do najwyższego punktu
dachu. Istniejące budynki gospodarcze o wysokości większej niż 4,5 m mogą być zachowane,
jednak bez możliwości zwiększania tej wysokości,
b) geometria dachów: dachy spadowe o maksymalnym kącie nachylenia 300; dopuszcza się dachy
płaskie,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy gospodarczej na jednej działce: nie więcej niż powierzchnia
zabudowy o funkcjach podstawowych, w przypadku istniejących budynków o większych
powierzchniach zabudowy – obowiązuje zakaz ich rozbudowy;
4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do działki – 80 %; w przypadku
przekroczenia tego wskaźnika obecnie – zakaz rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych.
W szczególnych przypadkach plan dopuszcza adaptację zabudowy zajmującej powierzchnię całej
działki;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
10% (zaleca się 20 %); dla działek, w których istniejące zagospodarowanie uniemożliwia uzyskanie
takiego wskaźnika, dopuszcza się mniejszy udział powierzchni biologicznie czynnej lub jej brak;
6) intensywność zabudowy – w przedziale 0,6-2,0;
7) obowiązek lokalizacji budynków mieszkalnych, usługowych i (lub) budynków mieszkalnousługowych z frontu działki lub – o ile jest możliwe spełnienie wymagań zapewnienia dostępu światła
słonecznego wynikających z warunków technicznych, w formie oficyn przy bocznych granicach. Za
front działek uznawane jest położenie wyłącznie w pierzei Placu 11 Listopada oraz w pierzejach ulic
Konopnickiej, Żeromskiego, Warszawskiej i Reymonta;
8) budynki gospodarcze i garażowe mogą być lokalizowane wyłącznie na tyłach działek budowlanych,
poza bryłą budynku frontowego;
9) ustala się możliwość łączenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w bryle jednego budynku;
10) ogrodzenia: dopuszcza się pełne ogrodzenia murowane wyłącznie wzdłuż bocznych granic działek,
zaś zalecane są szczelne żywopłoty wzdłuż ul. Objazdowej;
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11) miejsca parkingowe – na Placu 11 Listopada oznaczonym symbolem 1KD-ZP i Placu Dąbrowskiego
oznaczonym symbolem 2KD-ZP oraz – w miarę możliwości – na własnym terenie;
12) obsługa komunikacyjna terenów: z Placu 11 Listopada oznaczonego symbolem 1KD-ZP, z ul.
Warszawskiej oznaczonej symbolem 3KDL, odcinka ul. Żeromskiego oznaczonego symbolem 2KDL
oraz z ulic: Konopnickiej oznaczonej symbolem 4KDL i ul. Reymonta oznaczonej symbolem 7KDL.
Istniejące zjazdy gospodarcze z ul. Objazdowej nie mogą stanowić obsługi istniejących i nowych
obiektów i lokali usługowych.
§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MS-5MS ustala się następujące
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) usytuowanie zabudowy zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy pierzejowej wyznaczonymi na
rysunku planu z zachowaniem dotychczasowych przejazdów bramowych i dojazdów nie
stanowiących dróg i przejść pieszych;
2) z zastrzeżeniem ustaleń odnoszących się do budynków zabytkowych, warunkiem adaptacji
istniejących budynków usługowych i mieszkaniowych oraz mieszkaniowo-usługowych, w tym także
oficyn położonych w wewnętrznych podwórkach, a także realizacji nowej zabudowy jest
zachowanie:
a) wysokości budynków usytuowanych przy ulicach publicznych: minimum 2 kondygnacji
nadziemnych, maksymalnie 3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 11 m do
najwyższego punktu dachu,
b) w przypadku oficyn – dopuszczalne budynki parterowe i jednopiętrowe, przy czym ustala się
obowiązek zachowania jednolitej wysokości oficyn przylegających do siebie po obydwu stronach
działek. Wysokość oficyn nie może być większa niż budynków usytuowanych w pierzejach,
c) szerokość elewacji frontowych: maksymalnie na całej szerokości działek,
d) geometria dachów dla nowej zabudowy: wyłącznie dachy spadowe o kącie nachylenia połaci od
20-450 o głównej kalenicy, z wyłączeniem oficyn, równoległej do ulicy, z której odbywa się obsługa
komunikacyjna,
e) dopuszcza się zachowanie obecnej geometrii dachów w budynkach istniejących, nie stanowiących
zabytków gminnych;
3) warunki dla przebudowy i rozbudowy istniejących budynków gospodarczych i garaży oraz realizacji
nowej zabudowy gospodarczej i garaży:
a) wysokość – wyłącznie 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 4,5 m do najwyższego punktu
dachu. Istniejące budynki gospodarcze o wysokości większej niż 4,5 m mogą być zachowane,
jednak bez możliwości zwiększania tej wysokości. Ustala się jednakową 2,5 metrową wysokość do
okapu budynków gospodarczychsytuowanych w pierzejowej linii zabudowy przy ul. Kilińskiego na
terenie oznaczonym symbolem 4MS, przy czym w ramach tych budynków należy zapewnić dojście
lub wjazd do wnętrza działek,
b) geometria dachów: dachy spadowe o maksymalnym kącie nachylenia 300; dopuszcza się dachy
płaskie,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: równa powierzchni zabudowy budynków o funkcjach
podstawowych, w przypadku istniejących budynków o większych powierzchniach zabudowy –
obowiązuje zakaz ich rozbudowy;
4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do działki lub jej części położnej
w granicach terenu oznaczonego symbolem – 80 %; w przypadku przekroczenia tego wskaźnika
obecnie – zakaz rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych. W szczególnych przypadkach
plan dopuszcza adaptację;
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5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
10 % (zaleca się 20 %); dla działek, w których istniejące zagospodarowanie uniemożliwia uzyskanie
takiego wskaźnika, dopuszcza się mniejszy udział powierzchni biologicznie czynnej lub jej brak;
6) intensywność zabudowy – w przedziale od 0,4 do 2,0;
7) obowiązek lokalizacji budynków mieszkalnych, usługowych i (lub) budynków mieszkalnousługowych z frontu działki, przy czym za front uznawane jest położenie w pierzejach Placu 11
Listopada i Placu im. J. Dąbrowskiego oraz, za wyjątkiem odcinków ul. Kilińskiego (od skrzyżowania
z ul.Narutowicza i z ul. Konopnickiej) o symbolu 6KDL i Konopnickiej o symbolu 4KDL (od
skrzyżowania z ul. Słowackiego i z ul. Żeromskiego) – z ulic publicznych;
8) z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 4MS i 5MS - budynki gospodarcze i garażowe mogą
być lokalizowane wyłącznie na tyłach działek budowlanych, poza bryłą budynku frontowego;
9) na terenie oznaczonym symbolem 4MS, z wyłączeniem działek narożnych, nowa zabudowa
gospodarczo-garażowa może być realizowana wyłącznie w pierzejowej linii zabudowy przy ul.
Kilińskiego, a na terenie oznaczonym symbolem 5MS – w pierzejowej linii zabudowy przy ul.
Konopnickiej;
10) ustala się możliwość łączenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w bryle jednego budynku oraz
łączenia funkcji usługowej i gospodarczo-garażowej w bryle jednego budynku;
11) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych w pierzejowej linii zabudowy przy ul. Kilińskiego
i Konopnickiej, jednak mogą to być budynki wyłącznie parterowe o maksymalnej wysokości
i geometrii dachów ustalonych dla budynków gospodarczych i garaży;
12) ogrodzenia: dopuszcza się pełne ogrodzenia murowane wyłącznie wzdłuż bocznych granic działek,
na odcinkach nie przylegających do ulic publicznych;
13) miejsca parkingowe – na Placu 11 Listopada oznaczonym symbolem 1KD-ZP i Placu Dąbrowskiego
oznaczonym symbolem 2KD-ZP, a także na parkingu miejskim oznaczonym symbolem 3KS;
14) obsługa komunikacyjna terenów:
a) oznaczonego symbolem 2MS: z Placu 11 Listopada oznaczonego symbolem 1KD-ZP, ul.
Warszawskiej oznaczonej symbolem 3KDL, z Placu Dąbrowskiego o symbolu 2KD-ZP i ul.
Kościelnej oznaczonej symbolem 7KDD,
b) oznaczonego symbolem 3MS: z ulic i placów oznaczonych symbolami: 2KD-ZP, 6KDD, 7KDD
i 5KDL,
c) oznaczonego symbolem 4MS: z ulic i placów oznaczonych symbolami: 1KD-ZP, 4KDL, 5KDL,
6KDL, 3KDD,
d) oznaczonego symbolem 5MS: z ulic i placów oznaczonych symbolami: 1KD-ZP, 4KDL, 3KDD.
§ 40. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami 6MS-9MS ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy. Pomiędzy
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi na terenie o symbolu 6MS - mogą
być lokalizowane wyłącznie obiekty i urządzenia budowlane z zakresu infrastruktury technicznej;
2) z zastrzeżeniem ustaleń odnoszących się do budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
warunkiem adaptacji istniejących budynków usługowych i mieszkaniowych oraz mieszkaniowousługowych, a także realizacji nowej zabudowy o funkcjach podstawowych jest zachowanie:
a) wysokości: do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 9 m do najwyższego punktu
dachu,
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b) maksymalna szerokość elewacji frontowych może odpowiadać szerokości działki budowlanej
wynikającej z przepisów odrębnych dotyczących sytuowania budynków na działce,
c) geometria dachów: dla budynków frontowych dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie
nachylenia połaci i spadku od 20-400, kierunek kalenicy równoległy do ulicy z wjazdem, dla działek
narożnych dopuszcza się łamany układ kalenicy,
d) dopuszcza się adaptację poddaszy na cele usługowe i mieszkaniowe z wykorzystaniem oświetleń
w formie okien połaciowych;
3) adaptacja istniejących budynków gospodarczych i garaży oraz realizacja nowej zabudowy
gospodarczej i garaży na warunkach:
a) maksymalna wysokość – 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie 4,5 m do najwyższego punktu
dachu,
b) dachy budynków: spadowe o kącie nachylenia połaci maksymalnie 350, dopuszcza się dachy
płaskie, dla zabudowy w granicy – dopuszcza się dachy jednospadowe o układzie kalenicy
równoległym do granicy działki przy której jest realizowana,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy gospodarczej: 60 m2; w sytuacji gdy powierzchnia ta jest
przekroczona – obowiązuje zakaz jej powiększania;
4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do działki – 40 %; w przypadku
przekroczenia tego wskaźnika obecnie – zakaz rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
30 %;
6) intensywność zabudowy – w przedziale 0,2-1,0;
7) obowiązek lokalizacji z frontu budynków mieszkalnych lub usługowych, a w głębi działki –
budynków gospodarczych i garażowych;
8) możliwość łączenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w bryle jednego budynku oraz możliwość
łączenia funkcji usługowych i gospodarczych w bryle jednego budynku;
9) dopuszczalne są wyłącznie ogrodzenia z prętów i słupków metalowych, z zastosowaniem słupków
murowanych i siatki oraz żywopłoty;
10) miejsca parkingowe: minimum 1 miejsce na lokal mieszkalny w granicach własnego terenu oraz
z wykorzystaniem istniejącego parkingu na terenie oznaczonym symbolem 3KS;
11) obsługa komunikacyjna:
a) terenu oznaczonego symbolem 6MS – wyłącznie z ulicy Żeromskiego oznaczonej symbolem
1KDL, odcinka nie objętego planem miejscowym,
b) terenu oznaczonego symbolem 7MS – z ulic oznaczonych symbolami 1KDL i 1KDD,
c) terenu oznaczonego symbolem 8MS – z ulic oznaczonych symbolami 6KDL i 2KDD,
d) terenu oznaczonego symbolem 9MS – z ulic oznaczonych symbolami: 6KDL i 4KDD. Wyklucza
się obsługę komunikacyjną działek narożnych na terenie oznaczonym symbolem 9MS z ul.
Mickiewicza (droga wojewódzka, główna, poza granicą planu).
§ 41. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10MS i 11MS ustala się następujące
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy. Między
liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi mogą być lokalizowane wyłącznie obiekty i urządzenia
budowlane z zakresu infrastruktury technicznej oraz miejsca do parkowania samochodów
osobowych;
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2) warunkiem adaptacji istniejących budynków usługowych i mieszkaniowych oraz mieszkaniowousługowych, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, a także realizacji nowej zabudowy jest
zachowanie:
a) wysokości: do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 9 m do najwyższego punktu
dachu,
b) maksymalna szerokość elewacji frontowych może odpowiadać szerokości działki budowlanej
wynikającej z przepisów odrębnych dotyczących sytuowania budynków na działce,
c) geometria dachów: dla budynków frontowych dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie
nachylenia połaci i spadku od 20-400, kierunek kalenicy równoległy do ulicy z wjazdem, dla działek
narożnych dopuszcza się łamany układ kalenicy; dla istniejących budynków dopuszcza się
przebudowę i rozbudowę z możliwością zachowania dotychczasowego układu głównej kalenicy
dachu,
d) dopuszcza się adaptację poddaszy na cele usługowe i mieszkaniowe z wykorzystaniem oświetleń
w formie okien połaciowych,
e) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych na mieszkalne
pod warunkiem spełnienia wymagań niniejszego planu dla zabudowy o funkcjach podstawowych;
3) adaptacja istniejących budynków gospodarczych i garaży oraz realizacja nowej zabudowy
gospodarczej i garaży na warunkach:
a) maksymalna wysokość – 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie 4,5 m do najwyższego punktu
dachu,
b) dachy budynków: spadowe o kącie nachylenia połaci maksymalnie 300, dopuszcza się dachy
płaskie, dla zabudowy w granicy – dopuszcza się dachy jednospadowe o układzie kalenicy
równoległym do granicy działki przy której jest realizowana,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy gospodarczej: 60 m2; w sytuacji gdy powierzchnia ta jest
przekroczona – obowiązuje zakaz jej powiększania;
4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do działki – 40 %; w przypadku
przekroczenia tego wskaźnika obecnie – zakaz rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
30 %;
6) intensywność zabudowy – w przedziale 0,2-1,0;
7) obowiązek lokalizacji z frontu budynków mieszkalnych lub usługowych, a w głębi działki –
budynków gospodarczych i garażowych;
8) możliwość łączenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w bryle jednego budynku oraz możliwość
łączenia funkcji usługowej i gospodarczej w bryle jednego budynku, jednak na warunkach
określonych dla budynków gospodarczych;
9) dopuszczalne są wyłącznie ogrodzenia z prętów i słupków metalowych, z zastosowaniem słupków
murowanych i siatki oraz żywopłoty;
10) miejsca parkingowe: minimum 1 miejsce na mieszkanie w granicach własnego terenu oraz
z wykorzystaniem istniejącego parkingu na terenie oznaczonym symbolem 3KS;
11) obsługa komunikacyjna: terenów oznaczonych symbolem:
a) 10MS - z ulic oznaczonych symbolami: 4KDD oraz - z wyłączeniem narożnych działek Nr 253,
254/1, 254/2 stanowiących własność jednego właściciela, obsługiwanych przez ul. Mickiewicza z ul. Górnej (ulica wojewódzka, główna, poza granicą planu),
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b) 11MS – z ulic oznaczonych symbolami: 4KDD i 5KDD, a działek oznaczonych w okresie
sporządzania niniejszego planu numerami 238/1 oraz 243/2 - z ul. Górnej (wojewódzka, główna,
poza granicą planu).
§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 12MS, 13MS, 14MS, 15MS
i 16MS ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenów:
1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu obowiązujących
i nieprzekraczalnych linii zabudowy z zachowaniem istniejących przejazdów bramowych i przejść
pieszych. Między liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic mogą być lokalizowane
wyłącznie obiekty i urządzenia budowlane z zakresu infrastruktury technicznej oraz parkingi.
Istniejącą zabudowę o charakterze przemysłowym na działce Nr 216 oznaczoną na rysunku planu
szrafem, zaleca się przystosować do funkcji mieszkaniowej, usługowej lub mieszkaniowo-usługowej;
2) z zastrzeżeniem ustaleń odnoszących się do budynków zabytkowych, warunkiem adaptacji
istniejących budynków usługowych i mieszkaniowych oraz mieszkaniowo-usługowych, a także
realizacji nowej zabudowy, z zastrzeżeniem ustaleń dla działki Nr 219, jest zachowanie:
a) wysokości dla terenów o symbolach 12MS i 13MS: minimum 2 kondygnacje nadziemne,
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 11 m do najwyższego punktu dachu,
b) wysokości dla terenów o symbolach 14MS, 15MS i 16MS – maksymalnie 2 kondygnacji
nadziemnych i 9 m do kalenicy,
c) maksymalna szerokość elewacji frontowych może odpowiadać szerokości działki budowlanej
wynikającej z przepisów odrębnych dotyczących sytuowania budynków na działce,
d) geometria dachów: dla budynków frontowych dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie
nachylenia połaci i spadku od 20-400, kierunek kalenicy równoległy do ulicy z wjazdem, dla oficyn
mieszkalnych i mieszkalno-usługowych – dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci min. 100,
adaptuje się dotychczasową zabudowę o dachach wielospadowych i jednospadowych, jednak przy
ich ewentualnej przebudowie i rozbudowie obowiązują ustalenia geometrii dachów jak dla
budynków nowych,
e) dopuszcza się adaptację poddaszy na cele usługowe i mieszkaniowe z wykorzystaniem oświetleń
w formie okien połaciowych,
f) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy gospodarczej nas cele
mieszkaniowe pod warunkiem adaptacji lub przybudowania doń części położonej po drugiej stronie
granicy o takiej samej funkcji i parametrach ustalonych dla zabudowy mieszkaniowej lub
mieszkaniowo-usługowej;
3) adaptacja istniejących budynków gospodarczych i garaży oraz realizacja nowej zabudowy
gospodarczej i garaży na warunkach:
a) maksymalna wysokość – 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie 4,5 m do najwyższego punktu
dachu,
b) dachy budynków: spadowe o kącie nachylenia połaci maksymalnie 300, dopuszcza się dachy
płaskie, dla zabudowy w granicy – dopuszcza się dachy jednospadowe o układzie kalenicy
równoległym do granicy działki przy której jest realizowana,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 m2; w sytuacji gdy powierzchnia ta jest przekroczona –
obowiązuje zakaz jej powiększania;
4) ustala się następujące warunki adaptacji istniejącego budynku mieszkalnego na działce Nr 219 oraz
odrębne wskaźniki dla działki:
a) zakaz rozbudowy poprzez dobudowę i nadbudowę; dopuszczalne są remonty i przebudowa
budynku mająca na celu poprawę dotychczasowych standardów i warunków zamieszkania,
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b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania na cele usługowe wyłącznie dla działalności nie
wymagającej zapewnienia miejsc do parkowania,
c) maksymalna wysokość budynku – dotychczasowa, tj. 8 m,
d) wskaźnik powierzchni zabudowy działki – 28 %,
e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50 % powierzchni działki;
5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 50 %;
w przypadku realizacji inwestycji wyłącznie usługowych – 70 % powierzchni działki;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
20 %; zaś w przypadku realizacji inwestycji wyłącznie usługowej – 10 %;
7) intensywność zabudowy – w przedziale 0,3-1,0;
8) obowiązek lokalizacji z frontu budynków mieszkalnych lub usługowych, a w głębi działki –
budynków gospodarczych i garażowych z możliwością, o której mowa w punkcie 2 lit. f;
9) możliwość łączenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w bryle jednego budynku oraz funkcji
usługowej i gospodarczej w bryle jednego budynku;
10) dopuszczalne są wyłącznie ogrodzenia z prętów i słupków metalowych, z zastosowaniem słupków
murowanych i siatki oraz żywopłoty;
11) miejsca parkingowe: w granicach własnych działek oraz na przyległych ulicach;
12) obsługa komunikacyjna:
a) terenu o symbolu 12MS: z ulic publicznych oznaczonych symbolami: 6KDL, 5KDL i 5KDD,
b) terenu o symbolu 13MS: z ulic publicznych oznaczonych symbolami: 6KDD oraz ulicy 9 Maja
(lokalna, leżąca poza granicami planu),
c) terenów o symbolach 14MS i 15MS: z ulic publicznych oznaczonych symbolami: 6KDD, 8KDD
i ul.9 Maja (poza granicą planu),
d) terenu o symbolu 16MS: z ulicy publicznej oznaczonej symbolem 3KDL i ul. 9 Maja leżącej poza
granicami planu.
§ 43. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami 1MU-6MU ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy. Między
liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic mogą być lokalizowane wyłącznie budynki
i urządzenia budowlane z zakresu infrastruktury technicznej oraz miejsca parkingowe;
2) warunkiem adaptacji istniejących budynków usługowych i mieszkaniowych oraz mieszkaniowousługowych, a także realizacji nowej zabudowy jest zachowanie:
a) wysokości: z zastrzeżeniem wysokości dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami 4MU
i 5MU, do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 9 m do najwyższego punktu dachu,
b) wysokość nowej zabudowy na terenach oznaczonych symbolami 4MU i 5MU - z uwagi na
położenie w strefie ochrony widokowej zabytkowej kolegiaty – maksymalna wysokość może zostać
uściślona (zmniejszona) po wykonaniu wizualizacji dokumentującej brak przesłonięcia realizacją
zamierzenia inwestycyjnego widoku obiektu zabytkowego z drogi krajowej Nr 12/14 (KDGP poza
granicą planu) i przedłożeniu jej WKZ do akceptacji na etapie poprzedzającym wykonanie projektu
techniczno-budowlanego i planu zagospodarowania działki,
c) maksymalna szerokość elewacji frontowych może odpowiadać szerokości działki budowlanej
wynikającej z przepisów odrębnych dotyczących sytuowania budynków na działce,
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d) geometria dachów: dla budynków frontowych dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie
nachylenia połaci i spadku od 20-400, kierunek kalenicy równoległy do ulicy z wjazdem, dla działek
narożnych dopuszcza się łamany układ kalenicy, dopuszcza się dachy płaskie dla budynków
usługowych,
e) dopuszcza się adaptację budynków o funkcjach podstawowych nie stanowiących zabytków
gminnych o innej formie dachów, jednak przy ich ewentualnej przebudowie należy stosować
ustalenia niniejszego planu określone dla budynków nowych,
f) dopuszcza się adaptację poddaszy na cele usługowe i mieszkaniowe z wykorzystaniem oświetleń
w formie okien połaciowych;
3) adaptacja istniejących budynków gospodarczych i garaży oraz realizacja nowej zabudowy
gospodarczej i garaży na warunkach:
a) maksymalna wysokość – 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie 4,5 m do najwyższego punktu
dachu,
b) dachy budynków: spadowe o kącie nachylenia połaci maksymalnie 300, dopuszcza się dachy
płaskie, dla zabudowy w granicy – dopuszcza się dachy jednospadowe o układzie kalenicy
równoległym do granicy działki przy której jest realizowana,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: równa powierzchni budynków o funkcji podstawowej;
w sytuacji gdy powierzchnia ta jest przekroczona – obowiązuje zakaz jej powiększania;
4) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do działki – 40 %; w przypadku
przekroczenia tego wskaźnika obecnie – zakaz rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej –
30 %;
6) intensywność zabudowy – w przedziale 0,2-1,0;
7) obowiązek lokalizacji z frontu budynków mieszkalnych lub usługowych, a w głębi działki –
budynków gospodarczych i garażowych. Za front działki na terenie oznaczonym symbolem 5MU nie
jest uznana zabudowa od strony ul. Objazdowej;
8) możliwość łączenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w bryle jednego budynku oraz możliwość
łączenia funkcji usługowych i gospodarczych w bryle jednego budynku;
9) zakaz składowania, magazynowania i sortowania odpadów na powierzchni działek;
10) dopuszczalne są ogrodzenia z prętów
murowanych i siatki oraz żywopłoty;

i słupków

metalowych,

z zastosowaniem

słupków

11) miejsca parkingowe: minimum 1 miejsce na jeden lokal mieszkalny w granicach własnego terenu,
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – min. 2 miejsca parkingowe;
12) obsługa komunikacyjna:
a) terenu oznaczonego symbolem 1MU – z ulic publicznych: 1KDL i ul. Zielonej (poza granicą
planu),
b) terenu oznaczonego symbolem 2MU – z ulic o symbolach 4KDL i 9KDD,
c) terenu oznaczonego symbolem 3MU – z ulic o symbolach 1KDL, 4KDL i 10KDD,
d) terenu oznaczonego symbolem 4MU – z ulic o symbolach 3KDL i 7KDL,
e) terenu oznaczonego symbolem 5MU – z ulicy oznaczonej symbolem 3KDL,
f) terenu oznaczonego symbolem 6MU – z ulicy Armii Krajowej (lokalna, poza granicą planu);
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13) inne ustalenia: przy realizacji nowej zabudowy na części terenu oznaczonego symbolem 1MU
i 2MU należy uwzględnić uwarunkowania terenowe związane z okresowo występującym wysokim
poziomem wód gruntowych i narażeniem na podsiąkanie.
§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Uk ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy stanowiącej zabytek wpisany do rejestru zabytków – dotychczasowa bez
żadnych zmian. Na terenie otoczenia kościoła wyznaczonego granicami działki kościelnej dopuszcza
się lokalizację wyłącznie kablowych urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej;
2) adaptacja budynku kościoła, dzwonnicy, ogrodzenia oraz innych urządzeń związanych z funkcją
podstawową, z zachowaniem dotychczasowej wysokości, szerokości elewacji frontowej i geometrii
dachu;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 21 %;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50 %;
5) na terenie oznaczonym symbolem nie ustala się lokalizacji miejsc do parkowania;
6) obsługa komunikacyjna: z Placu im Dąbrowskiego oznaczonego symbolem 2KD-ZP.
§ 45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 2Uk ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu.
Pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic dopuszcza się lokalizację obiektów
i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej oraz miejsca do parkowania;
2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: dotychczasowa, bez możliwości zmiany,
c) geometria dachu: dwuspadowy o kątach nachylenia połaci w przedziale 20-400, główny kierunek
kalenicy równoległy do bocznych granic działki;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 %;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 %;
5) obowiązek zapewnienia na własnym terenie minimum 10 miejsc do parkowania;
6) obsługa komunikacyjna: z ul. Wąskiej oznaczonej symbolem 5KDD oraz z ul. Narutowicza
oznaczonej symbolem 5KDL.
§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3Uo ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy
wyznaczonymi na rysunku planu. Pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic
dopuszcza się wyłącznie elementy sieciowe infrastruktury technicznej;
2) adaptacja oraz możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków usługowych oraz
realizacja nowej zabudowy na warunkach:
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a) wysokość budynków istniejących – dotychczasowa, bez możliwości podwyższenia; budynków
nowych – do 13 m z zastrzeżeniem, iż z uwagi na położenie w strefie ochrony widokowej
zabytkowej kolegiaty – wysokość ta zostanie uściślona po wykonaniu wizualizacji dokumentującej
brak przesłonięcia realizacją zamierzenia inwestycyjnego widoku obiektu zabytkowego z drogi
krajowej Nr 12/14 (KDGP poza granicą planu) i przedłożeniu jej WKZ do akceptacji na etapie
poprzedzającym wykonanie projektu techniczno-budowlanego i planu zagospodarowania działki
szkolnej,
b) szerokość elewacji frontowej – nie ustala się,
c) geometria dachów – spadowe o kącie nachylenia połaci 15-300, przy zachowaniu min. 50 %
kierunku kalenicy równoległej w stosunku do ulicy, z której odbywa się wjazd na działkę,
d) dla budynków zlokalizowanych poza strefą ścisłej i częściowej ochrony konserwatorskiej
dopuszcza się dachy płaskie;
3) warunki dla zabudowy gospodarczej i garaży:
a) wysokość: 1 kondygnacja użytkowa, do 4,5 m do kalenicy, z obowiązkiem tożsamym jak dla nowej
zabudowy usługowej w strefie ochrony widokowej obiektów zabytkowych,
b) geometria dachów: spadowe o kącie nachylenia połaci min. 150 z dopuszczeniem dachów płaskich;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 % powierzchni działki;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20 %;
6) intensywność zabudowy – w przedziale 0,5-1,0;
7) wymagania parkingowe: minimum 0,2 miejsca na 1 zatrudnionego;
8) ogrodzenia: przy uwzględnieniu zakazu stosowania prefabrykowanych elementów betonowych,
wyłącznie ażurowe z dowolnego materiału, włącznie z żywopłotami;
9) obsługa komunikacyjna: – z ul. Warszawskiej, oznaczonej symbolem 3KDL.
§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4Uz, 5Ui ustala się następujące
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną i obowiązującą linią zabudowy wyznaczonymi na
rysunku planu. Pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic dopuszcza się wyłącznie
obiekty i elementy sieciowe infrastruktury technicznej oraz miejsca do parkowania;
2) adaptacja oraz możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków usługowych oraz
realizacja nowej zabudowy na warunkach:
a) wysokość – do 3 kondygnacji użytkowych, maksymalnie 12,5 m do najwyższego punktu dachu,
wysokość wieży do ćwiczeń strażackich – maksymalnie 25 m,
b) szerokość elewacji frontowej – nie ustala się,
c) geometria dachów – spadowe o kącie nachylenia połaci 15-300, przy zachowaniu min. 50 %
kierunku kalenicy równoległej w stosunku do ulicy, z której odbywa się wjazd na działkę,
d) dla budynków zlokalizowanych poza strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej dopuszcza się dachy
płaskie;
3) warunki dla zabudowy gospodarczej i garaży:
a) wysokość: 1 kondygnacja użytkowa, maksymalnie 6 m do najwyższego punktu dachu,
b) geometria dachów: spadowe o kącie nachylenia połaci min. 150 z dopuszczeniem dachów płaskich,

Id: 425D06F9-912F-4F9C-A312-609713735DB9. Podpisany

Strona 29

c) maksymalna powierzchnia zabudowy: maksymalnie do wielkości powierzchni zajętej przez
budynki o przeznaczeniu podstawowym. W sytuacji, gdy istniejąca zabudowa gospodarcza
przekracza tę powierzchnię – zakaz nowej zabudowy i rozbudowy istniejącej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 % powierzchni działki;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,2-0,8;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20 %;
7) wymagania parkingowe: minimum 0,2 miejsca na 1 zatrudnionego;
8) ogrodzenia: przy uwzględnieniu zakazu stosowania prefabrykowanych elementów betonowych,
wyłącznie ażurowe z dowolnego materiału, włącznie z żywopłotami;
9) obsługa komunikacyjna:
a) terenu oznaczonego symbolem 4Uz – z ul. 9-go Maja (lokalna, poza granicą planu),
b) terenu oznaczonego symbolem 5Ui – z ul. Konopnickiej, oznaczonej symbolem 4KDL oraz ulic
Dzikiej i Strażackiej oznaczonych symbolami 9KDD i 10KDD.
§ 48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala sięnastępujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 12 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: dotychczasowa,
c) geometria dachu: dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego płaskiego dachu; w przypadku
przebudowy – należy zastosować dach wielospadowy o kątach nachylenia połaci jak w przyległej
zabudowie śródmiejskiej mieszkaniowo-usługowej, główny kierunek kalenicy – równoległy do
pierzei Placu 11 Listopada;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % terenu oznaczonego symbolem;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - nie ustala się z uwagi na dotychczasowy stan
zabudowy i pełne utwardzenie terenu;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 1,2-2,0;
6) miejsca parkingowe zapewnia Plac 11 Listopada oraz parking miejski oznaczony symbolem 3KS;
7) obsługa komunikacyjna: – z ul. Żeromskiego oznaczonej symbolem 2KDL oraz ul. Konopnickiej
oznaczonej symbolem 4KDL.
§ 49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu. Pomiędzy
liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń
budowlanych infrastruktury technicznej oraz miejsca do parkowania;
2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie12 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,
c) geometria dachu: spadowe o kątach nachylenia połaci dachowych 20-450, główna kalenica
równoległa do ulicy, z której odbywa się wjazd na działkę; dopuszcza się zachowanie istniejących
dachów płaskich;
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3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % działki;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni działki;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,4-1,0;
6) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania na własnym terenie według zasad określonych w § 69
ust. 5;
7) obsługa komunikacyjna: – z ul. Żeromskiego oznaczonej symbolem 1KDL, ul. Konopnickiej
o symbolu 4KDL oraz ul. Słowackiego o symbolu 2KDD.
§ 50. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; pomiędzy
liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń
budowlanych infrastruktury technicznej;
2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie9 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: dotychczasowa,
c) geometria dachu: dopuszcza się zachowanie istniejącego dachu (pogrążony), w przypadku
przebudowy należy zastosować dach spadowy o kątach nachylenia połaci 20-450, główna kalenica
równoległa do ulicy, z której odbywa się wjazd na działkę;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % działki;
4) intensywność zabudowy – w przedziale 0,6-1,2;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 %;
6) miejsca parkingowe zapewnia parking miejski na terenie oznaczonym symbolem 3KS;
7) obsługa komunikacyjna: – z ul. Słowackiego o symbolu 2KDD.
§ 51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie10 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,
c) geometria dachu: dopuszcza się zachowanie istniejących, zróżnicowanych geometrii dachów na
poszczególnych budynkach lub ich częściach: w przypadku przebudowy dopuszcza się – dla
zindywidualizowania rozwiązań architektonicznych - inną geometrię dachu z zaleceniem płaskiego
lub spadowego o kątach nachylenia połaci dachowych 20-450 i głównej kalenicy równoległej do
ulicy, z której odbywa się wjazd na działkę;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % działki; przy czym dla części działek, które są
zabudowane w całości – wskaźnika nie ustala się;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 %, przy czym dla działek zabudowanych
w całości – udziału nie określa się;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,6-1,2;
6) miejsca parkingowe zapewnia parking miejski na terenie oznaczonym symbolem 3KS oraz na Placu
11 Listopada oznaczonym symbolem 1KD-ZP;
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7) obsługa komunikacyjna: – z ul. Słowackiego o symbolu 2KDD, ul. Kilińskiego oznaczonej symbolem
6KDL i ul. Konopnickiej oznaczonej symbolem 4KDL.
§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 5U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: dopuszcza się zachowanie istniejących zróżnicowanych pod względem wysokości części
budynku z możliwością dostosowania wysokości do istniejącej dwukondygnacyjnej części,
maksymalnie10 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: dotychczasowa tj. na całej szerokości działki,
c) geometria dachu: dopuszcza się zachowanie istniejących dachów płaskich: w przypadku
przebudowy dopuszcza się - dla zindywidualizowania rozwiązań architektonicznych - inną
geometrię dachów na poszczególnych częściach z zaleceniem spadowego o łamanej kalenicy
i kątach nachylenia połaci dachowych 20-450;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 100 %;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala się z uwagi na dotychczasową 99 %
zabudowę terenu;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 1,0-1,5;
6) miejsca parkingowe wyłącznie na parkingach miejskich na terenie oznaczonym symbolem 3KS oraz
na Placu 11 Listopada oznaczonym symbolem 1KD-ZP;
7) obsługa komunikacyjna: – z ul. Kilińskiego oznaczonej symbolem 6KDL i ul. Wąskiej oznaczonej
symbolem 5KDD.
§ 53. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 6U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, pomiędzy
liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń
budowlanych infrastruktury technicznej oraz miejsca do parkowania samochodów osobowych;
2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 10 m do najwyższego punktu
dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,
c) geometria dachu: dopuszcza się zachowanie istniejących dachów dwuspadowych
i jednospadowych: w przypadku przebudowy dopuszcza się - dla zindywidualizowania rozwiązań
architektonicznych - inną geometrię dachów;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % powierzchni działki;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni działki;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,3-1,0;
6) obowiązek zapewnienia na własnym terenie miejsc parkingowych stosownie do ustaleń § 69 ust. 5;
7) obsługa komunikacyjna: – wyłącznie z ul. Tylnej oznaczonej symbolem 4KDD z zachowaniem
istniejącego awaryjnego wyjazdu na ul. Górną (wojewódzka, główna, poza granicą planu).
§ 54. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1) lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących obiektów zabytkowych, adaptacja istniejącej zabudowy
z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 10 m do najwyższego punktu
dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,
c) geometria dachu: dla budynku handlowego w narożniku ulic Narutowicza i 9-go Maja dopuszcza
się zachowanie istniejącego dachu płaskiego; w przypadku przebudowy zaleca się dach
dwuspadowy o głównej kalenicy równoległej do ul. Narutowicza lub dach łamany;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60 % powierzchni działki;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni działki;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,7-1,4;
6) obowiązek zapewnienia na własnym terenie miejsc parkingowych stosownie do ustaleń § 69 ust. 5;
7) obsługa komunikacyjna: – budynku zabytkowego – z ul. Kościuszki oznaczonej symbolem 6KDD,
budynku „Oazy” zarówno z ul. Narutowicza oznaczonej symbolem 5KDL jak i ul. 9-go Maja
(lokalna, poza planem).
§ 55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji,
adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 10 m do najwyższego punktu dachu
z możliwością dostosowania wysokości obecnego parterowego budynku handlowego do wysokości
istniejącej zabudowy na sąsiednim terenie oznaczonym symbolem Uz,
b) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,
c) geometria dachów: spadowe z obowiązkiem indywidualnego dostosowania się do geometrii
dachów i architektury budynków sąsiednich. Oznacza to przyjęcie każdej uzasadnionej
sąsiedztwem geometrii dachu zależnie od oceny i akceptacji WKZ;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % powierzchni działki;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10 % powierzchni działek;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,4-1,2;
6) obowiązek zapewnienia na własnym terenie miejsc parkingowych stosownie do ustaleń § 69 ust. 5;
7) obsługa komunikacyjna: z ul. Kościuszki oznaczonej symbolem 6KDD.
§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 9U i 10U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących obiektów zabytkowych, adaptacja istniejącej zabudowy
z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 12 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,
c) geometria dachów: spadowe z dopuszczeniem zachowania obecnych dachów płaskich;
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3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % powierzchni działki;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – dla terenu oznaczonego symbolem 9U – 20 %,
dla terenu o symbolu 10U – z uwagi na dotychczasową zabudowę i utwardzenie terenu - dopuszcza
się odstąpienie od ustalania udziału powierzchni biologicznie czynnej;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,6-1,2;
6) miejsca parkingowe: w granicach linii rozgraniczających ulicy Kościuszki oraz na parkingach
miejskich (Plac Dąbrowskiego i Plac Piłsudskiego);
7) obsługa komunikacyjna: z ul. Kościuszki oznaczonej symbolem 6KDD oraz ul. 9-go Maja (lokalna,
poza planem).
§ 57. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem obowiązującej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku
planu;
2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: zróżnicowana, do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9 m do najwyższego
punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: dotychczasowa,
c) geometria dachów: spadowe o kątach nachylenia połaci w przedziale 10-300, główny kierunek
kalenicy – zarówno prostopadły jak i równoległy do bocznych, dłuższych granic działki;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70 % działki; w sytuacji gdy wskaźnik ten jest przekroczony
już obecnie – ustala się zakaz rozbudowy budynków istniejących;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni działki;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,6-1,2;
6) zakaz utrwalania obecnej funkcji produkcyjnej poprzez działania polegające na zakazie rozbudowy
obecnych budynków produkcyjnych z zaleceniem zmiany działalności na wyłącznie usługową;
7) obowiązek likwidacji bądź osłony maskującej istniejącego komina (np. barwa szara, osłonięcie
zimozieloną roślinnością szybko rosnącą) itp.;
8) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania na własnym terenie według zasad określonych w § 69
ust. 5;
9) obsługa komunikacyjna: z ul. Warszawskiej oznaczonej symbolem 3KDL.
§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu, Pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic dopuszcza się lokalizację
obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej i miejsca do parkowania;
2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy oraz budowa
nowych budynków na warunkach:
a) wysokość: do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 8 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: maksymalnie na całej szerokości działek,
c) geometria dachów: dwuspadowe o kątach nachylenia połaci w przedziale 10-300, z uwagi na
zróżnicowanie kierunków kalenic istniejących budynków – dopuszcza się dowolny kierunek
kalenic;

Id: 425D06F9-912F-4F9C-A312-609713735DB9. Podpisany

Strona 34

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80 % terenu oznaczonego symbolem;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 % działki, ale dopuszcza się jej brak
w sytuacjach, gdy już obecnie cała powierzchnia działek jest zabudowana lub utwardzona;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,6-1,2;
6) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania na własnym terenie według zasad określonych w § 69
ust. 5;
7) obsługa komunikacyjna: terenu: – bezpośrednia z ul. Konopnickiej oznaczonej symbolem 4KDL i za
pośrednictwem drogi wewnętrznej wyprowadzonej z ul. Konopnickiej po terenie usługowym;
8) inne ustalenia: przy realizacji nowej zabudowy na części terenu oznaczonego symbolem 12U należy
uwzględnić uwarunkowania terenowe związane z okresowo występującym wysokim poziomem wód
gruntowych i narażeniem na podsiąkanie.
§ 59. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z obowiązującą linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu. Linia ta
nie obowiązuje w przypadku rozbudowy istniejącego budynku usługowego poprzez jego nadbudowę;
2) z zastrzeżeniem ustaleń odnoszących się do strefy częściowej ochrony konserwatorskiej,
w szczególności w stosunku do istniejącej zabudowy na działce Nr 49/1, adaptacja istniejącej
zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy oraz budowy nowych obiektów
usługowych na warunkach:
a) wysokość: do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 10 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,
c) geometria dachów: spadowe o kątach nachylenia połaci w przedziale 10-300, główny kierunek
kalenicy – wschód-zachód;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70 % powierzchni działek;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni działki;
5) intensywność zabudowy – w przedziale 0,7-1,5;
6) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania na własnym terenie według zasad określonych w § 69
ust. 5;
7) obsługa komunikacyjna: terenu – z ul. Żeromskiego oznaczonej symbolem 1KDL i z ul. Strażackiej
oznaczonej symbolem 10KDD.
§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14U ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu, z obowiązkiem przełożenia kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji z usytuowaniem nowych
obiektów usługowych. Pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulic dopuszcza się
lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej oraz sytuowanie parkingów;
2) istnieje możliwość zajęcia części terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulicy Konopnickiej
o symbolu 4KDL i ul. Objazdowej (KDGP poza granicą planu) na cele związane z przebudową tego
skrzyżowania w trakcie realizacji przebudowy ul. Objazdowej w ciągu drogi krajowej Nr 14 i Nr 12;
3) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej z możliwością remontów,
przebudowy i rozbudowy na warunkach:
a) wysokość: do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: maksymalnie 20 m,
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c) geometria dachów: spadowe o kątach nachylenia połaci w przedziale 10-300, główny kierunek
kalenicy – równoległy do ul. Konopnickiej o symbolu 4KDL;
4) budowa nowych budynków wyłącznie usługowych spełniających warunki:
a) wysokość: maksymalnie 10 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,
c) geometria dachów: dwuspadowe o kącie nachylenia połaci powyżej 100 lub płaskie;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70 % powierzchni działki lub poniżej 2000 m2 dla jednego
obiektu;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10 % powierzchni działki lub – w przypadku
realizacji inwestycji przez jednego inwestora - całego terenu;
7) intensywność zabudowy – w przedziale 0,4-1,0;
8) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania na własnym terenie według zasad określonych w § 69
ust. 5;
9) obsługa komunikacyjna:
a) dla nowych inwestycji usługowych – wyłącznie z ul. Zielonej (lokalna, poza granicą planu)
z dopuszczeniem wyjazdu na prawoskręt w ul. Konopnickiej o symbolu 4KDL,
b) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej –
dotychczasowych zasad obsługi z ul. Konopnickiej oznaczonej symbolem 4KDL;

z zachowaniem

10) inne ustalenia: w projektowaniu i realizacji nowej zabudowy należy uwzględnić uwarunkowania
terenowe związane z okresowo występującym wysokim poziomem wód gruntowych i narażeniem na
podmakanie.
§ 61. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nie ustala się lokalizacji nowej zabudowy;
2) dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu przystanku komunikacji zbiorowej;
3) dopuszczalna jest realizacja wiat o wysokości do 3 m;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 5 % terenu;
5) obsługa komunikacyjna: z ul. Zielonej (lokalna, poza granicą planu).
§ 62. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KS i 3KS ustala się następujące
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zakaz nowej zabudowy;
2) adaptacja budynku szaletu miejskiego na warunkach:
a) wysokość: 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie 3 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: maksymalnie 3 m;
3) geometria dachu: kopuła;
4) wskaźnik powierzchni zabudowy terenów – 1%;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10 %, przy czym dla terenu o symbolu 2KS
dopuszcza się pełne utwardzenie terenu;
6) obsługa komunikacyjna:
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a) terenu oznaczonego symbolem 2KS: z ul. Objazdowej istniejącym zjazdem publicznym do obecnej
stacji paliw,
b) terenu oznaczonego symbolem 3KS: z ulic publicznych oznaczonych symbolami 1KDL, 1KDD
i 2KDD.
§ 63. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4KS i 5KS ustala się następujące
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem
wyznaczonej na rysunku planu;

obowiązującej

i nieprzekraczalnej

linii

zabudowy

2) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy oraz budowy
nowej na warunkach:
a) wysokość: 1 kondygnacja nadziemna, maksymalnie 7 m do najwyższego punktu dachu,
b) szerokość elewacji frontowej: maksymalnie 15 m,
c) geometria dachów: spadowe o kątach nachylenia połaci w przedziale 10-300, główny kierunek
kalenicy – zarówno prostopadły jak i równoległy do drogi z wjazdem;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 10 % działki; minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej - 30 % powierzchni działki;
4) intensywność zabudowy – w przedziale 0,1-0,5;
5) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania na własnym terenie według zasad określonych w § 69
ust. 5;
6) obsługa komunikacyjna:
a) stacji LPG oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KS – z ul. Reymonta oznaczonej symbolem
7KDL,
b) projektowanej myjni samochodowej – z ul. Kilińskiego oznaczonej symbolem 6KDL lub ul.
Słowackiego oznaczonej symbolem 2KDD z wykluczeniem zjazdu z ul. Mickiewicza (droga
wojewódzka, główna, poza granicą planu).
§ 64. Dla terenu
zagospodarowania:

oznaczonego

na

rysunku

planu

symbolem 1ZP ustala

się

warunki

1) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów małej architektury oraz obiektów, urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej;
2) obowiązek indywidualnego ukształtowania zieleni i obiektów małej architektury na warunkach
uzgodnionych z WKZ.
§ 65. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E ustala się zasady i warunki
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) adaptacja istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV z możliwością remontów, przebudowy
i modernizacji;
2) w przypadku przebudowy lub rozbudowy stacji nakaz zastosowania formy słupów ogłoszeniowych
o parametrach:
a) maksymalna wysokość 3 m,
b) geometria dachu: stożek lub kopuła;
3) wskaźnik powierzchni zabudowy: - maksymalnie 50 %, minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej – 30 %, intensywność zabudowy – w przedziale 0,5-0,8;
4) obsługa komunikacyjna:
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a) stacji o symbolu 1E: z ul. Konopnickiej oznaczonej symbolem 4KDL,
b) stacji o symbolu 2E – z ul. Warszawskiej oznaczonej symbolem 3KDL.
Rozdział 8.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 66. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują podziemne urządzenia melioracyjne.
2. Obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych i wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym
zakresie.
3. Na obszarze objętym planem nie występują zjawiska związane z osuwaniem się mas ziemnych
i wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
4. Na obszarze objętym planem nie występują obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego,
jednak fragment obszaru w granicach oznaczonych na rysunku planu jest narażony okresowo na
utrzymywanie się wysokiego poziomu wód gruntowych i okresowe podsiąkanie.
Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 67. Na obszarze objętym planem ustala się warunki scalenia i podziału nieruchomości:
1) na obszarze objętym planem nie ustala się zasad i warunków scalania;
2) dopuszczalne są podziały nieruchomości w celu powiększenia działek sąsiednich lub regulacji granic
między sąsiadującymi nieruchomościami;
3) dopuszcza się łączenie działek budowlanych i ich zabudowę oraz zagospodarowanie przez jednego
inwestora;
4) podziały na działki budowlane dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolami: 15MS, 16MS
4MU, 5MU i 14U pod warunkiem, że:
a) każda z wydzielonych działek budowlanych będzie miała zagwarantowany dostęp do drogi
publicznej pozostającej w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym,
b) z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 14U, zostanie zachowana minimalna szerokość
frontu działki budowlanej:
- dla zabudowy wolnostojącej 18,0 m,
- dla zabudowy bliźniaczej – 16 m,
- dla zabudowy usługowej 10 m,
c) z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 14U, każda z wydzielonych działek będzie miała
minimalną powierzchnię: o funkcji zabudowy śródmiejskiej – 500 m2, zabudowy mieszkaniowousługowej – 800 m2, zabudowy wyłącznie usługowej – 200 m2,
d) podział terenu oznaczonego symbolem 14U jest dopuszczalny po spełnieniu warunków:
zachowania minimalnej powierzchni 2500 m2, zapewnienia dostępu do ul. Zielonej za
pośrednictwem drogi wewnętrznej oraz zapewnienia pełnego uzbrojenia każdej działki;
5) na pozostałych, nie wymienionych wyżej terenach zakazuje się dokonywania podziałów wtórnych,
w wyniku których powstawać mogą nowe działki budowlane.
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Rozdział 10.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 68. 1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania i ograniczenia w ich użytkowaniu dla
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MS, 15MS, 16MS, 1MU, 5MU, 5Ui, 9U, 11U i 14U.
Na tych terenach przebiegają komunalne sieci uzbrojenia miejskiego, dla których – do czasu ich
przebudowy i przeniesienia, należy zapewnić możliwość dostępu dla służb komunalnych w celach
konserwacji i naprawy w sytuacjach awarii.
2. Obszar objęty planem w całości jest położony w granicach, dla których ustala się:
1) powierzchnię ograniczającą wysokość zabudowy dla lotnisk państwowych (wojskowych) do 340 m
npm;
2) granicę strefy ochronnej od terenów zamkniętych tj, ograniczonego sposobu zagospodarowania
terenów od kompleksu wojskowego we Wronowicach, w której obowiązuje dokonywanie uzgodnień
w zakresie wznoszenia obiektów wysokościowych linii energetycznych wysokiego napięcia,
masztów, radiostacji, wież, kominów itp., których wysokość lub oddziaływanie zakłócające może
ograniczyć możliwości bojowe obiektu. W granicach tego obszaru wydanie zgody na lokalizacje
należy uzgodnić z właściwym organem wojskowym.
Rozdział 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 69. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, budowy
i rozbudowy systemu komunikacji:
1) ustala się system dróg publicznych, obsługujących obszar objęty planem, stanowiący fragment
ogólnomiejskiego układu komunikacyjnego miasta Łask, w skład którego wchodzą drogi (ulice) klas:
lokalne oraz dojazdowe określone rysunkiem planu;
2) powiązanie obszaru z układem zewnętrznym są zapewnione poprzez ul. Objazdową położoną w ciągu
drogi krajowej Nr 12,14, sklasyfikowaną jako droga główna ruchu przyspieszonego – KDGP, ulice
Mickiewicza, i ul. Górna - położone w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483, sklasyfikowane jako główna
– KDG oraz ulice: Zieloną, Konopnickiej, Armii Krajowej, ul. 9 –go Maja i ul. Kilińskiego
stanowiące drogi powiatowe;
3) w granicach terenów zainwestowanych, w tym w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej
historyczny układ urbanistyczny miasta średniowiecznego, plan ustala, ze względu na istniejący stan
zainwestowania i linie zabudowy wyznaczone przez tą zabudowę, możliwość wprowadzenia
mniejszych szerokości korytarzy dróg w liniach rozgraniczających niż określają to przepisy odrębne;
4) dojścia lub dojazdy wydzielone w granicach poszczególnych terenów oznaczonych symbolami,
a także ciągi piesze nie są drogami publicznymi w rozumieniu niniejszego planu;
5) plan wyznacza tereny komunikacji „KD” z podstawowym przeznaczeniem pod utrzymanie,
przebudowę i budowę dróg i urządzeń związanych z ich obsługą, oznaczone na rysunku planu
symbolami literowymi:
a) KDL – drogi lokalne „L”,
b) KDD – drogi dojazdowe „D”
dla których określa się szczegółowe ustalenia w dalszej części rozdziału.
2. W zakresie podstawowego układu komunikacyjnego służącego lokalnym celom publicznym, ustala
się przebieg następujących dróg służących obsłudze terenów zabudowy:
1) dla dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
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a) 1KDL (ul. Żeromskiego, odcinek drogi powiatowej Nr 2327E w granicach działki ewidencyjnej Nr
326/3) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających według rysunku planu,
b) 2KDL (ul. Żeromskiego, odcinek drogi miejskiej w granicach działki ewidencyjnej Nr 326/4) szerokość korytarza w liniach rozgraniczających według rysunku planu,
c) 3KDL (ul. Warszawska – odcinek w granicach działki ewidencyjnej Nr 101) – szerokość w liniach
rozgraniczających według rysunku planu,
d) 4KDL (ul. Konopnickiej – na całej długości, obejmującej 3 odcinki) – szerokość korytarza
w liniach rozgraniczających według rysunku planu,
e) 5KDL (ul. Narutowicza – odcinek w granicach planu) - szerokość korytarza w liniach
rozgraniczających według rysunku planu,
f) 6KDL (ul. Kilińskiego, odcinek drogi powiatowej Nr 2317E) - szerokość korytarza w liniach
rozgraniczających według rysunku planu,
g) 7KDL (ul. Reymonta) - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających według rysunku planu;
2) dla dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 1KDD (ul. Szeroka) - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających według rysunku planu,
b) 2KDD (ul. Słowackiego) - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających według rysunku planu,
c) 3KDD (ul. Słowackiego, odcinek – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających według
rysunku planu,
d) 4KDD (ul. Tylna) – szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 5KDD (ul. Wąska) – szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 6KDD (ul. Kościuszki) – szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 7KDD (ul. Kościelna) – szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 8KDD (ul. Sobieskiego) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających: dotychczasowa,
i) 9KDD (ul. Dzika) – szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu,
j) 10KDD (ul. Strażacka) – szerokośc w liniach rozgraniczających według rysunku planu;
3) dla terenów ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 1KDy - szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 2KDy - szerokość w liniach rozgraniczających wg rysunku planu.
3. Na terenach dróg, o których mowa w niniejszym planie, w obrębie linii rozgraniczających, plan
zakazuje lokalizacji urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami obsługi ruchu.
Dopuszcza się tu lokalizację zieleni niskiej i urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu,
w szczególności przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, parkingów, urządzeń
związanych z utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem
nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych oraz
uzyskania zgody zarządcy drogi.
4. Plan ustala, że wszystkie drogi (ulice), oznaczone na rysunku planu symbolami KDL i KDD
zarówno w zakresie budowy jak i przebudowy, stanowią inwestycje celu publicznego. Nie są inwestycją
celu publicznego ciągi piesze oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDy i 2KDy.
5. Plan ustala, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych, następujące wymagania parkingowe dla
działek o następującym przeznaczeniu podstawowym:
1) mieszkaniowo-usługowych:
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a) w zakresie handlu - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 p.u.,
b) w zakresie gastronomii – jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,
c) dla pozostałych branż usług – minimum dla 30 % liczby zatrudnionych, jednak nie mniej niż
2 stanowiska,
d) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – maksymalnie 2 stanowiska w garażach
z wyłączeniem terenów znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg i ulic. Na terenach
zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonej w planie symbolem MS i MU zakazuje się budowy
garaży z przeznaczeniem dla samochodów ciężarowych o nośności powyżej 3,5 tony.
§ 70. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące warunki obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę:
a) ustala się, że podstawowym sposobem zaopatrzenia w wodę całego obszaru objętego planem, dla
celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych, będzie miejska sieć wodociągowa
przewidziana 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,
c) z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych, ustala się zasadę budowy sieci w korytarzach dróg i ulic
publicznych za zgodą zarządców tych dróg,
d) ustala się zakaz budowy nowych indywidualnych ujęć wody;
2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych.
a) ustala się, że odprowadzanie ścieków sanitarnych odbywać się będzie w oparciu o istniejącą
i projektowaną miejską sieć kanalizacji sanitarnej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy
i modernizacji,
b) odprowadzanie ścieków deszczowych – w oparciu o istniejącą i projektowaną miejską sieć
kanalizacji deszczowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji,
c) w sytuacjach wyjątkowych, w tym również ze względu na brak technicznych możliwości
podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się rozprowadzenie wód
deszczowych powierzchniowo,
d) ustala się na całym obszarze objętym planem - zakaz budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków,
e) na terenach, gdzie jest lub będzie prowadzona usługowa lub wytwórcza działalność gospodarcza,
ustala się obowiązek wstępnego podczyszczania wód deszczowych w granicach własnego terenu,
przed wprowadzaniem tych ścieków do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
f) na obszarze objętym planem zakazuje się prowadzenia działalności, w wyniku której mogą powstać
ścieki technologiczne;
3) Zasilanie w energię elektryczną:
a) ustala się, że budowę, przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić
w uzgodnieniu z operatorem układu sieci z uwzględnieniem następujących zasad:
- budowa liniowych kablowych odcinków linii średniego i niskiego napięcia – w liniach
rozgraniczających dróg i ulic publicznych, na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą dróg,
- dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii
kablowych układanych w gruncie,
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- ustala się lokalizację istniejących stacji transformatorowych na wydzielonych działkach,
z możliwością dostępu do dróg publicznych. Zmiana lokalizacji stacji oraz lokalizacja stacji
dodatkowych wynikająca z potrzeb funkcji podstawowych, nie wymaga zmiany ustaleń planu,
b) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z istniejącymi liniami
elektroenergetycznymi, należy przewidzieć przebudowę tych linii na warunkach wynikających
z przepisów odrębnych, uzgodnionych z gestorem sieci i właścicielami gruntów;
4) Zaopatrzenie w gaz przewodowy.
a) dla obszaru objętego planem miejscowym istnieje możliwość zaopatrzenia w gaz przewodowy,
a źródłem zasilania w gaz ziemny jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 (6,3MPa) relacji
Pabianice-Zduńska Wola-Sieradz,
b) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych może być realizowane po
wybudowaniu sieci rozdzielczej średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających dróg publicznych
i ulic za zgodą zarządcy tych dróg,
c) do czasu budowy sieci rozdzielczej, zakłada się utrzymanie mieszanego systemu ogrzewania
mieszkań i lokali gospodarczych opartego o istniejące kotłownie indywidualne z możliwością ich
rozbudowy, przebudowy i modernizacji, przy czym ustala się – w przypadku rozbudowy
i przebudowy kotłowni - zasadę systematycznego ich przechodzenia na stosowanie ekologicznych
nośników energii cieplnej;
5) Zaopatrzenie w ciepło:
a) zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych, technologicznych i ciepłej wody użytkowej będzie
nadal realizowane z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych lub wolnostojących z zaleceniem
stosowania technologii i paliw ekologicznych oraz miejskiej sieci ciepłownicze,
b) ustala się, że lokalizacja sieci ciepłowniczej będzie realizowana w liniach rozgraniczających ulic.
W przypadku kolizji z zabudową oraz innymi elementami infrastruktury technicznej istniejącymi
w ulicach, dopuszcza się – za zgodą właścicieli gruntów - prowadzenie ciepłociągów poza tymi
liniami,
c) szczegółowe przebiegi sieci zostaną uściślone na etapie decyzji realizacyjnych w oparciu o przyjęte
rozwiązania techniczne i szczegółową analizę gruntów;
6) Gospodarka odpadami.
a) plan ustala, że odpady komunalne będą segregowane i sortowane w miejscu ich powstawania
i wywożone na składowisko odpadów zlokalizowane poza miastem i gminą Łask,
b) ustala się obowiązek wyposażenia wszystkich nieruchomości i działek w indywidualne pojemniki
do gromadzenia odpadów komunalnych, które będą opróżniane zgodnie z gminnym programem
utrzymania porządku i czystości;
7) Wyposażenie w środki łączności.
a) plan ustala, że zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie się odbywać z istniejącej i projektowanej
sieci prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg publicznych i ulic na warunkach uzgodnionych
z operatorem sieci i zarządcą drogi,
b) obsługa abonentów telefonicznych odbywać się będzie za pośrednictwem indywidualnych
przyłączy na warunkach określonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego,
c) ustala się, że obiekty, urządzenia i sieci telekomunikacyjne, z zastrzeżeniem ustaleń
konserwatorskich, mogą być realizowane na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowo-usługowej i usługowej.
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§ 71. 1. Lokalizację sieciinfrastruktury technicznej wszystkich mediów ustala się w obrębie terenów
przeznaczonych pod komunikację, z zachowaniem wzajemnych odległości i odległości od obiektów
budowlanych wynikających z przepisów odrębnych.
2. Dopuszczalna jest lokalizacja sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg
za zgodą właściciela terenu i na warunkach uzgodnionych z zarządzającym siecią.
3. Dopuszcza się wyposażenie terenów w sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz inne
urządzenia infrastruktury technicznej ograniczone wyłącznie do obsługi poszczególnych terenów pod
warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu oraz interesów osób trzecich.
Rozdział 12.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 72. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, ustala się
dotychczasowy sposób użytkowania terenu.
Rozdział 13.
Stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości
§ 73. 1. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, płatną w przypadku
zbycia nieruchomości.
2. Określa się wysokości stawek procentowych stanowiących podstawę ustalenia jednorazowej opłaty
pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w obszarze objętym planem, płatną
w przypadku zbycia nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego:
1) dla terenów oznaczonych symbolem 14U– 30 %;
2) dla terenów oznaczonych symbolami MS, MU – 1 %;
3) dla terenów oznaczonych symbolami Uo, Uz, Uk, Ui – 0,1 %;
4) dla terenów oznaczonych symbolami U – 1,0 %;
5) dla terenów placów publicznych oznaczonych symbolami KD-ZP oraz zieleni urządzonej oznaczonej
symbolem ZP – 0,1 %;
6) dla terenów komunikacji – dróg publicznych oznaczonych symbolami KDL i KDD – 0,1 %;
7) dla terenów ciągów pieszych oznaczonego symbolami KDy – 0,1 %;
8) dla terenów obsługi komunikacji, oznaczonych symbolami 1KS, 2KS, 3KS – 0,1 %;
9) dla terenów oznaczonych symbolami 4KS i 5KS – 10 %.
Rozdział 14.
Przepisy końcowe
§ 74. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 75. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Łasku i zamieszczeniu jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/343/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu wniesionych podczas
wyłożenia do publicznego wglądu
Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w Łasku – teren Śródmieścia - odbyło się w okresie od 5 listopada do 28 listopada 2012 r. Uwagi do
projektu planu można było składać do 14 grudnia 2012 r.
W tym czasie wniesiono 1 uwagę. Uwaga dotyczyła możliwości uwzględnienia w projekcie planu
miejscowego zapisu dotyczącego zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków.
Uwaga odnosiła się do działki nr ewid. 67, obręb 14. Uwaga została rozstrzygnięta pozytywnie.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/343/13
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951) Rada Miejska w Łasku stwierdza, że w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, niezależnie od
już realizowanego programu „Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku”, przewiduje się realizację
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i określa się sposób
ich realizacji oraz zasady finansowania. Jest to:
1) rozbudowa istniejącej miejskiej sieci wodociągowej o odcinki łącznej długości około 1800 mb
realizowanej w liniach rozgraniczających istniejących ulic publicznych. Inwestycja realizowana
sposobem gospodarczym ze środków własnych gminy w możliwie jak najkrótszym terminie zależnym
od możliwości budżetowych gminy. Realizacja jednostkami wykonawczymi wyłonionymi w drodze
przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
2) rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej o odcinki łącznej długości około 500 mb
realizowanych w liniach rozgraniczających ulic publicznych. Inwestycja realizowana sposobem
gospodarczym ze środków własnych gminy w możliwie jak najkrótszym terminie zależnym od
możliwości budżetowych gminy. Realizacja jednostkami wykonawczymi wyłonionymi w drodze
przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
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