
UCHWALA NR111/16/2015
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow
polozonych w gminie Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnytn
(Dz. U. z2013r. poz. 594 i 1318, z2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r.
poz. 21, 405, 1238, 1446, z2014r. poz. 379, 76811133, z2015r. poz. 22) w zwiazku z uchwa*^ Nr
XXX/203/2013 Rady Gminy Ostrowek zdnia 29 pazdziernika 2013 r. w sprawie przystapienia do
sporza^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow polozonych w gminie
Ostrowek, stwierdzajaj: brak naruszenia ustaleri studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowek uchwala sie_, co nast^puje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. Uchwala sie^ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarow polozonych
w gminie Ostrowek zwany dalej planem.

§ 2. 1. Granic? obszaru obj^tego planem okresla rysunek planu.

2. Integralnymi czesciami uchwafy sa_:

1) rysunek planu, sporzajizony w skali 1:2000 i skladaja^cy sie_ z szesciu arkuszy, stanowia^cy zalajcznik
Nr 1;

2) rozstrzygniecie dotycza^ce sposobu rozpatrywania uwag zgloszonych do projektu planu stanowiajce
zalajcznik Nr 2;

3) rozstrzygni^cie dotycza^ce sposobu realizacji inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej, ktore
naleza^do zadan wtasnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiajce zalacznik Nr 3.

§ 3. llekroc w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczaja^cej - nalezy przez to rozumiec oznaczona^ na rysunku planu lini^ ci^gta^ dzielqca^
I obszar obj^ty planem na cz^sci o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

2) terenie nalezy przez to rozumiec teren o okreslonym rodzaju przeznaczenia i zasadach
zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj^cymi oraz oznaczony symbol
em literowym lub literowo-cyfrowym;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec lini$, w ktorej moze bye umieszczone
lico sciany budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi;

4) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumiec wyrazony procentowo stosunek
powierzchni terenu biologicznie czynnego na dzialce budowlanej w odniesieniu do powierzchni calej
dziatki budowlanej;

5) budynku mieszkalno-uslugowym — nalezy przez to rozumiec budynek mieszkalny jednorodzinny
wrozumieniu przepisow odr^bnych, w ktorym dopuszcza si? wydzielenie lokalu uzytkowego
o powierzchni calkowitej stanowia^cej minimum 30%, jednak nie wi^cej niz 50%, powierzchni
calkowitej budynku.

§ 4. Plan okresla:
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1) przeznaczenie terenow oraz przebieg linii rozgraniczaja^cych tereny o roznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowama;

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej;

5) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

6) szczegotowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objejych planem miejscowym;

7) szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej;

10) stawk^ procentowa^ na podstawie ktorej ustala si$ oplat? z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci.

§ 5. Ze wzgl^du na uwarunkowania w gramach obszaru obj^tego planem nie okresla si?:

1) wymagari wynikaja^cych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urza^dzania i uzytkowania terenow;

3)granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegaja^cych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow odr^bnych.

§ 6. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiajse ustalenia planu:

1) granica obszaru objetego planem miejscowym;

2) linia rozgraniczaja^ca;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu;

5) strefa archeologiczna;

6) strefa ochronna linii elektroenergetycznej SN 15 kV.

§ 7. Oznaczenia graficzne na rysunku planu b^dajce elementami informacyjnymi:

1) granica gminy;

2) stanowisko archeologiczne;

3) os linii elektroenergetycznej SN 15 kV.

Rozdziat 2.
Ustalenia ogolne dla catego obszaru

§ 8. Przeznaczenie terenow wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczaja^cymi:

1) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony symbolem RM;

2) teren zabudowy produkcyjno-uslugowej, oznaczony symbolem PU;

3) teren rolniczy, oznaczony symbolem R;

4) teren lasu, oznaczony symbolem ZL;

5) teren zalesien, oznaczony symbolem ZLD;

6) teren wod powierzchniowych, oznaczony symbolem WS;

7) teren drogi lokalnej, oznaczony symbolem KDL;

8) teren drogi wewne^rznej, oznaczony symbolem KDW.
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§ 9. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) zasady realizacji zabudowy:

a) lokalizacja zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu dotyczajcymi nieprzekraczalnej linii
zabudowy,

b) dopuszcza si? przekroczenie wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy o nie wiejcej niz 1,5 m,
przez takie elementy architektoniczne jak balkon, schody, gzyms lub okap dachu,

c) dopuszcza si? lokalizacj? zabudowy w odleglosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy granicy
z sasiednimi dzialkami budowlanymi, wylaeznie w przypadku dzialek budowlanych o szerokosci
frontu mniejszej lub rownej 20 m,

d) istnieja^ce budynki lub ich czesci, ktore znajduja^ siej w obszarze pomi^dzy nieprzekraczalna^ liniq.
zabudowy a linia, rozgraniczajacct drogi, podlegajq. rozbudowie z zachowaniem ustaleii
nieprzekraczalnej linii zabudowy, nadbudowie w obrysie scian zewn^trznych, przebudowie
i remontowi,

e) zasady zagospodarowania terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami RM i PU poza
obiektami wskazanymi w ustaleniach szczegolowych dla poszczegolnych terenow obejmuja^
lokalizacj?:

- zieleni towarzyszaeej,

- dojsc i dojazdow do budynkow,

- miejsc postojowych,

- drog wewn?trznych,

- obiektow malej architektury,

- budowli i urza^dzen zapewniajqcych mozliwosc uzytkowania obiektow budowlanych zgodnie
z ich przeznaczeniem;

2) zasady realizacji ogrodzen:

a) zakaz realizacji od strony drog ogrodzen o la^cznej powierzchni przeswitow wynosza^cej mniej niz
25% calej powierzchni ogrodzenia,

b) zakaz realizacji ogrodzen o wysokosci przekraczajacej 1,8 m;

3) zasady realizacji reklam:

a) lokalizacja reklam wyl^cznie w ramach terenow zabudowy oraz terenow drog,

b) suma powierzchni reklam wolnostoja^cych na dzialce budowlanej zlokalizowanej w ramach terenow
zabudowy nie moze przekraczac powierzchni 4 m2,

c) suma powierzchni reklam mocowanych do ogrodzenia lub elewacji budynku na dzialce budowlanej
zlokalizowanej w ramach terenow zabudowy nie moze przekraczac powierzchni 2 m2.

§ 10. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1) w granicach obszaru obj^tego planem nie wyst^puja^ formy ochrony przyrody;

2) rozwi^zanie kolizji z ciekami oraz urzadzeniami melioracji wodnych szczegolowych powinno bye
zgodne z przepisami odrebnymi oraz zapewnic prawidlowy odplyw wod;

3) dopuszcza si? realizacj? przedsiewzi?c moga,cych znaczaeo oddziatywac na srodowisko przy
uwzgl^dnieniu zasad zagospodarowania okreslonych w ramach ustaleh szczegotowych dla
poszczegolnych terenow;

4) obowiazek zachowania dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego w przepisach odr^bnych dla
terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem RM jak dla terenow zabudowy zagrodowej.
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§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej:

l )w granicach obszaru obj?tego planem, nie wyst?puja^ zabytki nieruchome znajdujace si? rejestrze
zabytkow;

2) w granicach obszaru obj?tego planem, nie wyst?puja_ zabytki nieruchome znajdujace si? w gminnej
ewidencji zabytkow;

3) wszelkie dzialania w ramach okreslonych na rysunku planu stanowisk archeo logic znych wymagaja^
poste_powania zgodnego z przepisami odr?bnymi odnoszq.cymi si? do zabytkow archeologicznych;

4) wyznacza si? okreslona^ na rysunku planu, stref? archeologiczn% w ktorej prace ziemne wymagaja^
przeprowadzenia badah archeologicznych w formic nadzoru archeologicznego.

§ 12. Szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) wyznacza si? stref? ochronnq_ linii elektroenergetycznej SN 15 kV:

a) granic? strefy stanowi zasi?g pasa terenu w odleglosci 7,5 m na kazda^ strong od osi linii
elektroenergetycznej SN 15 kV,

b) w strefie:

- zakazuje si? sytuowania budynkow przeznaczonych na stary lub czasowy pobyt ludzi,

- zakazuje si? nasadzen zieleni o wysokosci przekraczaja^cej 3 m,

- wszelkie dzialania, a w szczegolnosci roboty budowlane, wymagaja^ post?powania zgodnego
z przepisami odr?bnymi odnosza^cymi si? do bezpieczeristwa i higieny pracy,

2) strefa ochronna, o ktorej mowa w ust. 1 dotyczy rowniez nowych, nie wyznaczonych na rysunku
planu linii elektroenergetycznych,

3) zmiana lokalizacji lub likwidacja wskazanych na rysunku planu linii elektroenergetycznych SN 15 kV
powoduje wyznaczenie strefy ochronnej, zmiane_ lokalizacji lub likwidacj^ wyznaczonej dla nich
strefy ochronnej niezaleznie od przebiegu wskazanego na rysunku planu.

§ 13. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objerych planem miejscowym:

l )w granicach obszaru objetego planem nie wyznacza si? granic obszarow wymagajqcych
przeprowadzenia scalen i podzialu nieruchomosci;

2) dopuszcza si? scalenia i podzial nieruchomosci na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych
z uwzglednieniem nast^puja^cych wskaznikow:

a) minimalna powierzchnia dzialki: 600 m2,

b) minimalna szerokosc frontu dzialki: 12 m,

c) minimalny k^t polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 60°.

§ 14. Ustala sie stawke procentowq, na podstawie ktorej ustala si? oplat? z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci w wysokosci:

1) 30% dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: RM, PU;

2) 0,5% dla pozostalych terenow.

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji:

1) uklad komunikacyjny obszaru obj?tego planem stanowia,:

a) droga publiczna zlokalizowana w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL,

b) drogi wewn?trzne zlokalizowane w ramach terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem
KDW,

c) drogi publiczne i wewn?trzne zlokali/.owane poza obszarem planu;
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2) dla nieruchomosci nie posiadaj^cych bezposredniego dost^pu do drog publicznych lub drog
wewn^trznych ustala si$ obslug? komunikacyjnq, na zasadach okreslonych w przepisach odr^bnych;

3) obowiajzek zapewnienia wgranicach dzialki budowlanej miejsc postojowych w ilosci nie mniejszej
niz:

a) 1 stanowisko, wliczaja^c w to miejsca garazowe, dla kazdego obiektu mieszkalnego.

b) 1 stanowisko na kazde 25 m2 powierzchni sprzedazy obiektow handlowych,

c) 2 stanowiska na kazdy obiekt oraz jedno stanowisko na kazde rozpocz^te 25 m2 powierzchni
uzytkowej obiektow rzemieslniczych oraz pozostafych obiektow ushigowych;

4) w granicach obszaru objetego planem nie wyznacza si$ miejsc postojowych przeznaczonych na
parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart$ parkingowa^.

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej:

1) ustala si? budow?, modernizacj?, przebudow^ oraz rozbudowy sieci i urzajdzen infrastruktury
technicznej stanowia^cych inwestycje celu publicznego zgodnie zprzepisami odr^bnymi niezaleznie
od przeznaczenia terenu i zakazu zabudowy okreslonego w ramach ustaleh szczegolowych dla
poszczegolnych terenow;

2) wyposazenie w infrastruktur? techniczna^:

a) zaopatrzenie w wod$:

- z sieci wodoci^gowej,

- z indywidualnych uj^c wod podziemnych,

- obowi^zek uwzgl^dnienia wymagah ochrony przeciwpozarowej wynikaj^cych z przepisow
odr^bnych,

b) odprowadzanie sciekow:

- do sieci kanalizacji sanitarnej,

- do zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle,

- do przydomowych oczyszczalni sciekow,

c) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych:

- do sieci kanalizacji deszczowej,

- w ramach terenu biologicznie czynnego,

d) zaopatrzenie w energi? elektryczna^:

- z sieci elektroenergetycznej,

- z urza_dzeri wykorzystuja^cych w procesie przetwarzania energie^ promieniowania slonecznego lub
wiatru,

e) zaopatrzenie w cieplo:

- z indywidualnych lub scentralizowanych systemow grzewczych,

- z urz^dzen wykorzystuja^cych w procesie przetwarzania energi? promieniowania slonecznego,
wiatru lub energi^ geotermalnaj

f) zaopatrzenie w gaz:

- z butli gazowych,

- ze stalych zbiornikow zlokalizowanych na dzialce budowlanej;

g) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odr^bnymi;

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613- Podpisany Strona 5



3) zakaz lokalizacji urzajizen, wykorzystuja^cych w procesie przetwarzania energie^ z odnawialnych
zrodel energii, o mocy przekraczaja^cej 100 kW.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegolowe dla poszczegolnych terenow

§ 17. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem RM.l, RM.2 ustala siej

1) przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej,

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja:

- budynkow mieszkalnych i mieszkalno-uslugowych,

- budynkow inwentarskich i budowli rolniczych,

- budynkow gospodarczych, garazy i wiat,

b) dopuszcza sie_ lokalizacj? budynkow uslugowych i rzemieslniczych o la^cznej powierzchni
zabudowy nie przekraczaja^cej:

- 30 % powierzchni zabudowy wszystkich budynkow zlokalizowanych na dzialce budowlanej
w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM. 1,

- 50 % powierzchni zabudowy wszystkich budynkow zlokalizowanych na dzialce budowlanej
w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM.2;

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna intensywnosc zabudowy: 0,05,

b) maksymalna intensywnosc zabudowy: 0,4,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40 %.

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej: 1000 m2,

e) maksymalna wysokosc zabudowy:

- budynki mieszkalne i mieszkalno-ustugowe: 9 m,

- budynki inwentarskie i gospodarcze: 12 m,

- budowle rolnicze: 15m,

- pozostale: 6 m,

f) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o k^cie nachylenia 15°- 45°,

- jednospadowe o ka^cie nachylenia do 30°,

- ptaskie;

4) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdzialu 2.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PU, ustala si$:

1) przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno-uslugowej:

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja:

- budynkow produkcyjnych i uslugowych,

- budynkow magazynowych, biurowych i socjalnych,
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- instalacji przemyslowych i urzq.dzen technicznych,

- budynkow gospodarczych, garazy i wiat,

b) zakaz lokalizacji instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadow,

c) zakaz, o ktorym mowa w pkt 2 lit. b) nie dotyczy obiektow zwia^zanych z przetwarzaniem odpadow
powstalych w ramach przedsi?wziec zlokalizowanych w ramach przedmiotowego terenu;

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalna intensywnosc zabudowy: 0,05,

b) maksymalna intensywnosc zabudowy: 0,7,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20%,

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej: 2000 m2,

e) maksymalna wysokosc zabudowy:

- budynki produkcyjne, uslugowe, magazynowe, biurowe i socjalne: 12 m,

- budynki gospodarcze, garaze i wiaty: 6 m,

- instalacje przemyslowe i urz^dzenia techniczne: 20 m,

f) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o ka^cie nachylenia: 20°- 45°,

- jednospadowe o ka^cie nachylenia: do 20°,

- plaskie,

4) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdzialu 2.

§ 19. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem R, ustala si?:

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja gruntow rolnych w rozumieniu przepisow odr?bnych,

b) zakaz zabudowy, za wyjqtkiem budowli i urza^dzen zwia^zanych z gospodarka^rolna^,

3) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdzialu 2.

§ 20. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, ustala si?:

1) przeznaczenie: tereny lesne;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja gruntow lesnych w rozumieniu przepisow odr?bnych,

b) zakaz zabudowy, za wyj^tkiem obiektow zwiqzanych z gospodarka^ lesna;

3) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdzialu 2.

§ 21. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem ZLD, ustala si?:

1) przeznaczenie: tereny zalesien;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja zalesien,

b) zakaz zabudowy, za wyja^tkiem obiektow zwiazanych z gospodarka^ lesnaj

3) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdzialu 2.
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§ 22. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem WS, ustala si?:

1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja:

- rzek i ciekow,

- zbiornikow wodnych oraz urz^dzen wodnych,

b) zakaz zabudowy, za wyjqtkiem lokalizacji obiektow zwi^zanych z gospodark^ wodnaj

3) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdziahi 2.

§ 23. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL, ustala si?:

1) przeznaczenie: teren drogi lokalnej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja obiektow i urza^dzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego w ramach drogi
klasy L,

b) szerokosc w liniach rozgraniczaj^cych: zgodnie z rysunkiem planu;

3) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdzialu 2.

§ 24. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, ustala sie_:

1) przeznaczenie: teren drogi wewn^trznej;

2) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja obiektow i urzajdzeri przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego,

b) szerokosc w liniach rozgraniczajacych: zgodnie z przebiegiem granic nieruchomosci;

3) pozostale zasady zgodnie z ustaleniami Rozdzialu 2.

Rozdziat 4.
Przepisy kohcowe

§ 25. Wykonanie uchwary powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 26. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urz^dowym
I WojewodztwaLodzkiego.

Przewodnic
Gm

Andrzej V

Rady

V/v\: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany
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Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 111/16/2015

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 13 lutego 2015 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarow potozonyuch w gminie Ostrowek.

Rady

woda
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WYRYS ZE STUD1UM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTROWEK
UCHWALA NR XXX>100/05 RADY GMINY OSTROWEK Z DNIA 5 PA2DZIERNIKA 20OS r

• GRAMICA OBSZARU OBJETEGO PLAN tM

*

— - .' ..

SCHEMAT PODZIAt-U RYSUNKU PLANU NA ARKUSZE

V .'.',. . r •

Id: 40182K2D-8I2I-4996-A840-91A9C054B6I3. Podpisany

Przewodr

I
Andrzei

(

ijtac

M'Woj

Rady

iwoda
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I
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' /U>
Woj< '

Rady

woda
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LEGENDA
DOTYCZACAARKU3ZAMR 1

OZNACZENIA B^DACE OBOWIAZUJACYMI USTALENIAMI PLANU:

KDW

GRANtCAOeSZARU OBJtTtCO PLANtM MIUSCOWYM

LIHIA ROZGRANICZAJACA

TEREN ROLNtCZV

mm LAW

TEREN ZALESIE>g

TEREN DROGI WEWN^TRZNEJ

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

ORANICAGMMV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLA OBSZAROW POtOZONYCH W GMINIE OSTROWEK
ZALACZNIK NR 1 DO UCHVWtY MR IIHteKOIS RADY GMINY OSTRdWEK I dnia 13 lulego 2015 f

ARKUSZ NR 1 SKALA 1:2000

1Y

Id: 40I82F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 5



GM. QSTR6WFK

OBRE3 NIERISZTNA
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Przewodnfif aWkady -
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LEGENDA
DOTYCZACA ARKUSZA NR 2 >

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

GRANICA OBRE;BU GEODfcZYJNfcGO

OZNACZENIA BE.DACE OBOWIA.ZU JACYMI USTAUENIAMI PLANU:
) **.w*•*,,„.«* BIAU iMli t
[ »A.«nl.wrfilfl 0*'- JVf.'

GRANICA OBSZARU OBJKTEGO PLANEM MIEJijqUWTH^^ ̂ '̂̂  ( ^~

LINIA RO2GRAHICZAJACA

TEREN ROLNIC2V

TERENLASU

TEREN ZALESIEN

TEREN DROGJ LOKALNEJ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZAROW POLOZONYCH W GMINIE OSTROWEK
ZAiACZNIK NR 1 DO UCHWALY NR IIU16G015 RADY GMINY OSTROWEK z dnia 13 lutego 2015 r.

ARKUSZ NR 2 SKALA 1:2000
ft * I. y * n I M m loom 300m

WVRYS ZE STUDIUM ORAZ SCHEMAT rOOZlALU MAARKUS2E ZNAJDUJE Sit NAARKUSZU NR I

Przewodnj[/-//ac

Andrie

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Slrona 9
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OBR^B SKRZYNNO

SXR7YWQ Gtt OSTftfWEK

Rady

AnUrz&t Wdiewoda
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Andrzejf Wofewoda
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LEGENDA
DOTYCZACA ARKUSZA NR 3

OZNACZENIA BE.DACE OBOWIAZUJACYMI USTALENIAMI PLANU:

CRANICA OBSZARU OBJtTfcGO PLANEM MIEJSCOWYM

LINW ROZCRANICZAJACA

NIEPRZEKRACZALNA LlhlA ZA8UOOWY

TEREN ZABUOOWY ZAGRODOWE J

TEREN ROLMCZY

TEREN LASU

STREFA OCHRONNA LINN ELEKTROEN&RGETYCZNEJ SN 15kV

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

STANOW15KOARCHEOLOGICZNE

OS LINIt ELEKTROENERGETYCZNEJ SN ISkV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZAROW POtOZONYCH W GMINIE OSTROWEK
ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY NR III/16O015 RADY GMINY OSTROWEK z dma 13 lutego 20151

ARKUSZ NR 3 SKALA 1:2000
0 N. . a * K 100 m J»m 300m

WVRVS ZC STUOIUM ORAZ SCHtMAT POOZIAtU NAARKUSZC ZfiAJDUJC Siq NA ARKUSZU NR 1

Id: 40I82F2D-812I-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 13



Przewodniq^cy

Ah
AndrzejAWoja

f' ady

voda
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Przewodnifc/^cyfllady

AnclrzeifWojqwoda
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GMNACZARNO2YO-

OHu. CM <*~a

Andrzef Wolewoda
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GMINAWIELUN

LEG EN DA
DOTYCZACA ARKUUA Nft 4

OZNACZENIA BgDACE OBOWIAZUJACYMI
USTALENIAHI PLAHU:

I ^BMNHM CNAWCA ODUAHU OMJt PIOO PWKM l*iJ»COWY»

TEHtHlAtU

[ Kbw j

OZMACZENIA INFORMACYJNE:

•MHMMH

0» UtW llBKTItMNtlUCTYCMJ ID f

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPOOAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZAROW POLOZONYCH W GMINIE OSTROWEK

ARKUSZ NR 4 SKALA 1 : 2000

Przewodr^iffcy^lady

fui

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 17
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OBR^BRJDLICEJAC

/
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RUDLCt JACXOWSKE CM OSfff6w€ff

KOWSKIE

Przewodni
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LEGENDA
DOTYCZACAAKKUSZA NR 9

OZNACZENIA BE.DACE OBOWIAZUJACYMI USTALENIAMl RLANU:

[•••••••I GRANKA OSSZARU OBJ^TEGO PLANEM MIEJSCOWVM

[ ~| UMIA ROZGRANICZAJACA

[._& A^ MEPR2EKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

TEREN ZABUDOWV PROOUKCYJMO-tJSlUGOWtJ

TEREN LASU

TEREN ZALESIEN

TEREN WOD POWIERZCHNIOWYCH

j KDW I TEREM DROGI WEWNE.TRZNEJ

^ \ STREFAAHCMEOLOGICiNA

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

GRAN 1C A OBRCBU GEOOEZYJNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZAROW POtOZONYCH W GMINIE OSTROWEK
ZAtACZNIK NR 1 DO UCHWW.Y NR 111/16/2015 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 13 lutego 2015 r.

ARKUSZ NR 5 SKALA 1:2000

PrzewodnicMcy^ady

Andrzej Jwojewoda

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 21
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Przewodny//zaoy Rady

Wdjewoda
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LEGENDA
- DOTYCZACA ARKUSZA NR 6

OZNACZENIA BE.DACE OBOWtAZUJACYMI USTALENIAMt PLANU:

GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYM

LIMA ROZGRAMICZAJACA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

TEREN ROLNICZY

TEREN OROGI WEWNE.'mZNEJ

STREFA OCHRQNNA LINII ELEKTROENERGETYCZHEJ SN 15kV

R

KDW

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

[ ^J OS LINIt ELEKTROEMERGETYCZNEJ SN 1SkV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZAROW POtOZONYCH W GMINIE OSTROWEK
ZAtA,CZNiK NR 1 DO UCHViWtY NR ll|yi&2015 RADY GMINY OSTROWEK z dnia 13 lulego 2015 r

ARKUSZ NR 6 SKALA 1:2000
ft « a » «B tt 100m 200m ,̂ ^___ 300m

WYHYS/l SlUI«UMOt*A/ SCHI MAT PCX>/IA4 U NAAHKUS-'f /NAjnUJ* 311, NAAHKUSVU NH 1

Przewodni^scy/Hady

AndrzejIWoie>voda
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr HI/16/2015

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 13 lutego 2015 r.

ROZSTRZYGNI^CIE DOTYCZ^CE SPOSOBU ROZPATRYWANIA UWAG ZGLOSZONYCH
DO PROJEKTU PLANU

Lp

1

Data wplywu
uwagi

2

Nazwisko i iini?, nazwa
jednostki

organ izacyjnej i adres
zglaszajacego uwagi

3

TreSc" uwagi

4

Oznaczenie
nieruchomosci.
ktorej dotyczy

uwaga

5

Ustalenia projektu planu dla
nieruchomosci, ktorej

dotyczy mvaga

6

Rozstrzygniecie
Rady Gminy Ostrowek

uwaga
uwzgledniona

7

uwaga
nieuwzgle-dniona

8

Uwagi

9

1. wytozenie

1.
14

listopada
2014 r.

mieszkaiicy wsi
Skrzynno:

Panek Marek
Muszynski Jozef

Zieliiiski Jaroslaw
K?pa Jerzy

Wrobel Miroslaw
Krzemianowski

Andrzej
Niepieklo Jacek
Kolanek Lukasz

Fidelak
Joanna i Jacek
Pawlak Halina

Strozik Elzbieta
Bartos Zbigniew
Skorupa Longina
Stysiak Lucjan
Wesolowski K.
Minkina Beata
Wrobel Pawel

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

obre> Skrzynno
dzialki nr ewid.

a) 1736

b) 1639
c)724
d)723
e)722
0695

g) 1597/1

h) 1743

i)720
j)748

k)747

1)740
m) 728

a) teren zabudowy
produkcyjno-usiugowej - PU
teren wod powierzchniowych

-WS
b) teren zalesieii - ZLD
c) teren zalesien - ZLD
d) teren zalesieii - ZLD
e) teren zalesien - ZLD
0 teren zalesieii - ZLD
g) teren zalesien - ZLD

teren wod powierzchniowych
-WS

h) teren zalesien - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS
i) teren zalesien - ZLD
j} teren zalesieii - ZLD

teren rolniczy - R
k) teren zalesien - ZLD

teren rolniczy - R
1) teren zalesien - ZLD

m) teren zalesieii - ZLD

a )X

b)X
c ) X
d)X
e}X
O X
g)X

h)X

i ) X
J ) X

k ) X

D X

Id: 40I82F2D-812I-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 1



2.
13

listopada
2014 r.

mieszkaricy wsi
Nietuszyna:

Witkowski /bigniew
Danuta Fita

Baraiiska Irena
Falls l.ukiis/.

Sprzeciw vvobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

n) 1730

o) 1662

p) 174]

r) 1642
s) 1645
t) 1634
u) 1635
w) 1 738

x}1700
y)1718

z}1719

aa) 1717
ab) 725
ac) 1758

ad) 737

obreb Nietuszyna
dziafki nrewid.

a) 220
b)331

c)355
d ) 3 I 9

n) teren zabudowy
produkcyjno-uslugowej - PU

0)

p) teren zabudovvy
produkcyjno-uslugowej - PL)

teren zalesieri - ZLD
teren \vod powierzchniowych

-WS
r) teren zalesieri - ZLD
s) teren zalesieii - ZLD
t) teren zalesieii - ZLD
u) teren zalesieri - ZLD

w) teren zabudowy
produkcyjno-uslugowej - PU

teren zalesieh — ZLD
teren \vod powierzchniowych

-WS
x) teren zalesieri - ZLD

y) teren zabudowy
produkcyjno-uslugowej - PU

teren zalesieri - ZLD
z) teren zabudowy

produkcyjno-usfugowej -PU
teren zalesieri -ZLD

aa) teren zalesieri - ZLD
ab) teren zalesieri - ZLD

ac) teren wod
powierzchniowych - WS
ad) teren zalesieri - ZLD

a) teren zalesieii - ZLD
b) teren zalesieri - ZLD

teren rolniczy-R
c) teren zalesieii - ZLD

r n ) X
n)X

o ) X

P)X

r )X
s)X
t ) X
u ) X
w)X

x ) X
y)x

z )X

aa)X
ab)X
ac}X

ad)X

a)X
b)X

c ) X

o) nieruchomosc
zlokalizowana poza
granicami obszaru
obj^tego planem
micjscowym

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B6I3. Podpisany Strona 2



3.
14

listopada
2014 r.

Palis Jozef
Kamiriski Marcin

Kubiak Jacek
Dudek Wojciech
Kuznik Andrzej

Szczepariski Czeslaw
Pe.ciak Maria

Zuzewicz Artur

mieszkaricy wsi
Niemierzyn:

Strugala K.
Kosowski K.

Drewicz Stefan
Wrobel Krystyna
Kamiriski Marek
Koniak Stefania

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

e)318

f)353
g)352
h)203
i}224

j) 348/4
k)327

1)325
m)326

n)324

o)334

p)225
r)226
s)364
t)356
u)208
w)2l2
x)349
y)223
z}719
aa) 322

ab)321

ac)218

obr?b Niemierzyn
dziafki nrewid.

a) 9
b)34

c)35

d)33

e)37

036

R ) 7

d) teren zalesieri - ZLD
teren rolniczy - R

e) teren zaiesieri - ZLD
teren rolniczy -R

f) teren zalesieii - ZLD
g) teren zaiesieri - ZLD
h) teren zaiesieri - ZLD
i) teren zaiesieri - ZLD
j) teren zaiesieri - ZLD
k) teren zaiesieri -ZLD

teren rolniczy - R
1) teren rolniczy - R

m) teren zaiesieri -ZLD
teren rolniczy - R

n) teren zaiesieri - ZLD
teren rolniczy - R

o) teren zalesieri - ZLD
teren rolniczy - R

p) teren zaiesieri - ZLD
r) teren zaiesieri - ZLD
s) teren zaiesieri - ZLD
t) teren zaiesieri - ZLD
u) teren zaiesieri - ZLD
w) teren zaiesieri - ZLD
x) teren zalesieri - ZLD
y) teren zalesieri - ZLD
z) teren zalesieri - ZLD
aa) teren zalesieri -ZLD

teren rolniczy -R
ab) teren zalesieri - ZLD

teren rolniczy - R
ac) teren zalesieri - ZLD

a) teren zalesieri - ZLD
b) teren zalesieri - ZLD

teren rolniczy - R
c) teren zalesieri - ZLD

teren rolniczy -R
d) teren zalesieri - ZLD

teren rolniczy - R
e) teren zalesieri - ZLD

teren rolniczy -R
0 teren zalesieri - ZLD

teren rolniczv-R

d)X

e ) X

O X
g)X
h ) X
i ) X
J ) X
k ) X

1 > X
m}X

n)X

o)X

p)X
ox
s )X
t>x
u)X
w)X
x)X
y)X
z)X
aa)X

ab)X

ac)X

a)X
b ) X

c)X

d ) X

e)X

OX

Id: 40182F2D-812I-4996-A840-9IA9C054B613. Podpisany Strona 3



4.

5.

6.

7.

8.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r

listopada
2014r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014r.

Kaluza Elzbieta
Kaluza Stanislaw

Czajkowska Elzbieta
Czajkowski Tadeusz

Statuch Krzysztof
prowadzacy dzialalnos'c

gospodarcza^ pn.
Eko-WiatrBis

ul. Jana Pawla 11 52/23
98-200 Sieradz

Kamiriski Marcin

Szczepanski Czestaw

l.Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2.Prosba o przeznaczenie
na lokalizacje_ elektrowni
\viatrowej o moc>r 2MW

wraz z infrastruktura.
technicznq

l.Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2.Spr?:eciw wobec
przeznaczenia pod tereny
wod powierzchniowych

3.Prosba o przeznaczenie
na lokalizacj? elektrowni
wiatrowej o mocy 2MW

wraz z infrastruktur^
technicznti

l.Sprzeciw wobec
zapisow planu

zakazujacych lokalizacji
urza,dzeri wytwarzaja.cych
energi^ z odnawialnych
zrodet energii o mocy

przekraczaja^cej lOOkW

2.Sprzeciw wobec
nieuvvzgl?dnienia

w ramach ustalen planu
v\'ydanych decyzji
o srodowiskowych
uwarunkowaniach
Sprzeciw wobec

przeznaczenia pod
zalesienie

Sprzecivv wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

h)16
i)30

obr^b Skrzynno
dzialka nr ewid.

1596

obr?b Skrzynno
dziatki nrewid.

1594, 1595

obszar obj?ty
planem

obr^b Nietuszyna
dzialki nr ewid.

327. 326. 324, 325
obr?b Nietusz\'na
dzialka nrewid.

349

g) teren zalesieri - ZLD
h) teren zalesieri - ZLD
i) teren zalesien - Z[,D

kren rolniczy - R
teren zalesien - ZLD

teren wod powierzchniowych
-WS

teren zalesien -ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS

wszystkie ustalenia planu

teren zalesien - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS
teren zalesien - ZLD

g)X
h)X
i )X

I . X

2.X

I.X

2.X

3.X

I.X

2.X

X

X

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 4



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

24
listopada
2014r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
201 4 r.

Kamiiiscy
Paulina i Marcin

Kaminski Marcin

Kosowski Michal

Polak Daniel

Pawlak
Helena i Marian

Pawlak Marian

Krzemianowski
Andrzej

Krzemianowski
Andrzej

Kijpa Jerzy

Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

l.Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2. Prosba o przeznaczenie
na lokalizacje elektrovvni

wiatrowej wraz
z infrastruklura,

techniczn^
l.Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2. Prosba o przeznaczenie
na lokalizacj? elektrowni

wiatrowej wraz
z infrastruktura,

techniczna.
Prosba o przeznaczenie

na lokalizacje elektrowni
wiatrowej wraz
z infrastruktura,

techniczna
Sprzeciw wobec

przeznaczenia pod
zalesienie

Prosba o przeznaczenie
na lokalizacje elektrowni

wiatrowej wraz
z infrastruktura,

techniczna.
Sprzeciw wobec

przeznaczenia pod
zalesienie

Prosba o przeznaczenie
na lokalizacje elektrowni

wiatrowej wraz
z infrastruktura,

techniczna.
Prosba o przeznaczenie

na lokalizacje elektrowni
wiatrowej wraz

obreb Nietuszyna
dzialka nr ewid.

348/4

obreb Nietuszyna
dzialka nr ewid.

348/4

obreb Niemierzyn
dzialka nr ewid.

34

obreb Skrzynno
dzialka nr ewid.

750

obreb Skrzynno
dziatka nr ewid.

747

obreb Skrzynno
dzialka nr ewid.

747

obreb Skrzynno
dzialka nr ewid.

1597/1

obreb Skrzynno
dziatka nr ewid.

1597/1

obreji Skrzynno
dzialka nr ewid.

722

teren zalesien - ZLD

teren zalesieri-ZLD

teren zalesien - ZLD
teren rolniczy-R

teren zalesien - ZLD
teren rolniczy - R

teren zalesien - ZLD
teren rolniczy - R

teren zalesien -ZLD
teren rolniczy -R

teren zalesien - ZLD
teren wod powierzchniowvch

-WS

teren zalesien - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS

teren zalesien -ZLD

X

1.X

2.X

1.X

2.X

X

X

X

X

X

X

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B6I3. Podpisany Strona 5



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

24
listopada
2014 r.

24
listopada

2014 r.

24
listopada
20!4r.

24
listopada
2014r.

24
listopada
2014r.

24
listopada
20 Mr.

24

Kej>a Jerzy

Polak Daniel

Stysiak Zofia i Lucjan

Swierczynski Mariusz

Bondas Ewa

Wesolowski Krzysztof

Zieliriski Jarostaw

z infrastruktura.
techniczna

Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie
Sprzeciw wobec

przeznaczenia pod
zalesienie

1. Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2.Prosba o przeznaczenie
na lokalizacj? elektimvni

wiatrowej wraz
z infrastruktura.

techniczn^
1. Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2.Prosba o przeznaczenie
na lokalizacje; elektrovvni

wiatrowej wraz
z infrastruktura^

technicznq
1. Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2.Pros'ba o przeznaczenie
na lokalizacjc elektrowni

wiatrovvej wraz
z infrastruktur^

icchnic/nii
1. Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2.Prosba o przeznaczenie
na lokalizacj? elektrowni

wiatrowej wraz
z infrastruktur^

technicznq
Sprzeciw wobec

obr^b Skrzynno
dzialka nr ewid.

722
obr^b Skrzynno
dziatka nr ewid.

750

obr?b Skrzynno
dziatki nr ewid.

1719, 1718

obreb Skrzynno
dziatka nr ewid.

1592

obr?b Skrzynno
dzialka nr ewid.

749

obr^b Skrzynno
dziatka nr ewid.

1717

obr?b Skrzynno

teren zalesien-ZLD

teren zalesieii-ZLD
teren rolniczy - R

teren zalesieri -ZLD
teren zabudowy produkcyjno-

ustugowej - PU

teren zalesieii - ZLD
teren zabudowy produkcyjno-

ustiigowej - PU

teren zalesieii -ZLD
teren rolniczy - R

teren zalesieii -ZLD

teren zalesieii -ZLD

X

X

l.X

2.X

l.X

2.X

l.X

2.X

l.X

2.X

X

Id; 40182F2D-8I21-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 6



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

listopada
2014 r.

24
listopada
2014r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
20 Mr.

24
listopada
2014 r.

24
listopada

2(1 1 4 r

Polowniak Bozena

Fidelak
Joanna i Jacek

Graczyk Marzena
i Krzysztof

Mikotajczyk Slawomir

Borgiel Andrzej

Pawlak Adrian

Borgiel Andrzej

Kolanek Lukasz

Niepieklo Jacek

przeznaczeniapod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie
Sprzeciw wobec

przeznaczenia pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

1. Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2.Prosba o przeznaczenie
na lokalizacje. elektrowni

wiatrowej wraz
z infraslruktura^

technicznq
Prosba o przeznaczenie

na lokalizacje elektrowni
wiatrowej wraz
z infrastruktura,

techniczna.
Prosba o przeznaczenie

na lokalizacjq elektrowni
wiatrowej wraz
z infrastruktura^

techniczna^
Sprzeciw wobec

przeznaczenia pod
zalesienie

1. Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod

zalesienie

2.Prosba o przeznaczenie
na lokalizacje elektrowni

wiatrowej wraz
z infrastruktura.

technicznn
Sprzeciw wobec

przeznaczenia pod
zalesienie

dzialka nr ewid.
723

obre.b Skrzynno
dzialka nr ewid.

724
obre.b Skrzynno
dzialka nr ewid.

748

obr^b Skrzynno
dzialka nr ewid.

751

obr?b Skrzynno
dzialka nr ewid.

1715

obreb Skrzynno
dzialka nr ewid.

752

obr^b Skrzynno
dzialka nr ewid.

1716

obr^b Skrzynno
dzialka nr ewid.

752
obreb Skrzynno
dzialka nr ewid.

720

obreb Skrzynno
dzialka nr ewid.

725

teren zalesien -ZLD

teren zalesien - ZLD
teren rolniczy - R

teren rolniczy -R

teren zalesien - ZLD

teren zalesien - ZLD

teren zalesien - ZLD

teren zalesien - ZLD

teren zalesien - ZLD

teren zalesien - ZLD

X

X

X

1.X

2.X

X

X

X

l.X

2.X

X

Id: 40I82F2D-812I-4996-A840-91A9C054B6I3. Podpisany



34.

35.

36.

37.

24
listopada
2014 r.

tAZ4

listopada
2014r.

24
listopada
2014 r.

24
listopada
2014 r.

Niepiekto Jacek

Niepieklo Jacek

Pawlak Marian

Stysiak Lucjan

Prosba o przeznaczenie
na lokalizacj? elektrowni

vviatrowej wraz
z infrastruktura^

techniczna.
Sprzeciw wobec

przeznaczenia pod tereny
wod powierzchniowych

Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod tereny
wod powierzchniowych

Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod tereny
wod powicrzchniouvch

obr?b Skrzynno
dziatka nr ewid.

725

obr^b Skrzynno
dzialki nr ewid.

a) 1743

b) 1758

obreb Skrzynno
dzialkanrewid.

1716
obr^b Skrzynno
dzialki nr ewid.

1718, 1719

teren zalesieh - ZLD

a) teren zalesien - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS
b) teren wod

pouicr /chnio \ \ ' - cii - \VS
teren zalesien - ZLD

teren zalesien -ZLD
teren zabudowy produkcyjno-

uslugowej - PU

X

a )X

b ) X

X

X

2. wylozenie

38.

39.

40.

08
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stvcznia
201 5 r.

Kuznik
Dorota i Marian

Czajkiewicz Agnieszka

Kaluza
Elzbieta i Stanislaw

Prosba o przeznaczenie
na tereny zabudowy

mieszkaniowej

Prosba o przeznaczenie
na lokalizacj? elektrowni

wiatrowej lub innych
urza^dzeii zwiqzanych
z energia. odnawialna.

1. Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

2. Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod tereny
wod powierzchniowych

3. Prosba o przeznaczenie
na lokalizacj? elektrowni
wiatrowej o mocy 2MW

wraz z infrastruktura^
techniczna.

obreb
Nietuszyna

dzialki nr ewid.
327/1,357/2

obreb Niemierzyn
dzialka nr ewid.

73

obr?b Skrzynno
dzialka nr ewid.

1596

-

teren zabudowy zagrodowej -
RM.2

teren rolniczy - R

teren zalesien - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS

X

X

l.X

2.X

3.X

nieruchomosc
zlokalizowana poza
granicami obszam
obj?tego planem

miejscowvm

Id: 40I82F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 8



41T 1 •

42.

43.

44.

21
stycznia2015 r.

21
stycznia
2015r.

T iL\

2015 r.

21
Stycznia
2015 r.

Swierczyriski Mariusz

Czajkowska Elzbieta
Czajkowski Tadeusz

Zapert Justyna

Statuch Krzysztof
prowadzacy dziatalnosc

gospodarczq. pn.
Eko-Wiatr Bis

l.Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

2.Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod tereny
wod powierzchniowych

3.Prosba o przeznaczenie
na lokalizacj? elektrowni
wiatrovvej o mocy 2MW

wraz z infrastruktura_
techniczntj

l.Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

2.Sprzeciw wobec
przeznaczenia pod tereny
wod powierzchniowych

3.Prosba o przeznaczenie
na lokalizacje. elektrowni
wiatrowej o mocy 2MW

wraz z infrastrukturq.
technicznq

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

l.Wskazanie dotycza.ce
braku uwzgl?dnienia
\ ustaleniach planu
oddziatywania od

obrijb Skrzynno
dzialkanrewid.

1592

obr^b Skrzynno
dziatki nrewid.

1594, 1595

obr?b Skrzynno
dzialki nr ewid.
a)1718,1719

b)1738

c) 1700

1 .obszar obj?t>'
planem

teren zalesieii - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS

teren zalesieii - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS

a) teren zalesieii - ZLD
teren zabudowy produkcyjno-

uslugowej - PU
b) teren zalesieii - ZLD

teren zabudowy produkcyjno-
ushjgowej - PU

teren wod powierzchniowych
-WS

c) teren zalesieii - ZLD

l.wszystkie ustalenia planu

l.X

2.X

3.X

l.X

2.X

3.X

a)X

b)X

c)X
l.X

Id: 40182F2D-8I2I-4996-A840-91A9C054B6I3. Podpisany Slrona v



.
21

stycznia
2015 r.

ul. Jana Pawta II 52/23
98-200 Sieradz

Mikolajczyk Slawomir

eleklrowni wiatrowych
zlokalizowanych poza

jego granicami

2.Wskazanie dotycza^ce
braku uwzg1?dnienia
\ ustaleniach planu
wydanych dccyzji

srodowiskowych (6
sztuk) zwiqzanych

z planowan^realizacja
elektrowni wiatrowych

3.Sprzeci\ wobec § 16
pkt 3 projektu tckstu
planu stanowi^cego

ograniczenie svvobody
dziatalnosci gospodarczej

4.Wskazanie dotyczace
sprzecznosci § 1 6

pkt 3 projektu tekstu
planu z ustaleniami

studium uwarunkowan
i kierunkow

zagospodarowania
przestrzennego gminy

Osirowek

5. Wskazanie dotyczace
\\ykorzystania do

opracowania rj'sunku
pianu map, ktor>ch skala

nie spehiiaj^cjch
\\ymogow ustawy

o planowaniu
i zagospodarowaniu

przestrzennym

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

2.obszar obji^ty
planem

3.obszar obj?ty
planem

4.obszar obj?ly
planem

5. obszar obj?ty
planem

obreb Skrzynno
dziatka nr evvid.

1715

2.wszystkie ustalenia planu

3.1)16 pkt 3 ,,zakaz Iokalizacji
urzqdzen wykorzystujqcych
w procesie przetwarzania
energig z odnawialnych
zrodel energii o mocy

przekraczajacej 100 kW"

4.§16pkt3 tekstu planu
,,zakaz Iokalizacji urzqdzen

wykorzystujqcych w procesie
przetwarzania energie.

z odnawialnych zrodel energii
o mocy przekraczqjqcej

100 kW"

5. §2 ust. 2 pkt 1 tekstu planu
,, Integralnymi cz^sciami

uchwafy sq:
I) rysunek planu.

sporzqdzony w skali 1:2000

teren zalesieii - ZLD

2.X

3.X

4.X

5.X

X

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-9IA9C054B6I3. Podpisany StronalO



46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

21
stycznia
2015 r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
2015 r.

21
stycznia
2015 r.

21
stycznia
2015 r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
2015 r.

21
stycznia
2015r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
2015r.

Mikolajczyk Henryka

Zapert Justyna

Kolanek Lukasz

Pawlak Marian

Pawlak Adrian

Bondas Ewa

Graczyk Krzysztof

Krzemianowski
Andrzej

Szczepaiiski Czeslaw

S\i Mariusz

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zatcsienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod

obreb Skrzynno
dzialka nrewid.

1715

obr?b Skrzynno
dzialki nrewid.
a)1718, 1719

b) 1738

obr^b Skrzynno
dzialka nr ewid.

720

obr?b Skrzynno
dzialka nr ewid.

747

obr?b Skrzynno
dziatka nrewid.

1716

obr^b Skrzynno
dziatka nr ewid.

749

obreb Skrzynno
dzialka nr ewid.

751

obreb Skrzynno
dziatka nr ewid.

1597/1

obreb Nietuszyna
dzialka nr ewid.

349

obreb Skrzynno
dziatka nr ewid.

1592

teren zalesieii - ZLD

a) teren zalesieh - ZLD
teren zabudowy produkcyjno-

ustugowej - PU
b) teren zalesieii - ZLD

teren zabudowy produkcyjno-
uslugowej - PU

teren wod powierzchniowych
-WS

teren zalesieii - ZLD

teren zalesien -ZLD
teren rolniczy - R

teren zalesieh - ZLD

teren zalesieri - ZLD
teren rolniczy - R

teren rolniczy - R

teren zalesien - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS

teren zalesien - ZLD

teren zalesien - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS

X

a)X

b)X

X

X

X

X

X

X

X

X

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 11



.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

*> iL\a

2015 r.

21
stycznia
2015 r.

21
stycznia
2015 r.

1 1L\a

2015 r£V Ug.

1 1L\a

2015 r.

21
stycznia
2015 r.

T 121
stycznia
2015 r£-\J 1 J 1 .

Wrobel Krystyna

Niepieklo Jacek

Niepieklo Jacek

Polak Daniel

Polak Daniel

Polak Daniel

Polak Daniel

zalesienie
Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

obr^b Niemierzyn
dzialki nr ewid.

36,37

obrett Skrzynno
dzialki nr ewid.

a) 725
b)737

obr?b Skrzynno
dzialki nr ewid.

a) 1743

b) 1758

obrcb Skrzynno
dzialka nr ewid.

750

obr^b Skrzynno
dzialka nr ewid.

682

obr^b Skrzynno
dzialka nrewid.

932

obr?b Skrzynno
dzialki nr ewid.

a) 476

b}682
c)750

d)932

e) 1300

teren zalesieii -ZLD
teren rolniczy - R

a) teren zalesien - ZLD
b) teren zalesien - ZLD

a) teren zalesien - ZLD
teren \vod powierzchniowych

b) teren wod
powierzchniowych - WS

teren zalesien - ZLD
teren wod powierzchniowych

-WS

teren zalesien - ZLD

-

a)-

b) teren zalesien - ZLD
c) teren zalesien - /LD

teren rolniczy -R
d)-

X

a) X
b)X

a)X

b ) X
X

X

X

a)X

b)X
c)X

d ) X

nieruchomosc
zlokalizowana poza
granicami obszaru
obj^tego planem

miejscowym

a) nieruchomosc
zlokalizowana poza
granicami obszaru
objetego planem

miejscowym

d) nieruchomosc
zlokalizowana poza
granicami obs/aru
obj^tego planem

mtejscowvm

Id: 40182F2D-812I-4996-A840-9IA9C054B613. Podpisany Strona 12



63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

21
stycznia
2015 r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
201 5 r.

21
stycznia
2015r.

Polak Daniel

Polak Daniel

Kaminski Marcin

Kamiiiski Marcin

Peciak Maria

Palis Zofia i Jozef

Palis Aneta i Lukasz

Kubiak Jacek

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Prosba o uwzglednienie
\ ramach ustaleii planu
wymogow dotyczQcych

ochrony melioracji
wodnych zawartych

w zala^czonyni pismie
Wojewodzkiego Zarza,du

Melioracji i Urzadzeii
Wodnvch \ Lodzi

Wskazanie dotycza,ce
braku uwzglednienia
w ustaleniach planu
oddzialywania od

elektrowni wiatrowych
/lokalizowanych poza

jego granicami
Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod
zalesienie

Sprzeciw wobec
przeznaczenia

nieruchomosci pod

obreb Skrzynno
dzialka nr ewid.

1300

obreb Skrzynno
dzialka nr ewid.

476

obszar objety
planem

obszar objety
planem

obreb Nietuszyna
dzialka nr ewid.

223

obreb Nietuszyna
dzialka nr ewid.

318

obreb Nietuszyna
dzialka nr ewid.

319

obreb Nietus/yna
dzialki nr ewid.

a) 225, 226

e) -

wszystkie ustaienia planu

wszystkie ustaienia planu

teren zalesieii - ZLD

tercn zalesieii -ZLD
teren rolniczy - R

teren zalesien - /LD
teren rolniczy - R

e ) X

X

X

X

X

X

X

X

e) nieruchomosc
zlokalizowana poza
gran i cam i obszaru
objetego planem

miejscowvm
nieruchomos'c

zlokalizowana poza
granicami obszaru
objetego planem

miejscow-vm
nieruchomosc

zlokalizowana poza
granicami obszaru
objetego planem

miejscowym

Id: 40182F2D-8121-4996-A840-91A9C054B613. Podpisany Strona 13



*1 171.

T)1 L.

T\ J .

74.

75.

"

77.

i izl
stycz.nia
2015 r.

'
2015 r.

1 1Z 1

stvcznia
2015 r.

11Zl
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Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr 111/16/2015

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 13 lutego 2015 r.

ROZSTRZYGNI^CIE DOTYCZ^CE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza.dzie gminnym
(Dz. U. z2013poz. 594zpozn. zm.) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezy do zadan
wlasnych gminy.

W szczegolnosci zadania wlasne gminy obejmuja^ sprawy:

- ladu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej;

- gminnych drog, ulic, mostow, placow oraz organizacji ruchu drogowego;

- wodocia^ow i zaopatrzenia w wod?, kanalizacji, usuwania i oczyszczania sciekow komunalnych,
utrzymania czystosci i porza^dku oraz urza^dzeh sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadow
komunalnych, zaopatrzenia w energi? elektryczna^ i cieplna, oraz gaz, itp.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow polozonych
w gminie Ostrowek powoduje miejscowe poszerzenie terenow zabudowy mieszkaniowej wzdluz
istnieja^cych ci^gow komunikacyjnych wyposazonych w poszczegolne elementy infrastruktury
wodocia^owej i elektroenergetycznej.

Ponadto ustalenia planu dopuszczaja^ w szerokim zakresie mozliwosc wykorzystania
indywidualnych systemow zaopatrzenia wod?, energi^ elektryczna^ jak rowniez odprowadzania
i neutralizacji sciekow.

Biora^c pod uwag^ powyzsze nalezy stwierdzic, iz w granicach obszaru objejego planem
miejscowym nie przewiduje si? realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
naleza.cych do zadari wlasnych gminy tym samym Rada Gminy Ostrowek nie podejmuje
rozstrzygni^cia w tym zakresie.

przewodnl/AacyAlady
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