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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Zakrzówek Szlachecki

Na podstawie art' 18ust.2pkt5 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. zŻ0l8r'
po2.994, 1000, 1349, 1432) oruz art.20 ust. I ustawy zdnia2T marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U' z20l8r. poz.1945), stwierdzając brak naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice przyjętego uchwałą Nr XLl228l2010 Rady Gminy
Ładzice z dnia 1 0 listopada 2010 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
$ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie

geoderyjnym Za\<rzówek Szlachecki, Zvłany dalej planem.

$ 2. Granicę obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu'

$3. Załącznikami do uchwaĘ
1) rysunek planu, w

skali

1

:

l

są:

000, stanowiący załącznik Nr l

;

2)rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiące załącznik
Nr 2;
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do

zadań własnych gminy orazzasad ich finansowania stanowiące załącznik Nr 3.
$ 4. Ilckroó w

ninicjszcj uchwale jest mowa

o:

l) terenie _ na|eĘ przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
Wznaczony na rysunku planu liniami rczgraniczającymi oraz oznaczony symbolem literowym i numerem,
jeśliz treściuchwaĘ nie wynika inaczej;
2) nieprze?łaczalnej linii zabudowy _ naleĄ przez to rozumieć, wznaczoną na rysunku planu, linię regulującą
usytuowanie budynków;

3) budynku usługowym _naleĘ przezto rozumieć budynek słuzący funkcji usługowej;

_ na|eĘ przez to

rozumieó budynek, w którym dopuszcza się wydzielenie
lokali mieszkalnych i lokali uĄtkowych o powierzchni całkowitej przekraczającej 30%o powierzchni całkowitej

4) budynku mieszkalno-usfugowym

budynku;
5) dachach płaskich - na|eĄ przez to rozumieó dachy o dowolnej geometrii, w których Żadna

nie przekraczakąta nachylenia

l2'

z częściskładowych

(nie dotyczy świetlików dachowych);

_ na\eĄ przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji
nadziemnych mierzonych na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków,
okładzin i balustrad.

6) powierzchni całkowitej zabudowy

$ 5. Ze względu na uwarunkowania, nie ustala się:
1

) wymagań wynikaj ących z potrzeb ksŹałtowani a ptzestrzeni publicznych;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych
przepisów, terenów gómiczych, atakŻe obszarów szczegó|nego zagroŻenia powodzią, obszarów osuwania się
mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego woj ewództwa;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
$ 6. 1. obowiązującymi ustaleniami na rysunku planu są:
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l) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym ptzeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekr aczalna linia zabudowy

;

4) pr zeznaczenie terenu.

2. Pozostałe oznaczeniana rysunku planu mają charakter informacyjny.

Rozdział2.

Ustalenia ogólne
$

7

. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

:

l)wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, które niedotyczą podziemnych częścibudynków oraz
obiektów budowlanych niebędących budynkami;

2) dopuszcza się przekroczenie nieprzekraczalnej

linii zabudowy przez schody, wykusz, gzYms, okap

rynnę, rurę spustową, podokienniki oraz inne elemenĘ architektoniczne'wgprzepisów

3)

częściistniejących budynków wyhaczające poza nieprzeŁłaczalną linię zabudowy podlegają jedynie

remontowi' przebudowie, nadbudowie, zmianie zadaszenia oruz rczbudowie nie więcej niŻ
rzutu poziomego Ęch częścibudynków' jaka jest w dniu wejściaw Ęcie planu;
4)

dachu,

odrębnych;
50%o

powierzchni

w przypadku gdy forma architektoniczna budynku istniejącego w momencie wejście
w Ęcie planu odbiega od zasad określonych w ustaleniach szczegółowych uchwaĘ dopuszcza się przy
nadbudowie częścilub rozbudowie budynku stosowanie wysokości zabudowy oraz rodzaju dachu
zastosowanych w istniejącym budynku;

5)

zasady zagospodarowania, poza obiektami wyszczególnionymi

poszczególnych terenów, obejmuj
a)

w ustaleniach szczegółowych dla

ą:

lokalizację obiektów budowlanych iurządzeń zapewniających u{tkowanie terenu zgodnie zjego
przeznaczeniem,

b) możliwośó budowy urządzeń infrastruktury technicznej wg przepisów odrębnych;
6)

dopuszcza się, poza obiektami zwiryanymi zprowadzeniem robót budowlanych, tymczasowe obiekty
budowlane, pod warunkiem zgodności zprzeznaczeniem terenu oraz zasadami zagospodarowania terenu na
którym są realizowane;

7\w

przypadku realizacji obiektu owysokości 50m npt iwiększej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,
organu
właściwego

planowaną inwestycję naleĘ
zgłosió
do
w sprawach Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w celu uzgodnienia
oznakowania przeszkodowego obiektów.

lokalizacji i ustalenia sposobu

$ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

l) w granicach obszaru objętego planem nie występują formy ochrony przyrody;
2)

ronłiązanie kolizji z ciekami oraz urządzeniami melioracji wodnych powinno
odrębnymi otzzapewnió prawidłowy odpływ wód;

być zgodne z przepisami

3) obowiązują przepisy odrębne doĘczące standardów jakościśrodowiska, w szczególności w zakresie hałasu,
wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagneĘ cznego;

4) zakazrcalizacji przedsięwzięó mogących zawsze znacząco oddziaĘwać na środowisko;
5) dopuszcza się realizację przedsięwzięó mogących potencjalnie

znacąco oddziaĘwaÓ na środowisko;

lokalizacji urządzeń vłytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorrystujących energię
o mocy przel<raczającej 40 kW otaz lokalizacji innych urządzeh vłytvłarzających energię
z odnawialnychżródeł energii o mocy przekraczającej l00 kW;

6) zakaz

wiatru

7) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu określonegow przepisach odrębnych
oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a)

lMN - 7MN' jak

dla terenów

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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b) lRM, jak dla terenów zabudowy zagrodowej'
c) 1ML' jak dla terenów przeaaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
8) wszelkie działania w terenie nie mogą powodowaó przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w terenach

chronionych akustycznie, określonegow przepisach odrębnych.
$ 9. Zasady ochrony dziedzictwakulturowego

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)

w granicach obszaru objętego planem nie występujązabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz do
gminnej ewidencji zabytków;

2)

w granicach obszaru objętego planem, w terenie 5MN' występuje stanowisko archeologicznq,

3) wszelkie dzialania w obszarze stanowiska archeologicznego wymagają postępowania właściwegodla zabytków

archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) ustala się, Że obszar objęty planem znajduje się w strefie koncentracji stanowisk archeologicznych, w której

można się spodziewać odkrycia zabytku archeologicznego;

5)strefa koncentracji stanowisk archeologicmych niejest strefą ochrony konserwatorskiej wrozumieniu
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a ma jedynie charakter informacyjny.
$ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w

zabudowy:

ich urytkowaniu,

w

Ęm zakaz

1) minimalną odległośćbudynków od granicy lasu należy prryjmowaó wg przepisów odrębnych;

2) dopuszcza się lokalizację budynków w odległościl,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,
zzastrzeŻeniem przepisów odrębnych, zwłaszcza dotyczących przesłaniania oraz usytuowania zuwagi na
bezpieczeństwo pozarowe;
3)

dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi,
zzastrzeŻeniem przepisów odrębnych, zvłłaszczadoĘczących przesłaniania oraz usytuowania zuwagi na

bezpieczeństwo pozarowe.

$ 11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziafu nieruchomości objętych planem miejscowym:
1)

w granicach obszaru

objętego planem

i podziału nieruchomości;

niewznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń

Ż) dopuszcza się przeprowadzenie scalenia i podziału nieruchomości na zasadach określonych w przepisach
odrębnych z uwzględnieniem następujących wskźników:
a) minimalna powierzchni a działki: 600 m2,

b) minimalna szerokośó frontu działki: 9 m,
c) kąt połoŻenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60o _ 90o,
d) określonaminimalna powierzchnia działki, minimalna szerokośó frontu dziaŁki nie
działek pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej oraz ciągów komunikacyjnych'

doĘczy wydzielania

$ 12. Dla obszaru objętego planem, ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę
z ĘtuŁu wzrostu wartościnieruchomości w wysoko ści25%o.
$ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1)

układ komunikacyjny obszaru objętego planem stanowi droga gminna przy|egająca do obszaru objętego

planem od północy oraz drogi wewnętrme;

2) obsługa komunikacyjna nieruchomości nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub dróg
wewnętrmych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) w granicach obszaru objętego planem nie ustala się obowiązku realizacji miejsc postojowych przeznaczonych
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenie dróg wewnętrznych;
5)

warunki powiązan układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym: powiązanie dróg wewnętrznych

obsługujących tereny z dtogą publiczną.
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$ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)

ustala się możliwośćbudowy, rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji,

z przepisami odrębnymi:

zgodnie

a) podziemnych sieci elektroenergetycznych,

b) naziemnych sieci elektroenergetycznych,
c) sieci gazowych,
d) sieci wodociągowych,
e) sieci kanalizacyjnych,

f) inwestycji z zakresu łącznościpublicmej;
2) powlryanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrmym orazzapewnienie dostępu do sieci, zgodnie
z pr zepis ami odrębnym i ;
3) wyposaŻenie w infrastrukturę techniczną:

a) zaopatrzenie w wodę:
- z sieci wodociągowej,

- zujęó wód podziemnych,
-

obowiązek uwzględnienia wymagań ochrony przeciwpozarowej

z przepisów odrębnych,

wynikających

b) odprowadzanie ścieków:
- do sieci kanalizacji sanitarnej,
- w ramach indywidualnych systemów oczyszczaniaścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- zuĘciem zbiorników bezodpĘwowych nieczystości ciekĘch, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
- do sieci kanalizacji deszczowej,

-w

ramach terenu biologicznie crynnego' zwłaszcza do zbiorników retencyjnych, zgodnie zprzepisarni
odrębnymi,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną:
- z sieci elektroenergeĘcznej,
- z odnawialnych zródeł energii zzastrzeŻeniem $8 pkt 6'

e) zaopatrzenie w gaz:
- z sieci gazowej,
-

w przypadku braku moŻliwościprzyłączenia do sieci gazowej dopuszcza stosowanie butli gazowych lub

stĄch zbiorników z\okalizowanych na

działce budowlanej,

f) zaopatrzenie w ciepło:
- z indywidualnych lub scentralizowanych systemów grzewczych,
- z odnawialnychźródeł energii zzastrzeŻęniem $8 pkt 6'
g) gospodarka odpadami zgodnie zprzepisami odrębnymi'

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów
$ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem

|ZL,

ustala się:

1) przeznaczenie: teren lasu;

2) zasady zagospodarowania wg przepisów odrębnych orazprzepisów Rozdziału2'
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$ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami

lMN, 2MN' 3MN, 4MN, 5MN,

ustala się:

l)przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, prry crym dopuszcza się uzupełnienie funkcją
usługową nieprzekraczającą 45% powierzchni zabudowy;

Ż) zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja obiektów budowlanych:
_

budyŃów mieszkalnych jednorodzinnych,

- budynków mieszkalno-usfugowych,
- budynków usługowych,

-

budyŃów gospodarczych,

- budynków garaŻowych,
- wiat, altan, szklarni,

b) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, wg przepisów odrębnych;
3) zasady
terenu:

ksŻałtowania krajobrazu, parametry i wskźniki ksŹahowania zabudowy oruz zagospodarowania

a) minimalna|iczba miejsc do parkowania, jako suma następujących:

-

l

stanowisko na 50 m2 powierzchni uĄtkowej usług,

- 1 stanowisko na mieszkanie,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy' zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
- 6 m od północnej granicy terenów
- 3 m od

lMN,2MN, 3MN,4MN, 5MN,

linii rozgraniczających dróg wewnętrznych IKDW' zKDw, 3KDw,

- 3 m od wschodniej granicy terenów

c) intensywność zabudowy
działki budowlanej:

2MN, lML, 5MN,

jako wskaznik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

- maksymalna: 0,5,
- minimalna: 0,001,
d) maksymalna wielkośćpowierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,4,
e)

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie crynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 30oń,

f) maksymalna wysokośćzabudowy:
- maksymalna wysokośó obiektów budowlanych wskazanych w pkt

2lit. a: l0 m,

- maksymalna wysokośćpozostałych obiektów budowlanych: 15 m,

g)

dachy

dwuspadowe o kącie nachylenia l5o-45o, wielospadowe o kącie nachylenia
15o-45o, prry czym, w budynkach gospodarczych, budynkach gara:Żowych, budynkach usługowych
dopuszcza się także dachy płaskie ijednospadowe o kącie nachylenia 13o-30o.

$ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN, 7MN, ustala się:

l) ptzeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym dopuszcza się uzupełnienie funkcją
usfugową nieprzekaczającą 40% powierzchni zabudowy;

2) zasaĘ zagospodarowania:
a\ IokalizaĄa obiektów budowlanych

:

- budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- budynków mieszkalno-usfugowych,

Id: DD8303E3-823C-4BCC-8936-DI7

62187 48B5. Podpisany

Strona

5

- budynków usługowych,
_

budynków gospodarcrych,

- budynków

garźowych,

- wiat, altan, szklarni,
3)

zasady ksztahowania krajobrazu, parametry i wskźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
a) minimalnaliczba miejsc do parkowania, jako suma następujących:

-

l

stanowisko na 50 m2 powierzchni urytkowej usług,

- 1 stanowisko na mieszkanie,

linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości3 m od linii rozgraniczających

b) nieprzekraczalna

dróg wewnętrznych 2KDW,

3KDw'

c) intensywnośó zabudowy jako wskamik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej:
- maksymalna:0,5,
- minimalna: 0,001,
d) maksymalna wielkośó powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,4,
e)

minimalny udział procentowy powierzchni biologicmie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej:30%,

f) maksymalna wysokośćzabudowy:
- maksymalna wysokośó obiektów budowlanych wskazanych w pkt 2 lit. a: 10 m,
- maksymalna wysokośó pozostaĘch obiektów budowlanych:
g)

dachy

dwuspadowe

o

l5 m,

kącie nachylenia 15o-45o,

wielospadowe

o

kącie

nachylenia

l5o-45o, przy czym, w budynkach gospodarczych, budynkach gara:żowych, budynkach usługowych

dopuszcza się także dachy płaskie i jednospadowe o kącie nachylenia 13o-30o.
$ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem

lRM

ustala się:

l)przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej, przy czym dopuszcza się uzupełnienie funkcją usługową
niepr ze|ł aczaj ąc ą

45

% powierzchni zab udowy

;

Ż\ zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja obiektów budowlanych:
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- budynków mieszkalno-usługowych,
- budynków usługowych,
- budynków gospodarczych,
- budynków inwentarskich,
- budowli rolniczych,
- budynków garażowych,
- wiat, altan, szklarni,

b) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, wg przepisów odrębnych;

3) zasady ksŹałtowania krajobrazu, parametry i wskamiki kształtowania zabudowy oruZ zagospodarowania
terenu:
a)

minimalnaliczba miejsc do parkowania' jako suma następujących:
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-

1 stanowisko na 50 m2 powierzchni urytkowej usług,

- I stanowisko na mieszkanie,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości6 m od północnej granicy terenu

1RM,

c) intensywnośó zabudowy
działki budowlanej:

jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

- maksymalnai 0,4,
- minimalna: 0,001,
d) maksymalna wielkośćpowierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,4,
e)

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czymej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej:30%,

f) maksymalna wysokośó zabudowy:
- maksymalna wysokośćobiektów budowlanych wskazanych w pkt Ż|it. a: 12 m,
- maksymalna wysokośó pozostałych obiektów budowlanych:

g)

dachy

dwuspadowe

o

l5 m,

kącie nachylenia 15"-45o,

wielospadowe

o

kącie

nachylenia

l5o-45o' przy czym' w budynkach gospodarczych, budynkach garazowych, budynkach usługowych

dopuszcza się także dachy płaskie ijednospadowe o kącie nachylenia l3o-30o'
$ 19. Dla terenu ozr'aLczonego na rysunku planu symbolem

lML

ustala się:

1) przeznaczenie: teren rekreacji indywidualnej,

2) zasady zagospodarowania:
a) lokalizacja obiektów budowlanych:
- budynków rekreacji indywidualnej'
- budynków gospodarcrych,
- budynków garaŻowych,
- wiat, altan, szklarni,

3) zasady kształtowania krajobrazu, parametry i
terenu:
a)

wskamiki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania

minimalnaliczbamiejsc do parkowania: I stanowisko na mieszkanie,

b) intensywnośó zabudowy
działki budowlanej:

jako wskźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powieruchni

- maksymalna:0,3,
- minimalna: 0,001,
c) nieprzekracza|naliniazabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości:
- 3 m od

linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej IKDW,

- 3 m od wschodniej granicy terenu

lML,

d) maksymalna wielkośó powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,3,
e)

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie crynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej:50%,

f) maksymalna wysokośó zabudowy:
- maksymalna wysokośó obiektów budowlanych wskazanych w pkt 2 lit. a: 8 m,
- maksymalna wysokośó pozostaĘch obiektów budowlanych: 12 m,

Id: DD830383-823C-4BCC-893
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g)

dwuspadowe o kącie nachylenia 15"_45o, wielospadowe o kącie nachylenia
l5o-45", przy czym, w budynkach gospodarcrych, budynkach garaŻowych dopuszcza się talrże dachy płaskie
ijednospadowe o kącie nachylenia l3o-30o.

dachy

$ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami

l) przeznaczenie:
2)

IKDW' zKDw' 3KDw,

ustala się:

teren drogi wewnętrznej;

linie rozgraniczające tereny dróg wewnętrznych biegną po granicach działek gruntu stanowiących drogi

wewnętrzne oraz po granicy obszaru objętego planem, dlatego nie podaje się szerokości tych dróg;
3) zasady zagospodarowania wg przepisów odrębnych oraz przepisów Rozdziału 2.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe
$ 21.

Uchwała wchodzi w

WojewódŹwa Łódzkiego.

Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia

ogłoszenia

jej

w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący

w
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ZałącznikNr 1 do uchwaĘ Nr V/20l18
Rady Gminy Ładzice

z dnia 2l grudnia

20 I 8 r.

Rysunek planu
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ZałącznikNr 2 do uchwĄ Nr V/20l18
Rady Gminy Ładzice

zdnia2l grudnia20lS

r.

RozsTRzYGNIĘcIE DoTYczĄcE sPosoBU RoZPATRYWANIA tIwAG zcŁoszoNYcH Do
PROJEKTU PLANU
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie
geodezyjnym Zalłzówek Szlachecki wraz zprognozą oddziaĘwania na środowisko był wyłożony do
publicznego wglądu w okresie od dnia 17 września2018 r. do 8 puździemika 20l8 r.

Uwagi do przedmiotowego dokumentu moŻna
22puździemika 2018 r.

było składaó od dnia

17

września 2018

r. do

dnia

We wskazanym terminie nie wpłynęła Żadnauwaga.
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ZńącznikNr

3 do uchwały Nr V/20l18

Rady Gminy Ładzice

zdnia2l grudnia2018

r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesĘcji z zakresu infrastruktury technicznej'
które należą do zadań własnych gminy orazzasadach ich finansowania

Na podstawie art.20 ust. I ustawy zdnia 2'7 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z20l8r. poz.1945) oraz art.7ust' l pkt2i3 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamoruądzie gminnym
(Dz'U. z20l8t. poz.994, 1000, 1349, 1432) Rada Gminy Ładzice stwierdza, iŻ wzłłiązkuzuchwaleniem

przedmiotowego planu' nie zostaną wywołane nowe zadania inwesĘcyjne z zakresu infrastruktury technicznej,
klóre naleĘ do zadń własnych gminy, wobec czego nie uwzględnia się wydatków zĘmwłiązanych'
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