UCHWAŁA NR X/58/03
RADY GMINY NOWOSOLNA
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowosolna obejmującej część obszaru wsi Kalonka
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 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 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr
100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr
130, poz. 1112) Rada Gminy Nowosolna uchwala, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne:
§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowosolna obejmującą część obszaru wsi Kalonka.
§ 2. Granice obszaru określone są na rysunku planu w skali 1:1000. stanowiącym załacznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowosolna będącą przedmiotem niniejszej uchwały;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem;
5) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolami
cyfrowo - literowymi w których:
a) cyfra - oznacza numer terenu,
b) litery - oznaczają przeznaczenie podstawowe;
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać
na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez rzuty poziome
wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym;
8) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część powierzchni działki, która nie została
zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną lecz zagospodarowana jako tereny zielone lub
wodne;
9) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym podstawowym
przeznaczeniu oraz różnym sposobie użytkowania i zagospodarowania;
10)zasadzie obsługi komunikacyjnej - należy przez to rozumieć obowiązek podłączenia
11)komunikacyjnego do wskazanej ulicy; miejsce podłączenia ma charakter orientacyjny i może podlegać
uściśleniu.
§ 4. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu w
skali l: l 000, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 5. Rysunek planu, o którym mowa w § 4 określa podstawowe przeznaczenie terenów
wydzielonego liniami rozgraniczającymi oraz warunki jego zagospodarowania w zakresie określonym w
oznaczeniach tego rysunku, a także zasady jego uzbrojenia.
§6.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

granice obszaru objętego planem;
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu - ściśle określone;
granice działek do likwidacji;
podstawowe przeznaczenie terenów, w tym:
a) usługi kultu religijnego oznaczone symbolem UK,
b) usługi kultu religijnego, rekreacji i wypoczynku z towarzyszącą zielenią oznaczone
symbolem UK +Z,
c) cmentarz oznaczony symbolem ZC,
d) parkingi oznaczone symbolem KS,
e) układ komunikacji oznaczony symbolem K;
5) szczególnie eksponowana elewacja;
6) wnętrze urbanistyczne - plac (obrys orientacyjny);
7) akcentowany element małej architektury (usytuowanie orientacyjne);
8) nieprzekraczalne linie zabudowy;
9) istniejące drzewa do zachowania;
10) istniejące grupy zieleni niskiej do zachowania;
11) projektowane szpalery drzew lub krzewów;
12) zasada obsługi komunikacyjnej;
13) zasada powiązania funkcjonalnego terenów.
2. Pozostałe nie wymienione w § 6.1. oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter
orientacyjny.
1)
2)
3)
4)

§ 7. Dla formułowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla terenów
wyróżnionych na rysunku planu wprowadza się przepisy szczegółowe dotyczące:
1) przeznaczenia podstawowego;
2) podziału terem na działki;
3) sposobu zagospodarowania terenu;
4) warunków dla projektowanej zabudowy;
5) obsługi komunikacyjnej.
Rozdział II
Przepisy szczegółowe:
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UK ustala się:
l) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) podstawowe przeznaczenie: usługi kultu religijnego w formie świątyni, ośrodka duszpasterskiego
zabezpieczającego potrzeby z zakresu: zaplecza socjalno - administracyjnego, oświaty, ochrony
zdrowia, opieki nad pielgrzymami itp. oraz plebani,
b) dopuszczalne przeznaczenie: terenowe urządzenia (amfiteatr, ołtarz polowy) dla potrzeb kultu
religijnego.
2) w zakresie podziału terenu na działki:
a) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem, że każda nowa działka powstała w wyniku tego
podziału będzie posiadać min. 7000 m2;
3) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się 30% powierzchni terenu jako maksymalną powierzchnię zabudowy,
b) dopuszcza się 20% powierzchni terenu jako maksymalną powierzchnię nawierzchni utwardzonych
(dojazdy, dojścia) z zaleceniem wykorzystania naturalnych materiałów, tj. kamień,
c) zagospodarowanie pozostałej części terenu, w tym części placu, dopuszcza się w formie:
- trawników, klombów, nawierzchni żwirowych lub trawiastych z siatką z tworzywa (dojścia,
podjazdy),
- urządzeń terenowych z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu,
d) dopuszcza się lokalizację urządzeń terenowych (amfiteatr, ołtarz polowy) poza wyznaczonymi na
rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
e) obowiązuje projektowanie zieleni łącznie z formą zabudowy,

f) obowiązuje realizacja ogrodzenia zintegrowanego z zabudową pod względem estetyki oraz
stosowanych materiałów, wykonanego z elementów metalowych, kamienia lub drewnianych;
jednolitego pod względem formy dla terenów oznaczonych symbolami: 1 UK, 2UK +Z, 3UK +Z, 4ZC
oraz 5KS i 6KS (w przypadku ich ogrodzenia); maksymalna wysokość ogrodzenia 1,5 m, zakazuje się
stosowania betonowych prefabrykatów,
g) przed przystąpieniem do robót ziemnych obowiązuje poinformowanie wojewódzkich
służb archeologicznych.
4) w zakresie projektowanej zabudowy:
a) ze względu na usytuowanie terenu w obrębie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, u
podstawy najwyższego w okolicach Łodzi wzgórza "Radary" forma architektoniczna zespołu (kościół,
ośrodek duszpasterski, plebania, funkcje towarzyszące) musi być dostosowana do otoczenia,
harmonijnie wpisana w otaczający krajobraz,
b) obowiązuje realizacja zabudowy w formie jednorodnego zespołu kształtowanego
w następujący sposób:
- wokół wewnętrznego placu - dziedzińca stanowiącego przedpole kościoła (kształt placu na
rysunku planu ma charakter orientacyjny), powiązanego funkcjonalnie z sąsiednimi terenami; urządzeń terenowych z towarzyszącą zielenią - oznaczonych symbolami: 2UK+Z oraz 3UK+Z,
cmentarzem - 4ZC oraz parkingami - 5KS i 6KS,
- tłem dla zespołu winna być ściana istniejącego lasu,
- dopuszcza się lokalizację plebani jako budynku wolnostojącego o maksymalnej powierzchni
zabudowy 150 m2 i wysokości 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe,
- obowiązuje jednorodna forma zespołu zabudowy poprzez zastosowanie: wysokich dachów
dwupołaciowych, o równym kącie nachylenia; poddasza doświetlone za pomocą wstawek;
ujednolicenie materiałów, kolorystyki elewacji, stolarki, detalowania, kształtowanie okien w
proporcjach stojących prostokątów z wielokwaterowymi podziałami,
- w elewacjach zabudowy obowiązuje wykorzystanie naturalnych materiałów tj. kamień polny,
drewno (detale),
- dopuszcza się stopniowanie wysokości budynków umożliwiające obserwowanie lasu od strony
terenów publicznych (drogi, cmentarza): dla budynków sytuowanych od strony terenów
oznaczonych symbolami 5KS i 4ZC obowiązuje wysokość 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe,
a dla budynków sytuowanych wzdłuż linii lasu do
puszcza się wysokość 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe;
c) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących garaży i budynków gospodarczych,
d) obowiązuje uzgodnienie koncepcji architektonicznej zespołu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków;
5) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez zjazdy na parkingi oznaczone symbolami 5KS i 6KS z:
drogi powiatowej nr 24134 oznaczonej na rysunku planu symbolem lKZ1/2 oraz poprzez teren
oznaczony symbolem 3UK +Z z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD1/2.
§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2UK+Z i 3UK+Z ustala się:
1) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) podstawowe przeznaczenie: usługi kultu religijnego, rekreacji i wypoczynku w formie
urządzeń terenowych z towarzyszącą zielenią;
2) w zakresie podziału terenu na działki:
a) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem, że każda nowa działka powstała w wyniku tego
podziału będzie posiadać min. 2000 m2;
3) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje zagospodarowanie terenu w formie urządzeń terenowych (boiska sportowe, zieleń
urządzona z elementami małej architektury do wypoczynku biernego),
b) obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu powiązań funkcjonalnych
c) z terenem oznaczonym symbolem l UK,
d) przed przystąpieniem do robót ziemnych obowiązuje poinformowanie wojewódzkich służb

archeologicznych,
e) obowiązuje realizacja ogrodzenia zintegrowanego z zabudową projektowaną na terenie
oznaczonym symbolem l UK pod względem estetyki oraz stosowanych materiałów,
wykonanego z elementów metalowych, kamienia lub drewnianych; jednolitego pod względem
formy dla terenów oznaczonych symbolami: lUK, 2UK +Z, 3UK+Z, 4ZC oraz 5KS i 6KS (w
przypadku ich ogrodzenia); maksymalna wysokość ogrodzenia 1,5 m, zakazuje się stosowania
betonowych prefabrykatów;
4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 2UK +Z obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez zjazd na
parking oznaczony symbolem 5KS z drogi powiatowej nr 24134 oznaczonej na rysunku planu
symbolem lKZ1/2 (poprzez tereny: 5KS, lUK),
b) dla terenu oznaczonego symbolem 3UK+Z obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez zjazd na
parking oznaczony symbolem 6KS z drogi gminnej oznaczonej symbolem 2KD1/2.
§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4ZC ustala się:
l) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) podstawowe przeznaczenie: cmentarz grzebalny;
2) w zakresie podziału terenu na działki:
a) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem, że każda nowa działka powstała
b) w wyniku tego podziału będzie posiadać min. 12000 m2;
3) w zakresie sposobu zagospodarowania:
a) obowiązuje powiązanie zagospodarowania cmentarza (podział na pola grzebalne, układ
wewnętrznej komunikacji, wejścia) z terenami sąsiednimi; terenem kościoła i ośrodka
duszpasterskiego oznaczonego symbolem l UK oraz parkingami oznaczonymi symbolami 5KS i
6KS,
b) w pasie 38 m od południowej granicy terenu obowiązuje zakaz lokalizacji miejsc grzebalnych, ze
względu na docelowe przeznaczenie terenu w sąsiedztwie dla funkcji mieszkalnej,
c) wzdłuż północnej, zachodniej i południowej granicy cmentarza obowiązuje realizacja szpalerów
drzew lub krzewów zimozielonych,
d) obowiązuje realizacja ogrodzenia ażurowego, zintegrowanego z zabudową projektowaną na terenie
oznaczonym symbolem l UK pod względem estetyki oraz stosowanych materiałów, wykonanego z
elementów metalowych, kamienia lub drewnianych; jednolitego pod względem formy dla terenów
oznaczonych symbolami: lUK, 2UK+Z, 3UK+Z, 4ZC oraz 5KS i 6KS (w przypadku ich
ogrodzenia); maksymalna wysokość ogrodzenia 1,5 m, zakazuje się stosowania betonowych
prefabrykatów,
e) do momentu rozpoczęcia pochówków obowiązuje zachowanie niskiej murawy z tymczasową
zielenią krzewiastą;
4) w zakresie projektowanej zabudowy:
a) dopuszcza się lokalizację kaplicy cmentarnej o maksymalnej powierzchni zabudowy
300 m2; charakter elewacji i materiały wykończeniowe winny nawiązywać do zespołu
zabudowy w ramach terenu 1 UK;
5) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez zjazdy na parkingi oznaczone symbolami
5KS i 6KS z: drogi powiatowej nr 24134 oznaczonej na rysunku planu symbolem
lKZl/2 oraz drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD1/2 (poprzez
teren 3UK+Z).
§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5KS i 6KS ustala się:
1) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) podstawowe przeznaczenie parkingi,
b) dopuszczalne przeznaczenie - zieleń zimozielona;
2) w zakresie podziału terenu na działki:

a) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem, że każda nowa działka powstała w wyniku tego
podziału będzie posiadać:
- dla terenu oznaczonego symbolem 5KS - min. 1400 m2,
- dla terenu oznaczonego symbolem 6KS - min. 3000 m2;
3) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje realizacja parkingów naziemnych dla potrzeb cmentarza i ośrodka duszpasterskiego,
b) obowiązuje powiązanie zagospodarowania w zakresie oświetlenia, wejść z terenami: kościoła,
ośrodka duszpasterskiego oznaczonego symbolem 1 UK oraz cmentarza oznaczonego symbolem
4ZC,
c) obowiązuje zagospodarowanie miejsc postojowych i dojazdów w formie trawników z siatką z
tworzywa; wyklucza się stosowanie prefabrykatów betonowych,
d) wzdłuż południowej linii rozgraniczającej drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KZ1/2 obowiązuje realizacja szpaleru drzew zimo-zielonych,
e) dopuszcza się ogrodzenie terenów: w przypadku realizacji ogrodzenia obowiązuje nawiązanie pod
względem estetycznym oraz stosowanych materiałów do zabudowy projektowanej na terenie
oznaczonym symbolem 1 UK, wykonane z elementów metalowych, kamienia lub drewnianych;
jednolitego pod względem formy dla terenów oznaczonych symbolami: 1UK, 2UK+Z, 3UK+Z,
4ZC oraz 5KS i 6KS (w przypadku ich ogrodzenia); maksymalna wysokość ogrodzenia 1,5 m,
zakazuje się stosowania betonowych prefabrykatów,
4) w zakresie obsługi komunikacyjnej:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 5KS obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez jeden zjazd z
drogi powiatowej nr 24134 oznaczonej symbolem lKZl/2;
b) dla terenu oznaczonego symbolem 6KS obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez jeden zjazd z
drogi gminnej oznaczonej symbolem 2KD1/2;
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7K ustala się:
1) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) podstawowe przeznaczenie: układ komunikacji - teren w liniach rozgraniczających drogi gminnej
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl/2;
2) w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego szpaleru drzew.
§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8K ustala się:
1) w zakresie przeznaczenia terenu:
a) podstawowe przeznaczenie: układ komunikacji - teren w liniach rozgraniczających
drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD1/2.
§ 14. Plan ustala następujące zasady w zakresie obsługi komunikacyjnej:
1) dla ulic wyszczególnionych na rysunku planu:
a) dla drogi powiatowej nr 24134 relacji Wilanów - Kalonka - Janów - drogi zbiorczej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem 1 KZ1/2: południową linię rozgraniczającą,
b) dla drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD1/2:północną linię rozgraniczającą,
c) dla drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD 1/2: północną linię rozgraniczającą
§ 15. Plan ustala następujące zasady obsługi technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenie obszaru w wodę na cele bytowo - gospodarcze i p.poż. poprzez gminną sieć
wodociągową, zasilaną z ujęcia i stacji wodociągowej "Dąbrowa" i drugostronnie z ujęcia i stacji
wodociągowej "Dobieszków",
b) wyznacza się lokalizację wodociągów w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych
dróg,
c) przy rozbudowie lub modernizacji sieci wodociągowej winny być uwzględnione wymogi dotyczące

p.poż. zaopatrzenia wodnego, w szczególności lokalizacja hydrantów p.poż.;
2) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
a) do czasu wyposażenia obszaru w sieć gminnej kanalizacji sanitarnej ścieki bytowo - gospodarcze
będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na terenach nieruchomości i okresowo
wywożone do stacji zlewnej ścieków,
b) docelowo ustala się wyposażenie obszaru w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz ustala
obowiązek podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej po jej zrealizowaniu;
3) w zakresie odprowadzania ścieków opadowych:
a) odwodnienie powierzchniowe i odprowadzanie wód opadowych do gruntu przez infiltrację
powierzchniową,
b) odwodnienie dróg przez spływ powierzchniowy, rowy i powierzchnie trawiaste, rowy infiltracyjne,
drenaż,
c) jakość ścieków deszczowych odprowadzanych do wód powierzchniowych i do ziemi spełniać
powinna wymagania obowiązujących tym zakresie przepisów;
4) w zakresie zasilania w energię elektryczną:
a) zasilanie odbiorców z układu sieci napowietrzano - kablowej średniego (15kV)
napięcia,

i

niskiego

b) rozbudowę sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych – prowadzonych
w
uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym,
c) budowę liniowych odcinków sieci średniego napięcia w liniach rozgraniczających drogi, obowiązuje
projektowanie nowej sieci elektroenergetycznej jako doziemnej;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci średniego ciśnienia po jej rozbudowie;
b) budowę sieci gazowej w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład
Gazowniczy, w liniach rozgraniczających ulic z uwzględnieniem zasad przedstawionych na rysunku
planu,
c) zasady lokalizacji gazociągów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnym poprzez lokalne wbudowane źródła ciepła
bezpieczne ekologicznie;
7) w zakresie telekomunikacji:
a) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci istniejącej,
b) obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez
gestora sieci;
8) w zakresie gospodarki odpadami:
a) do czasu docelowego rozwiązania kwestii usuwania odpadów komunalnych tj. zorganizowania
gminnego wysypiska śmieci obowiązuje usuwanie nieczystości w tym śmieci cmentarnych
gromadzonych w boksach śmietnikowych na terenie cmentarza przez wyspecjalizowane jednostki
wywozowe, wywożące odpady poza teren gminy, na podstawie umów z właścicielem cmentarza.
Rozdział III
Przepisy końcowe:
§ 16. Określa się następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości służącą pobraniu
opłaty, o której mowa wart. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), w wysokości:
l) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1UK
-0%
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2UK+Z, 3UK+Z -0%
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 4ZC
-0%
4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KS, 6KS
-0%
5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem lKZl/2, 7K,8K
-0%
§ 17. Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy

Nowosolna zatwierdzonego Uchwałą Nr 6/33/94 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 grudnia 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego Nr 14 z dnia 16 grudnia 1994 r., poz. 124) dotyczące części obszaru wsi Kalonka w
granicach określonych w §1 uchwały.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.
§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w
życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

