UCHWAŁA Nr ............../............
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia ......................... 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz.
1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815) oraz 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309,
poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z uchwałą Nr XLIII/29/2018 Rady Miejskiej
w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6
miasta Koluszki oraz stwierdzając, iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXII/72/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 19 kwietnia 2017 r. Rada Miejska
w Koluszkach uchwala, co następuje:
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne
§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4,
12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki, zwany dalej „planem”, składający się z:
1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały;
2) rysunku planu w skali 1 : 1 000, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Koluszek do
projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiącego
załącznik Nr 2 do uchwały;
4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.
2. Granice obszaru objętego planem, zwanego dalej „obszarem”, zostały oznaczone na rysunku
planu zgodnie z uchwałą Nr XLIII/29/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki.
§2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalone niniejszym planem;
2) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu
linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej,
od strony której została ona wyznaczona; wymóg nie dotyczy części podziemnych budynków;
okapy i gzymsy mogą przekraczać tą linię o nie więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku,
takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, niezabudowane ganki, zadaszenia wejść,
pochylnie i rampy o nie więcej niż 1,5 m;
3) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny
w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa;
4) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub
o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia terenu.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§3. 1. Ustalenia zawarte w części tekstowej planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie,
w zakresie określonym planem.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
granice obszaru objętego planem;
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
symbole przeznaczenia terenów;
linie zabudowy nieprzekraczalne;
strefy zieleni;
strefa technologiczna napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 2, są oznaczeniami
informacyjnymi.
ROZDZIAŁ 2
Przepisy szczegółowe
§4. 1. W zakresie przeznaczenia terenu wyznacza się teren wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem
przeznaczenia terenu MN, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi lokalizowane w lokalach wydzielonych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych, z zastrzeżeniem pkt 3; powierzchnia całkowita lokalu
użytkowego nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku;
3) zakaz lokalizacji usług z zakresu naprawy i obsługi pojazdów silnikowych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację zabudowy i zagospodarowania
terenu o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem lub przeznaczeniem dopuszczalnym oraz
towarzyszących im obiektów.
§5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, zgodnie z
ustaleniami §10;
2) wymogi w zakresie materiałów wykończeniowych i kolorystyki budynków:
a) dla ścian budynków:
− zakaz stosowania sidingu, szkła refleksyjnego, blach trapezowych oraz blach falistych,
− nakaz stosowania jasnych, pastelowych kolorów; wymogu nie stosuje się do
powierzchni ścian wykonanych z drewna lub niebarwionej cegły,
b) dla pokryć dachów o nachyleniu połaci przekraczającym 15º:
− nakaz zastosowania jednorodnego materiału pokrycia dachów budynków na działce
budowlanej,
− nakaz zastosowania pokrycia dachów w odcieniach ciemnej czerwieni, brązu lub
szarości.
§6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zakazuje się realizacji zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, określonych w przepisach odrębnych
dotyczących ochrony środowiska;
2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska; zakaz nie
dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej;
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

zakazuje się lokalizacji zakładów i instalacji niedotrzymujących standardów jakości
środowiska poza terenem zakładu lub terenu, do którego prowadzący instalację ma tytuł
prawny, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska; zakaz nie
dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej – warunki realizacji zgodnie z wymogami
przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
w zakresie ochrony przed hałasem, w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, zalicza się do terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
ustala się ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, poprzez realizację zaopatrzenia
w ciepło zgodnie z ustaleniami §15 pkt 5;
ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:
a) odprowadzanie ścieków komunalnych zgodnie z ustaleniami §15 pkt 3,
b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami §15 pkt 4,
c) obszar zlokalizowany jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 403
„Zbiornik międzymorenowy Brzeziny–Lipce Reymontowskie” oraz Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych Nr 404 „Koluszki–Tomaszów”; zasady gospodarowania wodami oraz
ich ochrona musi być realizowana poprzez przestrzeganie przepisów odrębnych z zakresu
gospodarowania wodami;
ustala się ochronę powierzchni ziemi poprzez:
a) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) obowiązek urządzenia nawierzchni miejsc na pojemniki służące do czasowego
gromadzenia odpadów stałych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się
zanieczyszczeń do ziemi;
ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym:
a) poprzez respektowanie ograniczeń zgodnie z ustaleniami §13 pkt 1,
b) nakazuje się budowę nowych odcinków sieci elektroenergetycznych wyłącznie jako
podziemnych,
c) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN dopuszcza się lokalizację
wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu
w rozumieniu
przepisów
odrębnych
dotyczących
wspierania
inwestycji
telekomunikacyjnych.

§7. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu
i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami §10.

nakazuje

się

kształtowanie

zabudowy

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz
dóbr kultury współczesnej:
1) nakazuje się kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami §10;
2) nie ustala się wymogów w zakresie ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie
występują w obszarze.
§9. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie
występują w obszarze.
§10. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu
ustala się:
1) formę zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie szeregowej, bliźniaczej
lub wolnostojącej, przy czym:
a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza się wydzielenie wyłącznie
jednego lokalu mieszkalnego;
b) budynki w zabudowie bliźniaczej lokalizuje się bezpośrednio przy granicy działki
budowlanej jako stykające się ścianą z budynkiem usytuowanym przy tej samej granicy
na sąsiedniej działce budowlanej;
c) budynki w zabudowie szeregowej lokalizuje się w pełnej szerokości działki budowlanej,
z wyjątkiem budynków skrajnych w zespole, bezpośrednio przy granicy działki
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budowalnej, jako stykające się ścianą z budynkiem usytuowanym przy tej samej granicy
na sąsiedniej działce budowlanej;
2) maksymalną ilość budynków w zespole zabudowy szeregowej: 5;
3) wysokość zabudowy: nieprzekraczającą 11,0 m i jednocześnie nieprzekraczającą rzędnej
225,0 m n.p.m.;
4) maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków: 3;
5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
nieprzekraczającą 40%;
6) intensywność zabudowy działki budowlanej:
a) minimalną – 0,1,
b) maksymalną – 1,6;
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej:
25%,
8) strefy zieleni, oznaczone na rysunku planu, o szerokości 8,0 m, dla których ustala się:
a) nakaz zagospodarowania wielopiętrową zielenią z nasadzeniami drzew i krzewów,
b) zakaz lokalizacji nadziemnych części budynków oraz dojazdów do budynków;
9) dachy budynków: dachy o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci
dachowych i nachyleniu nieprzekraczającym 45º;
10) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; wymogów nie stosuje się do
lokalizacji stacji transformatorowych;
11) zakaz budowy budynków gospodarczych i garażowych; nakazuje się realizację pomieszczeń
gospodarczych i garaży wyłącznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
12) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 220 m2; wymogu nie
stosuje się do działek budowlanych wydzielanych pod dojścia lub dojazdy do budynków
oraz pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej.
§11. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego województwa.
§12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości objętych planem
miejscowym:
1) nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości;
2) dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości;
3) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału
nieruchomości na terenie MN:
a) minimalną powierzchnię – 220,0 m2,
b) minimalną szerokość frontów – 7,0 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 85º do 95º;
4) ustaleń w zakresie scaleń i podziałów nieruchomości nie stosuje się do podziałów
nieruchomości; do podziałów nieruchomości na terenie MN stosuje się wyłącznie wymogi
§10 pkt 12.
§13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu ustala się w granicach strefy technologicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej
15 kV, o szerokości 12,0 m, której środek stanowi oś linii:
1) zakaz:
a) lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonych na pobyt ludzi; lokalizacja
pozostałych budynków w zgodzie w wymogami przepisów odrębnych dotyczących
budownictwa,
b) sadzenia drzew osiągających wysokość przekraczającą 3,0 m z uwzględnieniem
pięcioletniego przyrostu;
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2) ograniczenia zawarte w pkt 1 związane są ściśle z przebiegiem czynnej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15 kV.
§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) ustala się powiązanie obszaru z układem komunikacji drogowej oraz obsługę komunikacyjną
obszaru poprzez istniejącą ul. Armii Krajowej oraz poprzez istniejącą ul. Baczyńskiego i jej
projektowane przedłużenie położone poza obszarem;
2) w zakresie miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji ustala się:
a) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania dla samochodów osobowych, w ilości nie
mniejszej niż:
 dla mieszkańców: 1 miejsce na 1 mieszkanie w zabudowie szeregowej, 2 miejsca na
1 mieszkanie w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej,
 dla klientów: 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń lokali
usługowych związanych z obsługą klientów,
 dla pracowników – 1 miejsce na 5 zatrudnionych na zmianie,
b) nakaz urządzenia miejsc do parkowania w formie niezadaszonych miejsc postojowych
lub garaży w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
c) nakaz urządzenia stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową w ilości nie mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych
wyznaczanych na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z
wymogami przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych,
d) nakaz urządzenia stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową w ilości nie mniejszej niż:
 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,
 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100,
 1 stanowisko na każde 25 stanowisk postojowych, jeżeli ogólna liczba stanowisk
wynosi więcej niż 100,
e) obowiązek zapewnienia miejsc do postoju rowerów w ilości nie mniejszej niż:
 1,5 na 1 mieszkanie,
 1 na 3 miejsca postojowe dla samochodów klientów i pracowników,
f) przy wyliczaniu zapotrzebowania na miejsca do parkowania samochodów osobowych
oraz postoju rowerów stosuje się zaokrąglenie z zastosowaniem reguł matematycznych.
§15. Zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej:
1) w zakresie uzbrojenia terenu:
a) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,
a także ich wymianę, remont, przebudowę lub rozbudowę,
b) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej pomiędzy wyznaczonymi
liniami rozgraniczającymi terenu a linią zabudowy lub w miejscach dostępnych dla
właściwych służb eksploatacyjnych i w taki sposób, aby nie powodować ograniczeń
w możliwości realizacji zabudowy oraz minimalizować koszty usuwania kolizji mogących
wystąpić z zagospodarowaniem terenu; wymogu nie stosuje się do urządzeń radiowych
sieci telekomunikacyjnych oraz przyłączy,
c) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej obszaru z układem zewnętrznym
poprzez sieci lokalizowane w obszarze zgodnie z ustaleniami lit. a i b;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci wodociągowej,
b) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci wodociągowej – ∅60 mm,
c) ustala się zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe z sieci
wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. d oraz pkt 4 lit. g,
d) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody wyłącznie w sytuacjach
spełniających warunki ich zastosowania określone w przepisów odrębnych dotyczących
budownictwa oraz wymogi przepisów odrębnych z zakresu gospodarki wodami;
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3) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:
a) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
b) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci kanalizacji sanitarnej:
 grawitacyjnej – ∅150 mm,
 ciśnieniowej – ∅60 mm,
c) ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych ze wszystkich obiektów budowlanych,
z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami, do sieci
kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem lit. d,
d) dopuszcza się odprowadzanie ścieków komunalnych z zastosowaniem rozwiązań
indywidualnych wyłącznie w sytuacjach spełniających warunki ich zastosowania
wynikające z przepisów odrębnych dotyczących budownictwa oraz utrzymania czystości
i porządku w gminie,
e) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi;
4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,
b) ustala się minimalna średnicę przewodów sieci kanalizacji deszczowej – ∅150 mm,
c) nakazuje się, z zastrzeżeniem lit. e, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie działek budowlanych; wody te muszą zostać odprowadzone do ziemi,
z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami:
 na nieutwardzony teren działki budowlanej,
 do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących,
d) sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej
nie może zmieniać stosunków wodnych na działkach sąsiednich,
e) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych niezagospodarowanych na
terenie działek budowlanych do sieci kanalizacji deszczowej,
f) przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do ziemi wody opadowe i roztopowe
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych muszą zostać podczyszczone zgodnie z
wymogami przepisów odrębnych dotyczących odprowadzania ścieków,
g) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na cele gospodarcze
i przeciwpożarowe;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci cieplnej,
b) ustala się zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z sieci
cieplnej lub z indywidualnych niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł ciepła w tym
urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii,
z zachowaniem wymogów pkt 8; zakazuje się stosowania pieców na paliwa stałe;
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci gazowej,
b) minimalna średnica przewodów sieci gazowniczej – ∅32 mm,
c) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub z zastosowaniem indywidualnych rozwiązań;
7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej; nowe odcinki sieci nakazuje
się realizować wyłącznie jako podziemne,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub z zastosowaniem
indywidualnych rozwiązań w tym urządzeń wytwarzających energię elektryczną
z odnawialnych źródeł energii, z zachowaniem wymogów pkt 8;
8) w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
a) zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii:
– wykorzystujących energię wiatru: o poziomej osi obrotu o mocy przekraczającej
0,5 kW, o pionowej osi obrotu o mocy przekraczającej 2,0 kW,
– pozostałych: o mocy przekraczającej 100 kW,
b) dopuszcza się wykorzystanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii, innych niż wymienione w lit. a, dla realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną
lub ciepło,
c) na panelach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych nakazuje się stosowanie powłok
antyrefleksyjnych oraz rozwiązań ograniczających efekt lustra wody dla ptaków i owadów;
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9) w zakresie dostępu do telekomunikacyjnych połączeń przewodowych:
a) dopuszcza się budowę i rozbudowę przewodowych sieci telekomunikacyjnych; nowe
odcinki sieci nakazuje się realizować wyłącznie jako podziemne,
b) zaopatrzenie w przewodowe łącza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej;
10) w zakresie dostępu do telekomunikacyjnych połączeń bezprzewodowych:
a) dopuszcza się budowę i rozbudowę bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, przy
czym na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują wymogi §6 pkt 8 lit.
b,
b) dostęp do bezprzewodowych łączy telekomunikacyjnych z bezprzewodowej sieci
telekomunikacyjnej.
§16. W zakresie wymogów zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa:
1) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 11,0 m oraz
rzędnej 225,0 m n.p.m.;
2) obowiązuje dostosowanie do działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zgodnie
z wymaganiami przepisów dotyczących obronności państwa:
a) sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę,
b) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
§17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się stawkę procentową, na
podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości związanej z
uchwaleniem planu w wysokości 30%.
ROZDZIAŁ 4
Przepisy końcowe
§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.
§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koluszkach
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