
 

 

UCHWAŁA NR XVI/256/04 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 
z dnia 16 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku  

pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.       

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 ust. 1          

i art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Miejska 

w Łasku uchwala, co następuje: 
 

 

§1. Na podstawie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do 

sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań 

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Łask – przystępuje się do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w Łasku, ograniczonego: 

1) od zachodu – od drogi krajowej nr 14 bocznicą kolejową do wałów 

przeciwpowodziowych rzeki Grabi; 

2) od północy – wałami przeciwpowodziowymi rzeki Grabi, północną 

granicą działek nr 1/2 i 1/1 obręb 21 i 1/2 obręb 11 do rzeki Grabi 

i prawym brzegiem Grabi do zakrętu rzeki w stronę drogi krajowej nr 14; 

3) od wschodu – po prawym brzegu rzeki Grabi do drogi krajowej nr 14; 

4) od południa – północnym skrajem drogi krajowej do skrzyżowania 

z bocznicą kolejową. 

 

§2. Granice obszaru objętego opracowaniem określono na załączniku 

graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.    

 

§3. Celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru wymienionego w § 1 jest ustalenie przeznaczenia 

terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu ich 

zagospodarowania i zabudowy, w tym: 



1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 

i wskaźników intensywności zabudowy; 

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,  

w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

objętych planem miejscowym; 

9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej; 

11) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów; 

12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 

nieruchomości; 

14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej; 

15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

16) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących 

organizacji imprez masowych. 

   

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 

 

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Łasku. 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
Przewodniczący Rady 

mgr Janusz Drohomirecki 



 
 


