
UCHWAŁA NR XXXVIII/520/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873) 
w związku z uchwałą Nr XXX/386/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3, po stwierdzeniu, że plan 
nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łask, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3, przyjętego uchwałą Nr 
XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask 
Kolumna, fragment obrębu 3 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 30 stycznia 2013 r. poz. 507) zwaną dalej 
zmianą planu. 

2. Integralną częścią zmiany planu są: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – stanowiące załącznik nr 

1 do uchwały; 
2) zbiory danych przestrzennych – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 
3) nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 
stwierdza się, iż zmiana planu nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy; 

4) rysunek planu pozostaje w niezmienionym kształcie zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały Nr 
XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r. 
§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w planie: 

1) § 4 pkt 2 lit. a i b otrzymuje brzmienie: 
„2) zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1MN/U, dla 

którego określa się: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
- zabudowę mieszkaniowo-usługową, 
- zabudowę usługową, 

b) przeznaczenie uzupełniające: 
- zabudowę gospodarczą i garażową,”; 

2) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2) na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy usługowej - minimum 2 miejsca 
parkingowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej; w przypadku obiektów usługowych 
o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2 - minimum 1 miejsce parkingowe.”; 

3) w §14 dodaje się pkt 3a: 
„3a) budowa nowych budynków usługowych i mieszkaniowo-usługowych jest możliwa po 

spełnieniu warunków: 
a) uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
b) ilość kondygnacji - nie więcej niż dwie kondygnacje naziemne, przy czym druga 

kondygnacja jako poddasze użytkowe, 
c) dopuszcza się wykonanie piwnic pod warunkiem, że poziom parteru budynku nie będzie 

wyższy niż 0,6 m ponad otaczający teren, 
d) dachy budynków spadziste o symetrycznym kącie nachylenia odpowiadających sobie 

połaci, w przedziale 30° - 45°, 
e) główny kierunek kalenicy - równoległy do drogi, z której odbywa się obsługa 

komunikacyjna, 
f) wysokość budynku - nie większa niż 10,0 m, 
g) wysokość okapu - w przedziale 3,0 m - 5,0 m, 
h) szerokość elewacji frontowej - maksymalnie 35,0 m;”; 

4) w § 14 pkt 4 skreśla się literę i; 
5) § 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) maksymalna powierzchnia zabudowy, utwardzeń dojazdów, dojść i innych elementów 
zagospodarowania terenu wymagających wylesienia w stosunku do powierzchni działki 
nie więcej niż - 60%;”; 

6) § 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% powierzchni działki budowlanej;”; 

7) § 14 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) wskaźnik intensywności zabudowy - w przedziale 0,1 - 1,0;”; 

8) w § 14 skreśla się pkt 8 i pkt 9; 
9) § 14 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2;”. 
§ 3. Pozostałe zapisy planu pozostają bez zmian. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/520/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu zmiany planu 

Ze względu na brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podczas wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na 
oczekiwanie na uwagi, Rada Miejska w Łasku nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873). 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/520/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Zalacznik2.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 98C6CEA1-CD99-4680-A7A2-35E15CA435D0. Podpisany Strona 1


    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP/XXXIII_328_12_P/20210414T000000   PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP XXXIII_328_12_P 20210414T000000 2021-04-14T00:00:00 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3   2013-02-13  1   2011-04-01 MPZP został sporządzony na podstawie mapy zasadniczej w wersji papierowej zakupionej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku (nr zam 695/2011)       5720024.678009313 6582635.208287215 5720002.393168672 6582650.0975479735 5719985.764651141 6582661.205866245 5719982.026231896 6582663.705111858 5719975.932013296 6582653.972251928 5719959.515237542 6582664.641280958 5719945.134584012 6582673.9836083 5719929.361013749 6582672.094295723 5719910.029268346 6582642.939804964 5719906.384934916 6582637.4378804 5719896.786948074 6582622.927845114 5719894.193162144 6582619.083299432 5719887.179390994 6582608.428221238 5719877.5814065235 6582593.918186103 5719867.973851801 6582579.418562378 5719865.482920229 6582575.639756872 5719848.767897387 6582550.398912446 5719841.685957921 6582540.026952636 5719829.5619477 6582521.379262824 5719810.346011367 6582492.360033457 5719753.1109911585 6582405.83549481 5719799.98693662 6582376.87093256 5719816.376428802 6582366.743562125 5719822.429873944 6582366.4591431925 5719828.388432811 6582367.249619248 5719834.377062946 6582363.514751373 5719841.896891623 6582358.824744301 5719856.939016533 6582381.413435007 5719873.4331991915 6582406.163097034 5719881.688690796 6582418.737755532 5719889.944603235 6582431.322405462 5719893.7047165455 6582436.959586893 5719898.199256703 6582443.877081344 5719903.614700308 6582451.986978809 5719906.453911057 6582456.431757289 5719913.5346767055 6582467.013950858 5719923.444662988 6582482.041342945 5719935.920016269 6582500.714309989 5719939.412234926 6582505.93233358 5719939.7434767075 6582506.428884194 5719955.159290941 6582531.954532366 5719962.646767689 6582542.449568537 5719972.580504945 6582556.374970257 5719973.024167578 6582557.167053431 5719989.303428811 6582581.565426597 5719993.321397973 6582587.622158512 5720005.741517061 6582606.364728962 5720012.525672168 6582616.698174516 5720024.678009313 6582635.208287215        https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP/XXX/386/2021/Doc   PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP XXX_386_2021_Doc Uchwała Nr XXX_386_2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 Zmiana tekstowa MPZP dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 XXX_386_2021 Rada Miejska w Łasku    2021-03-31  utworzenie 2021-03-31  http://bip.lask.pl/download/attachment/2764/xxx_386_2021.pdf   https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP/VII/70/11/Doc   PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP VII_70_11_Doc Uchwała Nr VII_70_11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie MPZP dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie VII_70_11 Rada Miejska w Łasku    2011-05-11  utworzenie 2011-05-11  http://bip.lask.pl/download/attachment/2769/vii_70_11.pdf    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP/XXXIII_328_12_Doc   PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP XXXIII_328_12_Doc Uchwała Nr XXXIII_328_12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 MPZP w Łasku Kolumnie, fragment obrębu 3 Dz.Urz.Woj.Łódzkiego.2013.507 Rada Miejska w Łasku    2013-01-30  publikacja 2013-02-13  http://lask.pl/sites/all/files/dokumenty/Uchwala_Nr_XXXIII_328_12_012013.pdf    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP/XXXVIII_520_2021_Doc   PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP XXXVIII_520_2021_Doc Uchwała Nr XXXVIII_520_2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 Zmiana MPZP dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie, fragment obrębu 3 XXXVIII_520_2021 Rada Miejska w Łasku    2021-12-29  utworzenie  http://bip.lask.pl/1457/110/uchwala-nr-xxxviii5202021-rady-miejskiej-w-lasku-z-dnia-29-12-2021-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-wmiejscowosci-lask-kolumna-fragment-obrebu-3.html    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP/XXXIII_328_12_Rys/20210414T000000   PL.ZIPPZP.2271/100302-MPZP XXXIII_328_12_Rys 20210414T000000 2021-04-14T00:00:00 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 http://bip.lask.pl/download/attachment/2176/geotiff_rysunek_planu_kolumna_ob_3.tif http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2177 1000 Załącznik do Uchwały nr XXXIII_328_12_Rys 2013-02-13          aIZoeoFIEGJBW9zhR+2rWCgag2G3ynEK04N3of2sBbw=   xuXXwKGTljLz7F+Q8Vt3jtfEM5GZZKscVv/HDbBsfSY= STaiez5zGErEWU7VEpC7iDslOkXcJlg9IYpe9NCUY7ox1zCJ6FJHA2dpOsBLfsOi
m5V7t7P6AxuSOvM2XuhOeE2CgwHPe8KPo2zkjl69+gSlWX4laDhwKCVhoa6P5LbD
Brf2v8MNcy+u5O5E7FrErIwJCFNrD2q8p+iiBLLMj5/ovqwtVCu2MmibPW+Zqgcq
+J+za9C++sFUBCSMxUSW6dUVY6ZYeWAC30RM0UTrMskdW0jclyv8/mL3NwAnVXtN
xxrekZdoew3NbWRtLIsA/eE8ZDXaFFac+RVbnqiXk7Ij9CcZH3sruOyKgah59uce
+XHsrMBnoR49xxTc+nsm8A==   MIIHDjCCBPagAwIBAgIQVYxwMAP0o71UXBJ4Kvo8njANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMjEwNjI4MDUwMDAwWhcNMjMwNjI4MDUwMDAwWjCB8jElMCMGA1UE
AwwcUm9iZXJ0IEJhcnRvc2lrOyBHbWluYSDFgWFzazEPMA0GA1UEKgwGUm9iZXJ0
MREwDwYDVQQEDAhCYXJ0b3NpazEaMBgGA1UEBRMRUE5PUEwtNTkwNDI5MDk0NTMx
GTAXBgNVBGETEFZBVFBMLTgzMTE1NzU2NzUxFDASBgNVBAoMC0dtaW5hIMWBYXNr
MRYwFAYDVQQJDA1XYXJzemF3c2thIDE0MQ8wDQYDVQQRDAY5OC0xMDAxDjAMBgNV
BAcMBcWBYXNrMRIwEAYDVQQIDAnFgsOzZHpraWUxCzAJBgNVBAYTAlBMMIIBIjAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAkuCzY5Qu+O9bdgm8lYB1yX0smXnb
z5/cREsHr6CQTbKGtAS+0FsSYCF7E/DGf6y+8QeMbrtcZhiWxsQ4RP1kT+KlH2JP
K6ddHSvKiWh7bA60+n+An7LLU3t7RfbtMLv0cK1qR8FVkB/tKE/n7QhXfvsfIMzu
Oty5l8Q99hbxeKHIIOmPZGU25kh4nGKVbe9V+hbg3nT8jADy9rvv7R6XLAtbJEKB
l/d3s/zgnPTuOfSvLuABD07hh8lnx236dbLKGWn0zMwfaXATmaIYrO+EI0Ue9WvI
qANVGSzNW3fQzHeUeyFHtYED59R7BC2FQM1Z0PnCQ3Nq7pvTaSfGMGj2vQIDAQAB
o4ICKjCCAiYwDAYDVR0TAQH/BAIwADA2BgNVHR8ELzAtMCugKaAnhiVodHRwOi8v
cWNhLmNybC5jZXJ0dW0ucGwvcWNhXzIwMTcuY3JsMHIGCCsGAQUFBwEBBGYwZDAs
BggrBgEFBQcwAYYgaHR0cDovL3FjYS0yMDE3LnFvY3NwLWNlcnR1bS5jb20wNAYI
KwYBBQUHMAKGKGh0dHA6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9xY2FfMjAxNy5j
ZXIwHwYDVR0jBBgwFoAUJ/HYTmBQaLZh/mgbKGxt5AtzCU0wHQYDVR0OBBYEFN0+
n7FG9uVybvFZW6+DIPal2ob1MA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDBVBgNVHSAETjBMMAkG
BwQAi+xAAQIwPwYMKoRoAYb2dwIEAQwBMC8wLQYIKwYBBQUHAgEWIWh0dHA6Ly93
d3cuY2VydHVtLnBsL3JlcG96eXRvcml1bTCBwgYIKwYBBQUHAQMEgbUwgbIwCAYG
BACORgEBMAgGBgQAjkYBBDCBhgYGBACORgEFMHwwPBY2aHR0cHM6Ly9yZXBvc2l0
b3J5LmNlcnR1bS5wbC9QRFMvQ2VydHVtX1FDQS1QRFNfRU4ucGRmEwJlbjA8FjZo
dHRwczovL3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19Q
TC5wZGYTAnBsMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IC
AQB3XMmXJ4R/bPNzveOKI9+3ZQdsZkHtfLfiqEULiz4zpx3H3xJsflnR/t3xRVOa
j4uXmb5s/P2PYQ6ntUZgUpFQUTzyU2cbZ1WmNOWclWzhlGE2Zs3RK64JtEtAPAr4
qfDRGHaIkleKSDN8MUHLgldgq/LiZM+snUX2iE4hye1f4Ckd1i9otxjKKc04Pa16
5rUyvvZv0c2H5EQHyglYrt1H+e30EOIrKTVsR1Lus0kzKSJyXpWcNcIdp+NH9gfu
+m2fjQeorAxRSdbwbk01oWNe6WeSI6gDjm7YLqw/aKOz+upP4hgXojGjTsix1kit
LRg4PODDyXmlb0+8r802/fIphU0WWIRiC+cyHQ+givonXFeaBIVKM1Do4ehTsmu3
bEDmHE51gsZnf5iLoRKPptNshSGa3F9W3D9YoGNapWQeeXptx7ikkTyUrdwB2Fo9
4v3bwRhoBoqPy/YvFrUjqMejxU2hdqNAebDb3FB4ZjPQVh5ZLeATcDV+LiwKA9CE
V9jej7wHDaswXIR/MO0h/XP248JeZSmSkHxuBOad8Wa4JeXHH+63uf5IXSdTE5pw
JBuN+93v1Ww0PIjASoUO3fy9ItoB13BO2UMVb1ksiz13BnccG8xKsFg++sdhtmp7
0TLnA/0yjnKlvCnMXJ7YJoU0wO5SdJKY0gD7gm/by1Pp7w==     2022-01-04T08:16:12Z     pVvcc2FtSduLMj/7NCJgwLJcPD1/2bZUS7WCikQKwZ4=  2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL 113713576635964340904293652504621235358   MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Disposition: filename="APP_XXXVIII_520_2021.gml"  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.1.3.1 Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwa  http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdf application/octet-stream 

Zalacznik2.gml



 
UZASADNIENIE 

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę Nr XXX/386/2021 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 
przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 30 stycznia 2013 r. 
poz. 507). 

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu dokonane 
zostało na wniosek inwestora, który planuje realizację inwestycji mieszkaniowo-usługowej.   

Wprowadzone zmiany dotyczą części ustaleń w zakresie przeznaczenia i zasad 
kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu 1MN/U. Przedstawiona 
zmiana planu wprowadza jedynie zmiany w § 4, § 12, § 14. 

Załącznik graficzny jak i pozostałe tekstowe ustalenia planu miejscowego zachowują swoją 
moc i nie podlegają zmianie. 

Projekt zmiany planu sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873), 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. Po wyczerpaniu procedury planistycznej 
projekt zmiany planu zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Łasku do uchwalenia.  

1.  Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust.2-4 ustawy: 
Art. 1 ust. 2 

- wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, 
fragment obrębu 3 przyjętego uchwałą Nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 
grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 30 stycznia 2013 r. poz. 507) uwzględnia zasady kształtowania ładu 
przestrzennego. Projekt zmiany zmienia jedynie tylko część ustaleń. Zapisy te nie ingerują 
znacząco w ustalone w planie wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, 

- walory architektoniczno-krajobrazowe. Projekt zmiany planu nie ingeruje w ustalone w 
zmienianym planie walory architektoniczno – krajobrazowe, które ustalone zostały 
w powiązaniu z zabudową i zagospodarowaniem w otoczeniu. Ze względu na prowadzone prace 
nad audytem krajobrazowym województwa łódzkiego projekt zmiany planu nie uwzględnia 
regulacji ochrony krajobrazu wynikających z ww. dokumentów, 

- wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i 
leśnych. Projekt zmiany planu nie ingeruje w ustalone w zmienianym planie wymagania 
ochrony środowiska. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, ze względu na zakres zmiany planu, uzgodnili odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

- wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Projekt zmiany planu nie ingeruje w ustalone w zmienianym planie wymagania ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
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- wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Projekt zmiany planu nie ingeruje w ustalone w zmienianym planie 
wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych, 

- walory ekonomiczne przestrzeni. Zmiana planu nie powoduje zmniejszenia walorów 
ekonomicznych obszaru objętego zmianą planu, 

- prawo własności. Na obszarze objętym zmianą planu występują tereny będące własnością 
prywatną. Projekt zmiany planu nie ingeruje w prawo własności,  

- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Zakres i skala planu nie wymagają 
wykorzystania terenu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekt zmiany planu 
nie zmienia ustaleń planu w tym zakresie, 

- potrzeby interesu publicznego. Zmiana planu nie zmienia ustaleń planu w tym zakresie, 
- potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych. Projekt zmiany planu nie ingeruje w ustalenia zmienianego planu w tym 
zakresie, 

- zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad planem miejscowym przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten został zrealizowany na poszczególnych etapach prac 
nad projektem zmiany planu m.in. poprzez zamieszczanie ogłoszeń i obwieszczeń na stronie 
internetowej gminy oraz w BIP o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu oraz o wyłożeniu 
do publicznego wglądu, 

- zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych. Obowiązek ten był zrealizowany 
na bieżąco w ciągu całej procedury planistycznej - projekt zmiany planu był dostępny dla 
społeczności na każdym etapie prac w tym w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, 

- potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności. 
Projekt zmiany planu nie ingeruje w ustalenia zmienianego planu w tym zakresie. 

Art. 1 ust. 3 
Projekt zmiany planu nie wprowadza nowych przeznaczeń terenu. W zmienianym miejscowym 

planie rozważany był interes publiczny i interesy prywatne (w tym zgłaszane w postaci wniosków). 
Przy wprowadzaniu obecnej zmiany planu brana była pod uwagę ochrona istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu. Opracowanie zmiany planu nie wymagało przeprowadzenia analiz 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.  

Art. 1 ust. 4 
Obszar objęty zmienianym planem stanowi uzupełnienie istniejącej struktury funkcjonalno-

przestrzennej miasta Łask. Wprowadzane zmiany planu nie wprowadzają nowych wydzieleń terenu 
przeznaczonych pod zabudowę, zachowują wszystkie dotychczasowe, wskazane w obowiązującym 
planie miejscowym. Zmiana planu wprowadza zmiany w obecnie obowiązujących ustaleniach 
dotyczących kształtowania zabudowy. Tym samym nie wpływa na wzrost transportochłonności 
układu przestrzennego, nie zmniejszy możliwości wykorzystania transportu zbiorowego przez 
mieszkańców Łasku, nie utrudnią ewentualnego urządzenia ścieżki rowerowej czy przebudowy 
chodników wzdłuż dróg publicznych znajdujących się w granicach zmienianego planu. 

2.  Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1. 
Gmina Łask ma aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego przyjęte uchwałą Nr XXV/322/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 
października 2020 r. W tym studium obszar objęty zmienianym planem jest przeznaczony pod 
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tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej o niskiej intensywności na terenach zadrzewionych. 
Projekt zmiany planu wprowadza jedynie zmiany w § 4, § 12, § 14, które nie zmieniają 
przeznaczenia terenu.  

Zgodnie z zapisami studium, wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, należy traktować jako materiał informacyjny 
przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Biorąc pod uwagę 
lokalizację terenu 1MN/U (przy drodze wojewódzkiej, teren atrakcyjny inwestycyjnie) wielkość 
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej została przeanalizowana i tym samym w projekcie 
zmiany planu wprowadzono większą wartość niż w zapisach studium. Tym samym projekt zmiany 
planu nie stanowi naruszenia ustaleń studium. 

Wyniki analizy w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łask na dzień 29 lutego 2016 roku 
przyjęte uchwałą Nr XVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Łasku dopuszczają zmiany wynikające ze 
zmiennych potrzeb inwestycyjnych (np. właścicieli, użytkowników), o ile nie naruszają ustaleń 
studium i przepisów odrębnych. Tak jest w tym przypadku. Wprowadzana zmiana nie narusza 
ustaleń studium, jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

Zakres zmian w opracowywanym dokumencie planistycznym nie wpływa na konieczność 
uwzględnienia uniwersalnego projektowania dedykowanego osobom ze szczególnymi potrzebami. 

3.  Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 
Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
Stwierdza się, iż zmiana planu nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy. 

Realizacja zmiany planu, nie wpłynie na wydatki gminy na cele publiczne, nie wpłynie także 
na wzrost dochodów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych.   
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