
Załącznik nr 5 
Plan zagospodarowania przestrzennego terenu  

położonego w miejscowości Sypin 
  

§ 1. Zawartość planu 
 

1. Plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Sypin, zwany 
dalej planem, składa się z niniejszego tekstu planu oraz rysunku planu. 

2. Tekst planu jest podzielony na następujące części: 
1) zawartość planu, w której wymienione zostały elementy planu; 
2) opis obecnego zagospodarowania obszaru objętego planem i jego najbliższego 

sąsiedztwa; 
3) cel planu, w którym określono dlaczego opracowano niniejszy plan i jakie będą jego 

oczekiwane skutki;  
4) ustalenia dla obszaru, w których określono wytyczne dotyczące przyszłego 

zagospodarowania obszaru. 

3. Rysunek planu pozwala na odniesienie wskazanych w ustaleniach dla obszaru 
wytycznych dotyczących przyszłego zagospodarowania obszaru do konkretnych miejsc 
znajdujących się w obszarze objętym planem. 

4. Na rysunku planu znajdują się następujące oznaczenia obowiązujące, określające 
wytyczne do projektowania zagospodarowania obszaru: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) oznaczenia graficzne i literowe przeznaczenia terenów; 
5) strefa zieleni. 

5. Na rysunku planu znajdują się również następujące oznaczenia informacyjne, które mogą 
być pomocne przy projektowaniu przyszłego zagospodarowania obszaru: 
1) istniejący budynek; 
2) drogi; 
3) rzeka Moszczenica; 
4) granica terenów o niekorzystnych warunkach budowlanych ze względu na wysoki 

poziom wód gruntowych; 
5) sposób użytkowania terenów sąsiednich: 

- łąki i pastwiska, 
- tereny rolnicze, 
- tereny mieszkalne, 

 - stawy rybne 

6. W tekście planu użyto następujących pojęć: 
1) linia rozgraniczająca – jest to oznaczona na rysunku planu linia oddzielającą tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to oznaczona na rysunku planu linia 

określającą najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii 
rozgraniczającej (dotyczy zarówno części podziemnych, jak i nadziemnych budynków); 

3) teren – jest to fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu, 
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem 
literowym oznaczającym przeznaczenie terenu;  



4) przeznaczenie terenu – jest to zbiór ustalonych w planie funkcji na jakie teren wraz 
z budynkami na nim położonymi może zostać zagospodarowany i użytkowany; 

5) powierzchnia biologicznie czynna – jest to pokryta roślinnością powierzchnia terenu 
umożliwiająca wsiąkanie wód opadowych (deszczu, roztopionego śniegu) do ziemi; 

6) powierzchnia zabudowy – jest to powierzchnia terenu zajęta przez budynki w obrysie 
ścian zewnętrznych; 

7) intensywność zabudowy – jest to wskaźnik zagospodarowania terenu, który obliczany 
jest poprzez podzielenie powierzchni całkowitej budynków (tj. sumy powierzchni ich 
wszystkich pięter) zlokalizowanych na danym terenie przez powierzchnię tego terenu;  

8) wody gruntowe – są to wody znajdujące się pod ziemią. Ich poziom warunkuje m.in.  
możliwość zabudowy terenu położonego nad nimi – ich wysoki poziom może znacznie 
utrudniać i podnieść koszty budowy fundamentów. 

 
 

§ 2. Opis obecnego zagospodarowania obszaru objętego planem i jego 
najbliższego sąsiedztwa 

 
Obszar objęty planem zlokalizowany jest w województwie łódzkim, w powiecie 

łęczyckim, w gminie Piątek. Jest on położony w niewielkiej odległości od miejscowości 
Sypin, a jego powierzchnia wynosi ok. 4,35 ha (43 500 m2). 

Analizowany teren jest w większości niezagospodarowany. Centralna część obszaru, 
o powierzchni ok. 0,88 ha (8 800 m2), jest silnie zadrzewiona. Drzewa i krzewy porastają 
również północno – wschodnią część terenu, na której znajduje się nieużytkowany obecnie 
jednorodzinny budynek mieszkalny. Północno – zachodnia część obszaru jest użytkowana 
rolniczo, podobnie jak większość terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu.  

W zagospodarowaniu otoczenia obszaru objętego planem dominują pola uprawne oraz łąki 
i pastwiska. Wyjątek stanowi strona północna gdzie zlokalizowane są stawy rybne. Od strony 
południowej, w odległości około 80 m, znajduje się wieś Sypin, najbliższa analizowanemu 
terenowi miejscowość. Około 200 m na zachód, płynie rzeka Moszczenica.  

Północny fragment analizowanego terenu leży w graniach obszaru o wysokim poziomie 
wód gruntowych, przez co jest on niekorzystny dla lokalizacji zabudowy. 

Wzdłuż południowej granicy obszaru przebiega droga asfaltowa łącząca miejscowość 
Sypin z drogą wojewódzką nr 702. Przy północnej granicy obszaru biegnie z kolei 
nieutwardzona droga gruntowa, służąca obsłudze stawów rybnych oraz pól uprawnych. 

 
 

§ 3.  Cel planu 
 

Plan został sporządzony w celu określenia warunków przyszłego zagospodarowania 
obszaru. Warunki te w postaci wytycznych pozwolą na rozwój zagospodarowania (w tym 
wznoszenie nowych budynków) w zgodzie z istniejącymi warunkami przyrodniczymi oraz 
utworzenie spójnego obrazu obszaru w zakresie wyglądu budynków. 
 

 
 
 
 



§ 4.  Ustalenia dla obszaru 
 

1. Wytyczne dla terenu usług publicznych oznaczonego na rysunku planu symbolem UP: 
1) przeznaczenie terenu: obiekty instytucji publicznych zajmujących się ochroną zdrowia, 

pomocą społeczną, edukacją publiczną, kulturą oraz kulturą fizyczną; 
2) w granicach terenu dopuszcza się lokalizowanie: zieleni urządzonej, dojść i dojazdów, 

obiektów małej architektury; 
3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie może być 

większy niż 0,2; 
4) intensywność zabudowy działki budowlanej musi mieścić się w przedziale od 

minimalnej: 0,01, do maksymalnej: 0,6; 
5) wysokość budynków nie może być większa niż 12,0 m; 
6) geometria dachów: dachy o kącie nachylenia połaci nieprzekraczającym 45°; 
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 

50%; 
8) obsługa komunikacyjna terenu odbywa się z dróg biegnących wzdłuż południowej 

i północnej granicy terenu; 
9) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni; 
10) obowiązek urządzenia miejsc parkingowych dla samochodów oraz miejsc do 

pozostawienia rowerów w ilości odpowiedniej dla programu użytkowego obiektów; 
11) obowiązek zagospodarowania terenu w sposób umożliwiający korzystanie z niego 

przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

2. Wytyczne dla wyznaczonej na rysunku planu strefy zieleni:  
1) obowiązek zachowania przynajmniej 70% jej powierzchni jako zadrzewionej; 
2) możliwość lokalizowania uzbrojenia terenu; 
3) zakaz lokalizowania budynków; 
4) możliwość lokalizacji ścieżek pieszych, placów zabaw dla dzieci, terenowych obiektów 

sportowych i rekreacyjnych, dojazdów do istniejących budynków, obiektów małej 
architektury, itp. 

 
 

 


