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UCHWAŁA NR LVII/722/09 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH 

  
 z dnia 16 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLIII/585/09 Rady Miejskiej w Pabianicach  

z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminĉ Miejską Pabianice 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zmiany: 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, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, 
art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednoli-
ty: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zmiany: Nr 170, 
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, 
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 
1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 
2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572) 
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ņci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagradzania za pracĉ w dniu wolnym od pracy 
(Dz.U. Nr 22, poz. 181, zmiany: z 2006 r. Nr 43, poz. 
293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 
257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422) w uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
Rada Miejska w Pabianicach uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIII/585/09

Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 kwietnia 
2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez 
Gminĉ Miejską Pabianice, zmienionej uchwałą Nr 
L/654/09 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 lipca 
2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 
XLIII/585/09 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 
kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko-
łach podstawowych i gimnazjach prowadzonych 
przez Gminĉ Miejską Pabianice, wprowadza siĉ na-
stĉpującą zmianĉ: 

1. § 6 ust. 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§ 
6.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania i 
zajĉcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu po-
wierzenia: 1) wychowawstwa klasy/grupy w przed-
szkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (dla 
nauczyciela klasy/grupy, niepełniącego funkcji kie-
rowniczej) - w wysokoņci 5% minimalnej stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowane-
go w I kategorii.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezy-
dentowi Miasta Pabianic.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 
 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach: 

Grzegorz Mackiewicz 
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UCHWAŁA NR LIX/138/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Skierniewice, 

obszar przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie (działki o numerach ewidencyjnych: 517/1 i 517/2) 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 

2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 
27 i art. 29 ust. 1 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 i Nr 141, 
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poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
i w związku z uchwałą Nr XLI/143/08 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 30 paňdziernika 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Ra-
da Miasta Skierniewice uchwala, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skierniewice połoŊonego 
przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie (działki o numerach 
ewidencyjnych: 517/1 i 517/2) z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Skierniewice.  

§ 2. 1. Uchwala siĉ zmianĉ w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Skierniewice zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/5/08 
Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 stycznia 2008 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice po-
łoŊony w rejonie ulic: Nowobielańskiej, Widok, M. 
Skłodowskiej-Curie, Bielańskiej i J. Sobieskiego, z 
wyłączeniem terenów zamkniĉtych (publ. w Dz.Urz. 
Województwa Łódzkiego Nr 95, poz. 922), która do-
tyczy czĉņci terenu oznaczonego w tym planie sym-
bolami: 3.177.MNu.  

2. Granice obszaru zmiany planu zostały ok-
reņlone na rysunku zmiany planu.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) czĉņć graficzna (rysunek zmiany planu w skali 

1:1000) stanowiąca załącznik Nr 1, której obowią-
zującą treņć stanowią:  
a) granice obszaru zmiany planu,  
b) teren okreņlony symbolem cyfrowym i symbo-

lem przeznaczenia,  
c) linie rozgraniczające terenu,  
d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-

czających terenu,  
e) przebieg obowiązującej linii zabudowy,  
f) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudo-

wy;  
2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;  
3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji i zasadach fi-

nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury te-
chnicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, 
stanowiące załącznik Nr 3.  

§ 3. Zmianą planu ustala siĉ stawkĉ procen-
tową słuŊącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu war-
toņci nieruchomoņci w wysokoņci 30%.  

§ 4. 1. Ilekroć w zmianie planu jest mowa o:  
1) działce budowlanej – naleŊy przez to rozumieć 

nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do 

drogi publicznej oraz wyposaŊenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej są zgodne z ustalenia-
mi niniejszej zmiany planu oraz spełniają wymo-
gi realizacji obiektów budowlanych wynikające z 
odrĉbnych przepisów i aktów prawa miejscowe-
go;  

2) dopuszczeniu okreņlonej zabudowy i zagospoda-
rowania terenu – naleŊy przez to rozumieć upra-
wnienia do wykonania tych obiektów budowla-
nych lub tych form zagospodarowania, które wy-
kraczają poza zakres działań ustalonych jako 
przeznaczenie terenu, a które zostały wskazane w 
zasadach i warunkach zagospodarowania tere-
nu;  

3) granicy obszaru zmiany planu oznaczonej na ry-
sunku zmiany planu symbolem według legendy 
- naleŊy przez to rozumieć linie rozgraniczające 
terenu wyodrĉbnionego w niniejszej zmianie pla-
nu;  

4) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć liniĉ na rysunku zmiany planu, w której 
obowiązkowo naleŊy usytuować ņcianĉ lub fra-
gment ņciany frontowej budynku - bez jej prze-
kraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy 
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu 
elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten 
nie dotyczy takich elementów architektonicz-
nych, jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, jeņli przekro-
czenie linii zabudowy nie jest wiĉksze niŊ 1,3 m;  

5) obszarze urbanistycznym – naleŊy przez to rozu-
mieć fragment obszaru miasta, którego granice 
pokrywają siĉ z granicami obrĉbu ewidencyjne-
go;  

6) obszarze zmiany planu – naleŊy rozumieć nieru-
chomoņci lub ich czĉņci połoŊone w granicach ni-
niejszej zmiany planu;  

7) pierzei – naleŊy przez to rozumieć ciąg elewacji 
frontowych budynków, stanowiący jedną stronĉ 
placu, ulicy lub ciągu pieszego, traktowany jako 
całoņć przestrzenna;  

8) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznacze-
niem – naleŊy przez to rozumieć ustalony zmianą 
planu zespół działań moŊliwych do realizacji w 
terenie, i które zostały opisane w tekņcie i ozna-
czone na rysunku zmiany planu symbolem litero-
wym;  

9) stanie istniejącym zagospodarowania terenu – 
naleŊy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszej zmiany planu;  

10) terenie – naleŊy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub ich 
czĉņci, dla którego zostało okreņlone niniejszą 
zmianą planu przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania, i który został oznaczony w tekņcie oraz 
na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym;  

11) udziale powierzchni biologicznie czynnej - naleŊy 
przez to rozumieć wskaňnik urbanistyczny (wyra-
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Ŋony w procentach) ustalony niniejszym planem 
dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia 
powierzchni gruntu rodzimego wraz z wodą po-
wierzchniową na terenie działki, a takŊe 50% su-
my powierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niŊ 10 m2 urządzonych ja-
ko stałe trawniki lub kwietniki na podłoŊu zape-
wniającym im naturalną wegetacją, przez powie-
rzchniĉ całej działki;  

12) wskaňniku zabudowy terenu (lub działki) – naleŊy 
przez to rozumieć wskaňnik urbanistyczny (liczbĉ 
niemianowaną) ustalony niniejszą zmianą planu 
dla wyodrĉbnionego terenu lub działki budowla-
nej, a uzyskany z podzielenia powierzchni zabu-
dowanej pod wszystkimi budynkami na tym te-
renie lub działce budowlanej przez powierzchniĉ 
tego terenu lub działki budowlanej;  

13) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach – na-
leŊy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wejņciu 
do budynku lub jego czĉņci pierwszej kondygna-
cji nadziemnej budynku do najwyŊej połoŊonej 
górnej powierzchni przekrycia;  

14) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami, oznaczonej symbolami ,,MNu”  

- naleŊy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz budo-
wy zaprojektowanych:  

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  
b) obiektów budowlanych słuŊących działalnoņci 

w zakresie kultury, obsługi finansowej, usług 
poczty, handlu (z wyłączeniem działalnoņci 
prowadzonej w lokalach handlowych o po-
wierzchni uŊytkowej powyŊej 200 m2), gastro-
nomii oraz usług bytowych ņwiadczonych 
bezpoņrednio na rzecz ludnoņci, takich jak: 
krawieckie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, 
biura projektowe i geodezyjne, pojedyncze 
gabinety lekarskie i gabinety przeznaczone do 
nauczania, usługi napraw artykułów uŊytku 
osobistego i domowego oraz inne o podob-
nym charakterze – realizowanych jako zabu-
dowa uzupełniająca w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej,  

- z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania bu-
dynkami o pomieszczeniach technicznych, 
gospodarczych, biurowych i socjalnych, ga-
raŊami, a takŊe dojņciami, dojazdami, miej-
scami postojowymi, infrastrukturą techni-
czną oraz zielenią;  

15) zasadach zagospodarowania – naleŊy przez to ro-
zumieć okreņlone zmianą planu wymagania sta-
wiane przy realizacji przeznaczenia terenu.  

2. Pojĉcia i okreņlenia uŊyte w zmianie planu, 
a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, naleŊy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepi-
sami prawa według stanu na dzień podjĉcia uchwa-
ły.  

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, warunki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania  

wyodrĉbnionego terenu  
 

§ 5. W obszarze urbanistycznym Nr 3 „Skło-
dowska” wyznacza siĉ teren o symbolu 3.83., dla 
którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) linie rozgraniczające terenu są zewnĉtrznymi li-
niami granicznymi działek o numerach ewiden-
cyjnych: 517/1 i 517/2,  

b) w terenie dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów z 
zakresu dziennej opieki nad dziećmi i wycho-
wania przedszkolnego,  

c) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz ochrony dziedzictwa kulturo-
wego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, 
ustala siĉ:  

- zakaz realizacji w obrĉbie działki budowlanej 
wiĉcej niŊ jednego budynku mieszkalnego je-
dnorodzinnego,  

- obowiązująca linia zabudowy (okreņlona na 
rysunku zmiany planu punktami identyfikacyj-
nymi) dotyczy budynków mieszkalnych i bu-
dynków uŊytecznoņci publicznej, a dla pozo-
stałych budynków jest linią nieprzekraczalną,  

- budynki mieszkalne i uŊytecznoņci publicznej 
winny być sytuowane jako wolno stojące lub 
w układzie zbliňniaczonym,  

- poddaje siĉ ochronie istniejący budynek na 
działce ewidencyjnej o numerze 517/2 ozna-
czony na rysunku planu jako „budynek chara-
kterystyczny wskazany do ochrony”. Wyklu-
cza siĉ jego nadbudowĉ i rozbudowĉ zmie-
niającą szerokoņć i rozplanowanie elewacji 
frontowej,  

- budynek wznoszony na działce nr 517/1 jako 
przylegający do ņciany „budynku charaktery-
stycznego”, winien nawiązywać do gabary-
tów, wystroju architektonicznego i kolorystyki 
elewacji istniejącego budynku. Dopuszcza siĉ 
róŊnice w wysokoņci obu budynków do 20% i 
kąta nachylenia połaci dachów od strony ulicy 
do 15%. Kierunek głównej kalenicy dachu na 
nowym budynku winien być równoległy do 
ulicy M. Skłodowskiej-Curie,  

- w przypadkach nie zastrzeŊonych w treņci tiret 
czwarte i piąte, wysokoņć budynków miesz-
kalnych i uŊytecznoņci publicznej nie powinna 
przekraczać 8-miu metrów, dachy na tych bu-
dynkach winny być realizowane jako dwu- lub 
wielospadowe, o kątach nachylenia połaci nie 
wiĉkszych niŊ 400 i kierunku głównej kalenicy 
– równoległym do ulicy M. Skłodowskiej-
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Curie,  
- wysokoņć pozostałych budynków do 4,5 m, 

przy zachowaniu kąta nachylenia połaci da-
chowych w wymiarze nie wiĉkszym niŊ 400,  

- minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20%,  

- maksymalny wskaňnik zabudowy działki - 0,4;  
- zakaz realizacji tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, za wyjątkiem sieci urządzeń infra-
struktury technicznej, w pasie terenu zawar-
tym pomiĉdzy linią zabudowy, a linią rozgra-
niczającą ulicy M. Skłodowskiej-Curie,  

- zakaz realizacji od strony ulicy ogrodzeń o 
wysokoņci powyŊej 1,8 m, o wypełnieniu po-
wyŊej 20% powierzchni przĉsła oraz z prefa-
brykowanych elementów betonowych,  

d) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala siĉ:  

- zasadĉ równoczesnego lub wyprzedzającego 
wykonania elementów ochrony technicznej 
zapewniającej ochronĉ wód przed zanieczysz-
czeniem, w stosunku do realizacji zabudowy,  

- teren naleŊy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku, o któ-
rym mowa w przepisach prawa ochrony ņro-
dowiska – „przeznaczony pod budynki zwią-
zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieŊy”,  

e) nie ustala siĉ wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania obszarów przestrzeni publicz-
nych,  

f) nie ustala siĉ warunków tymczasowego zagos-
podarowania terenu,  

g) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla siĉ 
granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrĉbnych, w 
tym terenów górniczych, a takŊe naraŊonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŊo-
nych osuwaniem siĉ mas ziemnych,  

h) w zakresie zasad i warunków podziału oraz 
scalania i podziału nieruchomoņci:  

- teren stanowi maksymalnie dwie działki bu-
dowlane, kaŊda o powierzchni nie mniejszej 
niŊ 800 m2 i o szerokoņci frontu – nie mniej-
szej niŊ 16 m,  

- nie wyznacza siĉ obszarów wymagających 
przeprowadzenia scalenia i podziału nieru-
cho-moņci,  

i) w zakresie zasad obsługi systemami infrastruk-
tury technicznej ustala siĉ:  

- zaopatrzenie w wodĉ - z zewnĉtrznej sieci 
wodociągowej,  

- odprowadzanie ņcieków bytowych - do zew-
nĉtrznej sieci kanalizacyjnej,  

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopo-
wych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji desz-
czowej lub do ziemi, przy zachowaniu przepi-
sów odrĉbnych,  

- zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z sieci Ele-
ktroenergetycznej niskiego napiĉcia,  

- zaopatrzenie w energiĉ cieplną z wykorzysta-
niem zewnĉtrznych sieci: gazowej i elektroe-
nergetycznej lub w oparciu o inne ňródła ciep-
ła, z preferencją dla niewĉglowych czynników 
ciepła,  

- usuwanie odpadów komunalnych w oparciu 
o niezbĉdne urządzenia słuŊące gromadzeniu 
odpadów (z uwzglĉdnieniem segregacji i se-
lektywnej zbiórki odpadów) w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

j) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej usta-
la siĉ:  

- dostĉpnoņć terenu zapewnia przyległa ulica 
M. Skłodowskiej-Curie,  

- realizacja na działce budowlanej budynku 
przeznaczonego do wykonywania działalnoņci 
usługowej lub lokalu uŊytkowego w budynku 
mieszkalnym wymaga urządzenia zatoki po-
stojowej poza podstawowymi pasami ruchu 
ulicy obsługującej lub parkingu wewnĉtrzne-
go - mieszczących co najmniej 2 stanowiska 
postojowe dla samochodów osobowych,  

- w obrĉbie działki budowlanej iloņć stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych w 
garaŊach ogranicza siĉ do 3-ech stanowisk,  

- wyklucza siĉ realizacjĉ garaŊy z przeznacze-
niem na samochody ciĉŊarowe.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/5/08 Rady 
Miasta Skierniewice z dnia 25 stycznia 2008 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - fragment miasta Skierniewice po-
łoŊony w rejonie ulic: Nowobielańskiej, Widok, M. 
Skłodowskiej-Curie, Bielańskiej i J. Sobieskiego, z 
wyłączeniem terenów zamkniĉtych (publ. w Dz.Urz. 
Województwa Łódzkiego Nr 95, poz. 922) w zakresie 
obszaru objĉtego niniejszą zmianą planu.  

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Wo-
jewództwa Łódzkiego.  

 
Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
 

  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 37 – 1413 – Poz. 298 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LIX/138/09 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 37 – 1414 – Poz. 298 
 

 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 37 – 1415 – Poz. 298,299 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LIX/138/09 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 
wyłoŊeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego obszar połoŊony w Skierniewi-

cach przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie (działki gruntu 
nr 527/1 i nr 517/2) - nie wniesiono uwag dotyczą-
cych w/wym. projektu planu.  

 
 

 
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LIX/138/09 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIECIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego obejmującego ob-
szar połoŊony w Skierniewicach przy ul. M. Skłodo-
wskiej-Curie (działki gruntu nr 527/1 i nr 517/2) nie 

wywołuje potrzeby wykonania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań wła-
snych Miasta.  
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.0911/44/2010 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

  
 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
Na podstawie art. 86 oraz art. 91 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. 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, z 2004 r. Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420) 

 
stwierdzam niewaŊnoņć:  

uchwały Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy w Klonowej 
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej. 
 

Uzasadnienie 
W dniu 22 grudnia 2009 r. Rada Gminy w 

Klonowej podjĉła uchwałĉ Nr XXVI/134/2009 w spra-
wie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Klonowej. Uchwała wpłynĉła do organu nadzoru w 
dniu 31 grudnia 2009 r. 

W toku przeprowadzonego postĉpowania 

organ nadzoru powziął wątpliwoņć, co do zgodnoņci 
przedmiotowej uchwały z przepisami prawa i zawia-
domieniem z dnia 15 stycznia 2010 r. wszczął postĉ-
powanie nadzorcze, w którym wyraził stanowisko w 
sprawie. 

PowyŊsza uchwała została podjĉta z istot-
nym naruszeniem przepisów prawa, a w szczególno-
ņci: 
1) w § 3 uchwały Rada postanowiła, Ŋe jej wykona-

nie powierza siĉ Wójtowi Gminy Klonowa oraz 
Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Klo-
nowej.  
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym uchwały rady gminy wykonuje wójt, a 
wiĉc powierzenie wykonania tej uchwały równieŊ 
Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej, naru-
sza ten przepis. Jest on jednoznaczny w swoim 
brzmieniu i nie pozwala na jego rozszerzającą in-
terpretacjĉ – gdyby wolą ustawodawcy było, aby 
organ stanowiący gminy powierzał wykonanie 
swoich uchwał nie tylko organowi wykonawcze-
mu gminy lecz równieŊ innym organom/oso-
bom/jednostkom, dałby temu wyraz w innej kon-
strukcji ww. przepisu; 


