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 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający siĉ o 
pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311); 

2) sprawozdania za okres trzech ostatnich lat obro-
towych, sporządzonych zgodnie z przepisami o 
rachunkowoņci; 

3) wszystkich zaņwiadczeń o pomocy de minimis, 
jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega siĉ 
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających 
go lat albo oņwiadczenia o wielkoņci pomocy de 
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oņwiad-
czenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie. 

4. W przypadku stwierdzenia, iŊ przedstawio-
ne dokumenty nie są wystarczające do udzielenia 
ulgi, organ lub osoba uprawniona do udzielenia ulgi 
w spłacie naleŊnoņci pieniĉŊnych, wzywa dłuŊnika do 
ich uzupełnienia. 

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłuŊnika w 
wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go 
bez rozpatrzenia. 

§ 6. Do udzielania ulg uprawniony jest Prezy-
dent Miasta Skierniewice, z tym Ŋe umarzanie naleŊ-
noņci pieniĉŊnych powyŊej 10.000 zł, nastĉpuje po 
uzyskaniu opinii komisji właņciwej do spraw budŊe-
tu. 

§ 7. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 4 
ust. 1, nastĉpuje w formie pisemnej poprzez zawar-

cie porozumienia miĉdzy dłuŊnikiem, a organem lub 
osobą uprawnioną do udzielania ulg. 

2. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa 
w § 4 ust. 1, nastĉpuje w formie jednostronnego oņ-
wiadczenia woli złoŊonego przez organ lub osobĉ 
uprawnioną do udzielania ulg. 

3. Udzielanie ulg, o których mowa w § 3 ust. 
1, nastĉpuje w formie jednostronnego oņwiadczenia 
woli złoŊonego przez organ lub osobĉ uprawnioną 
do udzielania ulg. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr LVI/55/06 Rady 
Miasta Skierniewice z dnia 19 czerwca 2006 roku w 
sprawie okreņlenia szczegółowych zasad i trybu 
umarzania wierzytelnoņci jednostek organizacyjnych 
gminy z tytułu naleŊnoņci pieniĉŊnych, do których 
nie stosuje siĉ przepisów ustawy – Ordynacja podat-
kowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych naleŊ-
noņci oraz wskazania organów do tego uprawnio-
nych (Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego 
Nr 237, poz. 1830). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezy-
dentowi Miasta Skierniewice. 

§ 10. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
1958  

 
1959 

1959  

 
UCHWAŁA NR LXIX/76/10 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 9 lipca 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta 

Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Rawską, Mszczonowską, Ogrodową i Długą 
 

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 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) oraz art. 14 ust. 8, art. 
15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 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, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474) i w związku z uchwałą Nr 
XXXIII/75/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 
czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego - Rada Miasta Skierniewice uch-
wala, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skierniewice, połoŊonego 
pomiĉdzy ulicami: Rawską, Mszczonowską, Ogrodo-
wą i Długą, z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Skierniewice. 

§ 2. 1. Uchwala siĉ zmianĉ w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym uchwałą Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skier-
niewice z dnia 26 wrzeņnia 2002 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Skierniewice - obszar ograni-
czony ulicami: M. Rataja, Al. Niepodległoņci i 1-go 
Maja oraz linią kolejową PKP (publ. Dz.Urz. Woje-
wództwa Łódzkiego Nr 296,poz.3522, z póňn. zm.), 
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która dotyczy terenu oznaczonego w tym planie 
symbolami: 10.34.MW,U, 10.35.U. i 10.36.M,U. 

2. Granice obszaru objĉtego niniejszą uchwa-
łą, zostały okreņlone na rysunku zmiany planu w 
skali 1:1.000. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały, są: 
1) rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik nu-

mer 1, którego treņć obowiązującą stanowią: 
a) granice obszaru objĉtego zmianą planu, 
b) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i sym-

bolem literowym dotyczącym przeznaczenia, 
c) linie rozgraniczające terenów o róŊnym prze-

znaczeniu i róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających, 

e) przebieg obowiązujących linii zabudowy, 
f) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
g) punkty identyfikacyjne przebiegu lub zmiany 

rodzaju linii zabudowy, 
h) przebieg linii obowiązkowego usytuowania 

ņciany budynku w granicy działki, 
i) punkty identyfikacyjne przebiegu linii obowiąz-

kowego usytuowania ņciany budynku w grani-
cy działki, 

j) granica strefy „B” – ochrony konserwatorskiej, 
k) granica strefy „C” – ochrony archeologicznej, 
l) oznaczenie budynku wskazanego do ochrony 

konserwatorskiej; 
2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nu-
mer 2; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊą do zadań własnych gmi-
ny, stanowiące załącznik numer 3. 

§ 3. Niniejszą zmianą planu ustala siĉ 30% 
stawkĉ procentową, słuŊącą naliczaniu opłaty z tytu-
łu wzrostu wartoņci nieruchomoņci. 

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) obszarze zmiany planu - naleŊy przez to rozumieć 

nieruchomoņci lub ich czĉņci połoŊone w grani-
cach niniejszej zmiany planu; 

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

3) terenie – naleŊy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub ich 
czĉņci, dla których zostały okreņlone niniejszą 
zmianą planu róŊne przeznaczenie lub róŊne za-
sady zagospodarowania, i które zostały oznaczo-
ne w tekņcie oraz na rysunku zmiany planu sym-
bolem cyfrowym; 

4) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku zmiany planu liniĉ ciągłą, 
dzielącą obszar zmiany planu na czĉņci o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania; 

5) granicy obszaru objĉtego zmianą planu ozna-
czonej na rysunku zmiany planu – naleŊy przez to 
rozumieć te zewnĉtrzne linie rozgraniczające, 
przy których wykreņlono symbol granicy obszaru 
objĉtego zmianą planu; 

6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznacze-
niem – naleŊy przez to rozumieć ustalony zmianą 
planu zespół działań moŊliwych do realizacji w 
terenie, i który zostały oznaczony w tekņcie i na 
rysunku zmiany planu symbolem literowym; 

7) 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; 

8) zabudowie mieszkaniowej, oznaczonej symbo-
lem „M” - naleŊy przez to rozumieć działania og-
raniczone do utrzymania istniejących oraz reali-
zacji zaprojektowanych budynków mieszkalnych, 
z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynka-
mi i pomieszczeniami, w szczególnoņci technicz-
nymi, gospodarczymi, garaŊami, a takŊe dojņcia-
mi, dojazdami, miejscami postojowymi, infra-
strukturą techniczną oraz zielenią; 

9) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czonej symbolem „MW” - naleŊy przez to rozu-
mieć działania ograniczone do utrzymania istnie-
jących oraz realizacji zaprojektowanych budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych, z niezbĉdny-
mi do ich funkcjonowania budynkami i pomiesz-
czeniami, w szczególnoņci technicznymi, gospo-
darczymi, garaŊami, a takŊe dojņciami, dojazda-
mi, miejscami postojowymi, infrastrukturą tech-
niczną oraz zielenią; 

10) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem 
„U” - naleŊy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz budowy 
zaprojektowanych obiektów budowlanych słuŊą-
cych, wyłącznie, działalnoņci w zakresie: admini-
stracji, kultury, edukacji, nauki, ochrony zdrowia 
(z wyłączeniem domów opieki i szpitali, w któ-
rych opieka medyczna wykracza poza usługi 
ņwiadczone przez kliniki jednego dnia), obsługi 
finansowej, poczty, handlu (z wyłączeniem obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedaŊy powy-
Ŋej 2.000 m2), hotelarstwa, gastronomii, sportu i 
rekreacji oraz usług bytowych, ņwiadczonych 
bezpoņrednio na rzecz ludnoņci, takich jak: kra-
wieckie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, biura 
projektowe i geodezyjne, pojedyncze gabinety 
lekarskie i gabinety przeznaczone do nauczania, 
usługi napraw artykułów uŊytku osobistego i do-
mowego oraz inne o podobnym charakterze, z 
niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami i 
pomieszczeniami, w szczególnoņci, techniczny-
mi, biurowymi i socjalnymi, garaŊami, a takŊe 
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dojņciami, dojazdami, miejscami postojowymi, 
infrastrukturą techniczną oraz zielenią; 

11) zasadach i warunkach zagospodarowania – nale-
Ŋy przez to rozumieć okreņlone zmianą planu wy-
magania stawiane przy realizacji przeznaczenia 
terenu; 

12) 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; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć liniĉ na rysunku zmiany planu, w której 
moŊe być umieszczona ņciana budynku, bez jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej 
ulicy lub innych wskazanych na rysunku elemen-
tów zagospodarowania terenu, i która nie doty-
czy takich elementów architektonicznych, jak: 
balkon, wykusz, zadaszenie wejņcia, gzyms, okap 
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
innych detali wystroju architektonicznego, jeņli 
przekroczenie to nie jest wiĉksze niŊ 1,3 m; 

14) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć liniĉ na rysunku zmiany planu, w której 
obowiązkowo naleŊy usytuować ņcianĉ frontową 
budynku (lub jej fragment) - bez jej przekraczania 
w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów zago-
spodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy ta-
kich elementów architektonicznych, jak: balkon, 
wykusz, zadaszenie wejņcia, gzyms, okap dachu, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, jeņli przekro-
czenie linii zabudowy nie jest wiĉksze niŊ 1,3 m; 

15) linii obowiązkowego usytuowania ņciany budyn-
ku w granicy – naleŊy przez to rozumieć granicĉ 
działki lub jej czĉņć wskazaną na rysunku zmiany 
planu lub w treņci rozdziału 3 niniejszej uchwały, 
bezpoņrednio przy której nakazuje siĉ usytuowa-
nie całej powierzchni ņcian budynku zwróconych 
w stronĉ tej granicy; 

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

17) zabudowie pierzejowej - naleŊy przez to rozu-
mieć obowiązek umieszczenia obydwu ņcian 
szczytowych, na całej jej powierzchni, bezpo-
ņrednio przy granicach z działkami sąsiednimi; 

18) wnĉtrzu działki – naleŊy przez to rozumieć ten 
fragment działki budowlanej, który połoŊony jest 
poza czĉņcią przewidzianą do zabudowy pierze-
jowej lub zabudowy usytuowanej w linii zabudo-
wy okreņlonej w niniejszej zmianie planu; 

19) udziale powierzchni biologicznie czynnej terenu 

(lub działki) - naleŊy przez to rozumieć wskaňnik 
urbanistyczny (wyraŊony w procentach) ustalony 
niniejszym planem dla wyodrĉbnionego terenu 
lub działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia 
powierzchni gruntu rodzimego wraz z wodą po-
wierzchniową na terenie działki budowlanej, a 
takŊe 50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej niŊ 10 m2 urzą-
dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łoŊu zapewniającym im naturalną wegetacją, 
przez powierzchniĉ całego terenu lub działki bu-
dowlanej; 

20) wskaňniku zabudowy terenu (lub działki) – naleŊy 
przez to rozumieć wskaňnik urbanistyczny (liczbĉ 
niemianowaną) ustalany 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; 

21) utrzymaniu obiektów budowlanych lub przyrod-
niczych – naleŊy przez to rozumieć dopuszczal-
noņć wykonywania na istniejących obiektach bu-
dowlanych remontów, przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy, a na istniejących obiek-
tach przyrodniczych wykonywania zabiegów pie-
lĉgnacyjnych i odtworzeniowych; 

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

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

2. Pojĉcia i okreņlenia uŊyte w planie, a nie 
zdefiniowane w ust. 1, naleŊy rozumieć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa według stanu na 
dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego obowiązujące na całym 

obszarze zmiany planu lub na terenach 
o wyszczególnionym przeznaczeniu 

 
§ 5. Linie rozgraniczające terenu naleŊy iden-

tyfikować, w oparciu: 
1) o punkty identyfikacyjne (wskazane na rysunku 

naniesienia wynikające z treņci mapy zasadniczej) 
lub; 

2) o przebieg linii granicznych działek gruntu - jako 
linie pokrywające siĉ z tymi elementami rysunku 
zmiany planu. 

§ 6. 1. Linie zabudowy obowiązujące i nie-
przekraczalne oraz linie obowiązkowego usytuowa-
nia ņcian budynku w granicy, okreņla siĉ na rysunku 
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zmiany planu punktami identyfikacyjnymi. 

2. Usytuowanie budynków w obowiązującej 
linii zabudowy - w sytuacji zabudowy pierzejowej, 
takŊe usytuowanie budynków w linii obowiązkowe-
go usytuowania ņcian budynku w granicy, przestają 
obowiązywać z chwilą ich całkowitej zabudowy. Bu-
dowa kolejnych budynków na działce budowlanej 
podlega wyłącznie przepisom odrĉbnym. 

3. Dla terenu (fragmentu terenu), w którym 
na rysunku nie okreņlono linii zabudowy, naleŊy 
rozumieć Ŋe linia ta istnieje i pokrywa siĉ z linią roz-
graniczającą tereny o róŊnym przeznaczeniu i róŊ-
nych zasadach zagospodarowania, i jest linią zabu-
dowy nieprzekraczalną. 

4. W terenach z ustalonym obowiązkiem za-
budowy pierzejowej, wykonanie jako pierwszych, 
obiektów budowlanych poza pierzeją wymaga za-
chowania moŊliwoņci realizacji obiektów budowla-
nych w pierzei oraz pozostałych warunków i zasad 
zagospodarowania okreņlonych w niniejszej uchwa-
le. 

§ 7. Ustala siĉ zasady i warunki zagospoda-
rowania, wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 
1) fragment obszaru zmiany planu połoŊony jest w 

strefie „ņcisłej ochrony konserwatorskiej zinte-
growanych wartoņci ņrodowiska kulturowego”, 
zwanej dalej strefą „A” - ochrony konserwator-
skiej, wpisanej do rejestru zabytków na mocy de-
cyzji nr 775 z dnia 18 maja 1987 r. W obrĉbie stre-
fy podlegają ochronie: rozplanowanie ulic i pla-
cyków w historycznych liniach rozgraniczających, 
historyczne linie zabudowy oraz granice podzia-
łów własnoņciowych, historyczna zabudowa miej-
ska, charakter wnĉtrz miejskich okreņlony przez 
elementy nawiązujący do lokalnych tradycji kształ-
towania zabudowy, powiązania widokowe i zes-
poły zieleni komponowanej; 

2) czĉņć obszaru zmiany planu – według oznaczenia 
na rysunku zmiany planu, stanowi strefĉ ochrony 
historycznych wartoņci rozplanowania przestrzeni 
miejskiej, zwanej dalej strefą „B” - ochrony kon-
serwatorskiej. W strefie podlegają ochronie war-
toņci historyczne rozplanowania ulic, linii zabudo-
wy i systemu parcelacji, takŊe historyczna zabu-
dowa i zabudowa tradycyjna; 

3) w zabudowie i w zagospodarowaniu terenów 
(fragmentów terenów) połoŊonych w strefach 
„A” i „B” – ochrony konserwatorskiej wymagane 
jest zachowanie nakazów, zakazów, dopuszczeń i 
ograniczeń, które zostały zawarte w niniejszej 
uchwale oraz w przepisach odrĉbnych; 

4) czĉņć obszaru zmiany planu - według oznaczenia 
na rysunku zmiany planu, stanowi strefĉ obser-
wacji i badań archeologicznych, zwanej dalej stre-
fą „C-ochrony konserwatorskiej”. W trakcie prac 
ziemnych w strefie wymagane jest sprawowanie 
nadzoru archeologicznego; 

5) kamienice przy ulicy Rawskiej nr 11, nr 13 i nr 15 
– według oznaczenia na rysunku zmiany planu, są 
budynkami zabytkowymi, wskazanymi do ochro-
ny konserwatorskiej. Ochronie podlegają bryła i 
wystrój zewnĉtrzny budynków. Przy podejmowa-
niu robót budowlanych przy budynkach wyma-
gane jest zachowanie nakazów, zakazów, dopusz-
czeń i ograniczeń, które zostały zawarte w przepi-
sach § 9 niniejszej uchwały oraz w przepisach od-
rĉbnych. 

§ 8. Ustala siĉ zasady i warunki zagospoda-
rowania wynikające z potrzeb ochrony ņrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) wymagane jest równoczesne lub wyprzedzające 

wykonanie elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronĉ wód przed zanieczyszcze-
niem, w stosunku do realizacji obiektów i urzą-
dzeń okreņlonych przeznaczeniem terenu; 

2) wyodrĉbnione w niniejszej zmianie planu tereny 
oznaczone symbolami: 10.152., 10.153. i 10.155. 
wskazuje siĉ jako rodzaje terenów o dopuszczal-
nych poziomach hałasu w ņrodowisku, o których 
mowa w przepisach prawa ochrony ņrodowiska - 
jako „tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-
usługowe”. 

§ 9. Ustala siĉ nastĉpujące standardy i ogra-
niczenia w zakresie kształtowania zabudowy, doty-
czące elementów budynku w pierzei oraz wystroju 
architektonicznego budynku w pierzei: 
1) wysokoņć posadzki parteru budynku wyniesiona 

maksymalnie 0,30 m nad poziom chodnika; 
2) wysokoņć ņcianki kolankowej poddasza do 1,0 m; 
3) dachy na budynkach o symetrycznym nachyleniu 

połaci dachowych, z kalenicą równoległą do ulicy, 
pokryte dachówką ceramiczną, bitumiczną lub 
blachą, takŊe zachowujących przy zastosowaniu 
okapów wiszących jego wysuniĉcie poza lico 
ņciany ostatniej kondygnacji - nie wiĉksze niŊ 0,40 
m; 

4) bramy wjazdowe w pierzei drewniane lub Ŋelaz-
ne–kowalskie; 

5) stosowanie wyłącznie krat zwijanych, z kasetą 
umieszczoną w gruboņci ņciany, jako zewnĉtrz-
nego projektowanego zabezpieczenia otworów w 
pierzei; 

6) elewacje budynków tynkowane tynkami szlachet-
nymi lub półszlachetnymi, gładkimi lub nakrapia-
nymi; 

7) przy realizacji remontów, nadbudowy, przebudo-
wy i rozbudowy budynków istniejących oraz wy-
konywaniu nowych budynków, obowiązują zaka-
zy: 
a) wykańczania elewacji z wykorzystaniem płytek 

ceramicznych, elementów winylowych, blasza-
nych, itp., 

b) stosowania na elewacji w pierzei: loggi, balko-
nów o łącznej długoņci przekraczającej 30% 
długoņci elewacji, lukarn o łącznej szerokoņci 
przekraczającej 50% długoņci elewacji, lukarn o 
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spadku zaczynającym siĉ w kalenicy dachu, ot-
worów okiennych powyŊej parteru, których su-
ma szerokoņci przekracza 50% długoņci elewa-
cji, otworów okiennych powyŊej parteru, któ-
rych szerokoņć przekracza 80% wysokoņci oraz 
okien o podziale innym niŊ symetryczny, wzglĉ-
dem ich osi pionowej, 

c) wykonywania na parterze elewacji w pierzei 
otworów okiennych i drzwiowych, o łącznej 
szerokoņci przekraczającej 70% długoņci ele-
wacji w pierzei, 

d) wykonywania okien w ņciankach kolankowych 
o powierzchni wiĉkszej niŊ 0,4 m2, 

e) wykonywania skrzynek przyłączy gazowych, 
elektrycznych, telekomunikacyjnych, wystają-
cych poza powierzchniĉ lica elewacji budynku 
w pierzei, 

f) wykonywania skrzynek przyłączy gazowych, 
elektrycznych, telekomunikacyjnych w budyn-
kach zabytkowych na elewacjach w pierzei, 

g) wykonywania na elewacji w pierzei wielokolo-
rowego malowania, stosowania ostrych kolo-
rów na elewacjach budynków ze sobą sąsiadu-
jących oraz skomplikowanego boniowania. 

§ 10. Ustala siĉ zakaz realizacji od strony ulic 
ogrodzeń o wysokoņci powyŊej 1,6 m, o wypełnieniu 
powierzchni powyŊej 60% oraz z prefabrykowanych 
elementów betonowych. 

§ 11. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaŊy powyŊej 2.000 
m2. 

§ 12. 1. Ustala siĉ zakaz instalowania tablic i 
urządzeń reklamowych na poszczególnych działkach 
budowlanych, jeņli nie dotyczą działalnoņci prowa-
dzonej w obrĉbie tejŊe działki. 

2. W strefach „A” - i „B” - ochrony konserwa-
torskiej, instalowanie tablic i urządzeń reklamowych 
podlega rygorom ochrony konserwatorskiej, na wa-
runkach okreņlonych przepisami odrĉbnymi. 

3. Tablice i urządzenia reklamowe mogą być 
umieszczane na budynkach, wyłącznie: 
1) w pasie pomiĉdzy nadproŊem otworów parteru, 

a gzymsem oddzielającym pierwszą kondygnacjĉ 
lub podokiennikiem okna pierwszej kondygnacji, 
przy zachowaniu wysokoņci tego pasa nie wiĉk-
szej niŊ 50 cm; 

2) na filarach miĉdzyokiennych parteru lub na wy-
siĉgnikach przymocowanych do filarów, przy za-
chowaniu wielkoņć takich tablic i urządzeń do 0,3 
m2. 

4. Wolnostojące tablice reklamowe umiesz-
czane w podcieniach budynków nie mogą być wiĉk-
sze niŊ 1,5 m2. 

§ 13. 1. Ustala siĉ zasady i warunki podziału 
nieruchomoņci na działki budowlane: 
1) wielkoņć i kształt wydzielanych działek budowla-

nych winny być dostosowane do potrzeb związa-
nych z funkcjonowaniem obiektów budowlanych, 
przy zachowaniu wymogów niniejszej zmiany 
planu i przepisów odrĉbnych; 

2) wymagane jest zachowanie wartoņci uŊytkowych 
wszystkich fragmentów terenu, w zakresie doko-
nania podziałów oraz scaleń i podziałów nieru-
chomoņci; 

3) przy podziale nieruchomoņci na działki budowla-
ne zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obo-
wiązują nastĉpujące parametry tych działek: 
a) powierzchnia działki nie powinna być mniejsza 

niŊ 200 m2, 
b) szerokoņć frontu działki nie powinna być 

mniejsza niŊ 8 m; 
4) kąty połoŊenia nowych linii granicznych wydzie-

lanej działki budowlanej w stosunku do pasa dro-
gowego ulicy obsługującej, winny być zbliŊone 
do kątów wyznaczonych połoŊeniem linii granicz-
nych dzielonej nieruchomoņci; 

5) wydzielenie działek gruntu nie spełniających wa-
runków, o których mowa w pkt 2-4, jest dopusz-
czalne w celu powiĉkszenia sąsiedniej nierucho-
moņci lub regulacji granic miĉdzy sąsiadującymi 
nieruchomoņciami, z zastrzeŊeniem treņci pkt 6; 

6) we fragmentach terenów połoŊonych w strefach 
„A” - i „B” - ochrony konserwatorskiej przy doko-
nywaniu podziałów na działki budowlane obo-
wiązuje zachowanie historycznych podziałów 
własnoņciowych oraz nawiązanie do nich nowych 
granic. 

2. Na obszarze zmiany planu nie wyznacza 
siĉ terenów wymagających scalenia i podziału nie-
ruchomoņci. 

§ 14. Nie ustala siĉ sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŊy-
tkowania terenu. 

§ 15. Nie okreņla siĉ granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów od-
rĉbnych, w tym terenów górniczych, a takŊe naraŊo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŊo-
nych osuwaniem siĉ mas ziemnych. 

§ 16. Ustala siĉ zasady i warunki obsługi w 
zakresie infrastruktury technicznej: 
1) wyposaŊenie terenów zabudowy obejmuje sieci i 

urządzenia: elektroenergetyczne, gazowe, zaopa-
trzenia w wodĉ, odprowadzenia i oczyszczania 
ņcieków bytowych, odprowadzenia wód opado-
wych i telekomunikacyjne; 

2) dopuszczalne jest wyposaŊanie terenu w sieci 
infrastruktury technicznej innych mediów oraz in-
ne urządzenia infrastruktury technicznej, pod wa-
runkiem zachowania pozostałych ustaleń zmiany 
planu oraz przepisów odrĉbnych; 

3) zaopatrzenie w wodĉ z miejskiej sieci wodocią-
gowej; 

4) odprowadzenie ņcieków bytowych do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej; 

5) odprowadzenie wód opadowych do zewnĉtrznej 
sieci kanalizacji deszczowej, do ziemi, przy zacho-
waniu przepisów odrĉbnych; 

6) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z wykorzysta-
niem stacji transformatorowych ze ņredniego na 
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niskie napiĉcie połoŊonych poza obszarem zmia-
ny planu i zewnĉtrznej sieci elektroenergetycznej 
niskiego napiĉcia; 

7) zaopatrzenie w energiĉ cieplną – z wykorzysta-
niem zewnĉtrznych sieci: cieplnej, gazowej, elek-
troenergetycznej lub w oparciu o inne ňródła cie-
pła, z preferencją dla niewĉglowych czynników 
ciepła; 

8) usuwanie odpadów komunalnych - w oparciu o 
niezbĉdne urządzenia słuŊące gromadzeniu od-
padów (z uwzglĉdnieniem segregacji i selektyw-
nej zbiórki odpadów) w celu ich przygotowania 
do transportu do miejsc składowania, odzysku 
lub unieszkodliwiania. 

§ 17. Ustala siĉ zasady i warunki obsługi w 
zakresie komunikacji: 
1) dostĉpnoņć komunikacyjną do terenów zapew-

niają ulice przylegające do tych terenów, przy za-
chowaniu warunków okreņlonych w przepisach 
rozdziału 3 niniejszej uchwały i w przepisach od-
rĉbnych; 

2) obowiązek wyposaŊenia w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych w iloņci minimalnej: 
a) w przypadku realizacji obiektu usługowego – 

jedno stanowisko na kaŊde 100 m2 ogólnodo-
stĉpnej powierzchni uŊytkowej, 

b) w przypadku realizacji budynku mieszkalnego – 
1 stanowisko na 1 mieszkanie, z uwzglĉdnie-
niem miejsc postojowych w garaŊach, 

c) w przypadku realizacji budynku mieszkalno-
usługowego - w iloņci łącznej okreņlonej w lit. 
„a” i lit. „b”; 

3) ustalenia zawarte w pkt 2, nie dotyczą obiektów 
usługowych (lub ich czĉņci) znajdujących siĉ w 
strefie „A” – ochrony konserwatorskiej; 

4) miejsca postojowe dla samochodów uŊytkowni-
ków zabudowy winny być sytuowane w obrĉbie 
poszczególnych działek budowlanych lub w li-
niach rozgraniczających ulic obsługujących, przy 
spełnieniu standardów bezpieczeństwa ruchu ko-
łowego i pieszego na tych ulicach (za zgodą za-
rządcy drogi); 

5) w przypadku realizacji budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego dopuszcza siĉ urządzenie miejsc 
postojowych dla samochodów poza granicami 
działki budowlanej, pod warunkiem Ŋe miejsca te 
bĉdą znajdowały siĉ na obszarze zmiany planu. 

§ 18. Warunki i zasady zagospodarowania 
działek gruntu o numerach ewidencyjnych wymie-
nionych w rozdziale 3 niniejszej uchwały, obowiązu-
ją równieŊ dla nowych działek powstałych w wyniku 
podziałów oraz scalenia i podziałów nieruchomoņci. 

 
Rozdział 3 

Zasady i warunki zagospodarowania 
wyodrębnionych terenów 

 
§ 19. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 10 – 

„Pomologiczna” wyznacza siĉ tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania. 

2. Ustala siĉ teren o symbolu 10.152.MW. 
(przy ul. Mszczonowskiej), dla którego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (symbol MW); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w parterach budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych dopuszcza siĉ realizacjĉ lokali i po-
mieszczeń słuŊących działalnoņci z zakresu ok-
reņlonego dla zabudowy usługowej, 

b) zakaz realizacji budynków garaŊowych i gos-
podarczych, 

c) wskaňnik zabudowy terenu – do 0,7, 
d) udział powierzchni biologicznie czynnej - co 

najmniej 10% powierzchni terenu, 
e) budynki mieszkalne o wysokoņci od trzech do 

czterech kondygnacji nadziemnych, takŊe nie 
wyŊsze niŊ 14 m, o dachach zachowujących 
maksymalny kąt nachylenia połaci – 400, 

f) dostĉpnoņć komunikacyjna terenu z ulicy Msz-
czonowskiej; dopuszcza siĉ urządzenie, jako 
drugiego, dojazdu z ulicy Rawskiej poprzez 
wspólny zjazd, o którym mowa w ust. 3 (usta-
lenia dla terenu o symbolu 10.153.). 

3. Ustala siĉ teren o symbolu 10.153., dla któ-
rego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (symbol „MW”) i zabudowa usłu-
gowa (symbol „U”); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) czĉņć terenu połoŊona jest w strefie „A” i „C” - 

ochrony konserwatorskiej (według oznaczenia 
na rysunku zmiany planu). Zabudowa i zagos-
podarowanie terenu podlegają rygorom och-
rony konserwatorskiej okreņlonych w niniejszej 
uchwale oraz w przepisach odrĉbnych. Przy 
wykonywaniu prac ziemnych wymagany jest 
nadzór archeologiczny, 

b) pokazana na rysunku planu obowiązująca linia 
zabudowy jest obowiązującą linią usytuowania 
ņciany kondygnacji ponad parterem, natomiast 
nieprzekraczalną linią usytuowania ņciany kon-
dygnacji parteru, 

c) zakaz realizacji budynków garaŊowych i gos-
podarczych, 

d) wskaňnik zabudowy terenu - do 0,9, 
e) udział powierzchni biologicznie czynnej - co 

najmniej 5% powierzchni terenu, 
f) budynki o wysokoņci od trzech do czterech 

kondygnacji nadziemnych, w tym czwarta kon-
dygnacja wyłącznie w poddaszu uŊytkowym, 
takŊe nie wyŊsze niŊ 14 m, o dachach zachowu-
jących kąty nachylenia połaci nie wiĉksze niŊ 
400. Dopuszcza siĉ na odcinku naroŊnego ņciĉ-
cia u zbiegu ulic: Mszczonowskiej i Rawskiej 
zastosowanie dominanty architektonicznej w 
formie wieŊy, kopuły- pod warunkiem Ŋe wy-
niesienie to nie bĉdzie niŊ 17 m, licząc od po-
ziomu chodnika przy budynku i nie bĉdzie sta-
nowić samodzielnej kondygnacji uŊytkowej 
budynku, 
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g) na elewacji budynku w pierzei od strony skrzy-
Ŋowania ulicy Mszczonowskiej z ulicą Rawską, 
naleŊy wyeksponować tablicĉ upamiĉtniającą 
Skierniewiczan rozstrzelanych podczas drugiej 
wojny ņwiatowej (tablicy eksponowanej do-
tychczas w formie obiektu wolnostojącego), 

h) w przypadku realizacji budynku na działce nr 
226 w granicy z działką o numerze ewidencyj-
nym 227, ņlepa ņciana budynku usytuowana w 
tej granicy winna spełniać warunki ekspono-
wania - zawierać elementy dekoracyjne, takie 
jak na przykład: bonie, gzymsy oddzielające 
kondygnacje, blendy i ich zwieńczenia i inne 
podobne detale wystroju architektonicznego, 

i) dostĉpnoņć komunikacyjna terenu ograniczona 
do jednego zjazdu z ulicy Rawskiej. 

4. Ustala siĉ teren o symbolu 10.154., dla któ-
rego okreņla siĉ: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (sym-

bol „U”); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) czĉņć terenu połoŊona jest w strefie „A” i „C” – 
ochrony konserwatorskiej” (według oznaczenia 
na rysunku zmiany planu). Zabudowa i zago-
spodarowanie terenu podlegają rygorom och-
rony konserwatorskiej okreņlonym w niniejszej 
uchwale oraz w przepisach odrĉbnych. Przy 
wykonywaniu prac ziemnych wymagany jest 
nadzór archeologiczny, 

b) obowiązuje zabudowa pierzejowa, 
c) ustala siĉ głĉbokoņć zabudowy pierzejowej od 

15,0 m do 22,0, licząc od linii zabudowy, 
d) realizacja budynków garaŊowych i gospodar-

czych dopuszczalna, wyłącznie, we wnĉtrzu 
działek budowlanych, 

e) budynki sytuowane w pierzei ulicy Rawskiej o 
wysokoņci od trzech do czterech kondygnacji 
nadziemnych, w tym czwarta kondygnacja wy-
łącznie w poddaszu uŊytkowym, takŊe nie wyŊ-
sze niŊ 14 m, o dachach zachowujących kąty 
nachylenia połaci nie wiĉksze niŊ 400, 

f) budynki usługowe sytuowane we wnĉtrzu 
działek budowlanych do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyŊsze niŊ 9 m oraz nie 
wyŊsze od budynku sytuowanego w pierzei 
ulicy Rawskiej, 

g) wysokoņć pozostałych (nie wymienionych w 
lit. „f”) budynków sytuowanych we wnĉtrzu 
działek budowlanych – do 4,5 m, 

h) kąt nachylenia połaci dachowych na budyn-
kach sytuowanych we wnĉtrzu działek budow-
lanych – do 400, 

i) wskaňnik zabudowy terenu nie wiĉkszy niŊ 0,6, 
j) udział powierzchni biologicznie czynnej - co 

najmniej 20% powierzchni terenu, 
k) dostĉpnoņć komunikacyjna terenu ograniczona 

do jednego zjazdu z ulicy Rawskiej. 
5. Ustala siĉ teren o symbolu 10.155., dla któ-

rego okreņla siĉ: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 
(symbol „M”) i zabudowa usługowa (symbol 
„U”); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) czĉņć terenu połoŊona jest w strefie „A – 

ochrony konserwatorskiej” oraz w strefie „C - 
ochrony archeologicznej” (według oznaczenia 
na rysunku zmiany planu); realizacja zabudo-
wy w strefach podlega rygorom ochrony kon-
serwatorskiej ustanowionym w, przepisach 
odrĉbnych oraz w niniejszej uchwale; przy 
wykonywaniu prac ziemnych wymagany jest 
nadzór archeologiczny, 

b) czĉņć terenu połoŊona jest w strefie „B – och-
rony konserwatorskiej” (według oznaczenia 
na rysunku zmiany planu); realizacja zabudo-
wy w strefie podlega nadzorowi konserwator-
skiemu na warunkach zawartych w przepi-
sach odrĉbnych oraz rygorom ochrony usta-
nowionym w niniejszej uchwale, 

c) roboty budowlane podejmowane przy budyn-
kach oznaczonych na rysunku jako „zabytko-
we, wskazane do ochrony konserwatorskiej” 
(kamienice przy ulicy Rawskiej nr 11, nr 13 i nr 
15) – podlegają nadzorowi konserwatorskie-
mu na warunkach okreņlonych w przepisach 
odrĉbnych oraz rygorom ochrony okreņlo-
nym w § 9 niniejszej uchwały, 

d) zakaz wprowadzania zmian w wystroju archi-
tektonicznym elewacji frontowych na piĉtrach 
budynków, o których mowa w lit. „c”, 

e) obowiązuje zabudowa pierzejowa od strony 
ulicy Rawskiej i ulicy Mszczonowskiej oraz na 
działkach o numerach ewidencyjnych: 231, 
281, 282, 284 i 285, 

f) głĉbokoņć zabudowy pierzejowej od 12 do 15 
m, licząc od linii zabudowy, 

g) budynki sytuowane w pierzejach o wysokoņci 
od trzech do czterech kondygnacji nadziem-
nych, w tym czwarta kondygnacja wyłącznie 
jako poddasze uŊytkowe, takŊe nie wyŊsze niŊ 
16,5 m, 

h) budynki mieszkalne i usługowe sytuowane 
we wnĉtrzu działek budowlanych – od dwóch 
do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym 
trzecia kondygnacja wyłącznie jako poddasze 
uŊytkowe i nie wyŊsze niŊ 12 m, a na działkach 
budowlanych przylegających do ulicy Raw-
skiej – nie powinny być równieŊ wyŊsze od 
budynku sytuowanego w pierzei tej ulicy, 

i) wysokoņć budynków pozostałych (nie wymie-
nionych w lit. „i”, sytuowanych we wnĉtrzu 
działek budowlanych – do 4,5 m, 

j) kąt nachylenia połaci dachowych na budyn-
kach wykonywanych w pierzejach w przedzia-
le od 200do 400, 

k) kąt nachylenia połaci dachowych na budyn-
kach sytuowanych we wnĉtrzu działek budo-
wlanych – do 400, 
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l) wskaňnik zabudowy działki budowlanej – do 
0,7, 

m) udział powierzchni biologicznie czynnej - co 
najmniej 20% powierzchni działki budowla-
nej, 

n) dostĉpnoņć komunikacyjna z przyległych ulic, 
przy zachowaniu przepisów odrĉbnych. 

 
Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 
 
§ 20. Tracą moc obowiązującą ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego uchwałą Nr LIV/150/02 Rady 
Miasta Skierniewice z dnia 26 wrzeņnia 2002 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-

spodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - 
obszar ograniczony ulicami M. Rataja, Al. Niepodle-
głoņci i 1-go Maja oraz linią kolejową PKP (publ. W 
Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2002 r. Nr 296, 
poz. 3522, z póňn. zm.), dotyczące obszaru objĉtego 
niniejszą zmianą planu. 

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego oraz pod-
lega równieŊ publikacji na stronie internetowej Mia-
sta. 

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

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LXIX/76/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 9 lipca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LXIX/76/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 9 lipca 2010 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 fragment miasta Skierniewice 
połoŊony pomiĉdzy ulicami: Rawską, Mszczonow-

ską, Ogrodową i Długą - nie wniesiono uwag doty-
czących w/wym. projektu planu. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr LXIX/76/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 9 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

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

 
Uchwalenie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obejmującego fragment 
miasta Skierniewice połoŊony pomiĉdzy ulicami: Ra-
wską, Mszczonowską, Ogrodową i Długą nie wywo-
łuje potrzeby wykonania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które naleŊą do zadań włas-
nych Miasta. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
1959  

 
1960 

1960  

 
UCHWAŁA NR XLIII/222/2010 RADY GMINY SKOMLIN 

  
 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie  
do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania ņwiadczeń pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym 
 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 
wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 

122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, 
Nr 259, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 
818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 
235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 
1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) 
uchwala siĉ, co nastĉpuje: 

§ 1. UpowaŊnia siĉ Kierownika Gminnego 
Oņrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie do pro-
wadzenia postĉpowania w sprawach przyznawania 
ņwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym, o których mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 i 2 usta-
wy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty 


