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projektów aktów prawa miejscowego przez orga-
nizacje pozarządowe. 

§ 3. 1. Konsultacje zarządza i ogłasza Wójt 
Gminy, okreņlając: 
1) przedmiot konsultacji; 
2) formę konsultacji; 
3) termin i miejsce konsultacji. 

2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji 
jest ogłaszana na co najmniej 7 dni przed wyznaczo-
nym terminem w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Kowiesy oraz na 
tablicy ogłoszeń. 

3. Do informacji załącza się projekt aktu pra-
wnego. 

§ 4. 1. Otwartym spotkaniom przewodniczy 
Wójt Gminy lub osoba przez niego upowaŊniona. 

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych sporządza się protokół, 
którego załącznikiem jest lista obecnoņci uczestni-
ków. 

3. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych 
zgłoszone w czasie konsultacji przekazywane są wraz 
z projektem uchwały Radzie Gminy. 

§ 5. Wyniki konsultacji zamieszczane są na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Kowiesy. 

§ 6. Konsultacje uznaje się za waŊne bez 
względu na liczbę podmiotów biorących w nich 
udział. 

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiąŊące dla or-
ganów Gminy Kowiesy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Kowiesy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodnicząca  
Rady Gminy:  

Janina Rybicka 
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UCHWAŁA NR LIII/606/10 RADY MIASTA KUTNO 

  
 z dnia 26 paňdziernika 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w Kutnie przy ul. Sklĉczkowskiej i projektowanej ul. Wschodniej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 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, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i 
Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 
27 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, 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 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 149, 
poz. 996) oraz uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miasta 
Kutno z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie przystąpie-
nia do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu połoŊonego w Kutnie 
przy ul. Sklęczkowskiej i projektowanej ul. Wschod-
niej, Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po-
łoŊonego w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej i projek-

towanej ul. Wschodniej, w zakresie ustaleń dotyczą-
cych infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrze-
nia w wodę, okreņlonych w § 24 uchwały Nr 
XXXII/338/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 lutego 
2009 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 71, poz. 671), 
zwaną dalej planem.  

2. Ustalenia niniejszej uchwały nie powodują 
zmian w rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXII/338/09 Rady Miasta Kutno z 
dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu połoŊonego w Kutnie przy ul. Sklę-
czkowskiej i projektowanej ul. Wschodniej (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 71, 
poz. 671).  

3. Integralną częņcią planu, są:  
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu – stanowiące załącznik Nr 1 do 
uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania – stanowiące za-
łącznik Nr 2 do uchwały.  

§ 2. Paragraf 24 otrzymuje brzmienie: 
„§ 24. W zakresie zaopatrzenia w wodę:  
1) zaopatrzenie do celów bytowo-gospodarczych, 

technologicznych i przeciwpoŊarowych w opar-
ciu o wodociąg miejski, którego przewód Ø 315 
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mm ułoŊony jest w ul. Wschodniej – po rozbu-
dowie sieci rozdzielczych czy zakładowych wy-
posaŊonych w hydranty nadziemne przeciwpo-
Ŋarowe oraz po wykonaniu przyłączy;  

2) elementy wodociągu planowanego jako ňródło 
wody do celów przeciwpoŊarowych dla zakła-
dów przemysłowych winny zapewniać wydaj-
noņć minimalną wynoszącą 40 dm3/sek;  

3) moŊliwoņć korzystania przez zakłady przemy-
słowe z własnych ujęć i sieci zakładowych za-
pewniających odpowiednią wydajnoņć przeciw-
poŊarową, jak i wydajnoņć wymaganą w warun-
kach kryzysowych;  

4) ochrona trzech studni wierconych połoŊonych 
na terenie objętym planem (oznaczonych na ry-
sunku planu wraz ze strefą ochronną do 8,00 m 
od studni) naleŊących do systemu wodociągo-
wego miasta;  

5) moŊliwoņć wykonania dwóch otworów stu-
dziennych na terenie zakładu produkcyjnego, w 
terenie oznaczonym symbolem 3.P - SE:  
a) ujęcie wody z otworów jurajskich, powinno 

zapewnić pobór wody w iloņci min. 20 l/s i 90 
m3/h z kaŊdej studni przy załoŊeniu poje-
dynczego, naprzemiennego korzystania z 
kaŊdej studni. W razie zaistnienia takiej ko-
niecznoņci głębokoņć wiercenia będzie do-
stosowana do faktycznych potrzeb wynikają-
cych z wydajnoņci,  

b) w szczególnoņci wykonanie ujęcia wody, o 
którym mowa wyŊej, obejmuje:  
- wiercenie 2 otworów studziennych o głę-

bokoņci 160 m p.p.t. kaŊdy (z zastrzeŊeniem 

zgodnym z pkt a), według zatwierdzonego 
projektu prac geologicznych,  

- standardowe przebadanie wody,  
- wykonanie pompowania oczyszczającego i 

pomiarowego z chlorowaniem przy pomo-
cy agregatu prądotwórczego,  

- zabezpieczenie dwóch otworów głowicą 
studzienną zabezpieczającą otwory ze stali 
kwasoodpornej,  

c) lokalizacja ujęć wraz ze strefą bezpoņredniej 
ochrony sanitarnej dla poszczególnych ot-
worów ujęcia, w ramach nieruchomoņci, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych.”.  
§ 3. Tracą moc ustalenia § 24 uchwały Nr 

XXXII/338/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu połoŊone-
go w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej i projektowanej 
ul. Wschodniej (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 
71, poz. 671). Pozostała częņć treņci uchwały, wraz z 
załącznikami, pozostaje w mocy.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz publi-
kacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno.  

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 

 Przewodniczący Rady  
Miasta Kutno: 

Jacek Sikora 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr LIII/606/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 26 paňdziernika 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŉONEGO 

W KUTNIE PRZY UL. SKLĘCZKOWSKIEJ I PROJEKTOWANEJ UL. WSCHODNIEJ  
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu zmiany planu podczas wyłoŊenia do publi-
cznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na 
oczekiwanie na uwagi, Rada Miasta Kutno nie doko-

nuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z póňn. zm.).  
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LIII/606/10 
Rady Miasta Kutno 
z dnia 26 paňdziernika 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
póňn. zm.) art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z póňn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240, z póňn. zm.) Rada Miasta Kutno roz-

strzyga, co następuje:  
Ze względu na brak zapisanych w zmianie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu połoŊonego w Kutnie przy ul. 
Sklęczkowskiej i projektowanej ul. Wschodniej inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
Ŋą do zadań własnych gminy, niniejsza uchwała nie 
rodzi skutków finansowych.  

2994  

 
2995 

2995  

 
UCHWAŁA NR XLIX/246/2010 RADY GMINY W ŁĈCZYCY 

  
 z dnia 18 paňdziernika 2010 r. 

 
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnoņci pieniĉżnych, 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łĉczyca lub jej jednostkom podległym oraz 
wskazania organu do tego uprawnionego  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 

1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 
poz. 1759, 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, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 
123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy w Łę-
czycy uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Okreņla się szczegółowe zasady, spo-
sób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty 
oraz rozkładania na raty naleŊnoņci pienięŊnych o 
charakterze cywilnoprawnym zwanych dalej „naleŊ-
noņciami pienięŊnymi”, przypadających gminie i jej 
jednostkom podległym, warunki dopuszczalnoņci 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
będzie stanowić pomoc publiczną oraz organ 
uprawniony do udzielania ulg. 

2. Przez naleŊnoņci pienięŊne rozumie się na-
leŊnoņć główną, odsetki za zwłokę i inne naleŊnoņci 
uboczne, ustalone na dzień złoŊenia wniosku w 

przedmiocie udzielenia ulgi.  
§ 2. 1. NaleŊnoņci pienięŊne, mogą zostać 

umorzone w całoņci lub w częņci, w przypadkach 
uzasadnionych waŊnym interesem dłuŊnika lub inte-
resem publicznym. 

2. Umorzenie naleŊnoņci głównej powoduje 
równolegle umorzenie odsetek za zwłokę w całoņci 
lub w takiej częņci, w jakiej została umorzona naleŊ-
noņć główna.  

3. Umorzenie naleŊnoņci pienięŊnej, za którą 
odpowiada więcej niŊ jeden dłuŊnik, moŊe nastąpić, 
gdy okolicznoņci uzasadniające umorzenie zachodzą 
wobec wszystkich dłuŊników.  

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych waŊ-
nym interesem dłuŊnika lub interesem publicznym 
moŊna odroczyć termin zapłaty całoņci lub częņci 
naleŊnoņci pienięŊnych, a takŊe rozłoŊyć na raty płat-
noņć całoņci lub częņci tychŊe naleŊnoņci. 

2. JeŊeli dłuŊnik nie spłaci naleŊnoņci pie-
nięŊnej w odroczonym terminie płatnoņci - naleŊnoņć 
pienięŊna staje się natychmiast wymagalna wraz z 
odsetkami za zwłokę naleŊnymi od pierwotnego 
terminu wymagalnoņci. 

3. JeŊeli dłuŊnik nie spłaci którejkolwiek z rat 
w terminie ustalonym w umowie - niespłacona na-
leŊnoņć pienięŊna staje się natychmiast wymagalna 
wraz z odsetkami za zwłokę naleŊnymi od pierwot-
nego terminu wymagalnoņci. 

4. Okres odroczenia terminu płatnoņci nie 
moŊe być dłuŊszy niŊ 12 miesięcy. 


