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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/171/10 
Rady Gminy w Gidlach 
z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 
WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĈBIORCA UBIEGAJĄCY SIĈ  
O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŅCI W ZAKRESIE  

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŅCI  
CIEKŁYCH OD WŁAŅCICIELI Z TERENU GMINY GIDLE  

 
1. Przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalnoņci w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystoņci ciekłych od właņcicieli nieruchomoņci 
na terenie gminy Gidle powinien spełniać nastĉpu-
jące wymagania:  
1) posiadać bazĉ transportową wraz z miejscami 

postojowymi oraz miejscami mycia pojazdów;  
2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe;  
3) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wy-

magania techniczne oraz sanitarno-porządkowe 
okreņlone w przepisach dotyczących wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych oraz w przepisach 
regulujących warunki techniczne pojazdów;  

4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny ņwiad-
czonych usług, po zakończeniu pracy przeprowa-
dzić dezynfekcjĉ czĉņci spustowej pojazdu aseni-
zacyjnego oraz umyć pojazd, zapewnić zabezpie-

czenie pojazdu przed niekontrolowanym wydo-
stawaniem siĉ nieczystoņci ciekłych na zewnątrz 
pojazdu w czasie transportu.  

2. Powyższe wymagania powinny zostać pot-
wierdzone nastĉpującymi dokumentami:  
1) tytułem prawnym do nieruchomoņci, na której 

znajduje siĉ baza transportowa oraz zaplecze te-
chniczno-biurowe;  

2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą po-
twierdzającą posiadanie wozów asenizacyjnych.  

3. Prowadzenie przez przedsiĉbiorców dzia-
łalnoņci w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystoņci ciekłych na 
terenie gminy Gidle nie może naruszać ustaleń 
uchwały Rady Gminy w Gidlach w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu utrzymania czystoņci i porządku na 
terenie gminy Gidle.  
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UCHWAŁA NR LII/451/2010 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

 
z dnia 7 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

położonego w rejonie ul. N. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 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 002 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, 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 i 
Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1247) oraz 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 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413) Rada Miejska Tomaszowa Mazowiec-
kiego uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego w re-
jonie ul. N. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim.  

2. Stwierdza siĉ zgodnoņć planu ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przes-
trzennego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zat-
wierdzonym uchwałą Nr III/35/2002 Rady Miejskiej 
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2002 r., 
zmienionego uchwałą Nr XLV/412/05 Rady Miejskiej 
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 października 
2005 r. i uchwałą Nr LX/502/06 Rady Miejskiej Toma-
szowa Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2006 r. oraz 
uchwałą Nr LI/445/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Ma-
zowieckiego z dnia 18 grudnia 2009 r.  

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 18 
ha, pomiĉdzy ulicą Legionów, N. Barlickiego, War-
szawską i rzeką Wolbórką, okreņlony w uchwale Nr 
XXXII/291/2008 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazo-
wieckiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 65 – 3452 – Poz. 509 
 

zagospodarowania przestrzennego terenu 
położone-go w rejonie ul. N. Barlickiego w Toma-
szowie Mazo-wieckim.  

4. Granicĉ obszaru objĉtego planem okreņla 
rysunek planu.  

5. Integralnymi czĉņciami uchwały są:  
1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytu-

łowany Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w rejonie ul. N. 
Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim, opra-
cowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 
do niniejszej uchwały;  

2) rozstrzygniĉcie Rady Miejskiej Tomaszowa Mazo-
wieckiego w sprawie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygniĉcie Rady Miejskiej Tomaszowa Ma-
zowieckiego o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury techni-
cznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załą-
cznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa jest o:  
1) akcencie architektoniczno-urbanistycznym – na-

leży przez to rozumieć wyróżniającą siĉ czĉņć bu-
dynku taką jak attyka, portal, ryzalit, wykusz, bal-
kon, fragment zadaszenia, itp., podkreņloną in-
nym materiałem wykończenia w stosunku do re-
szty elewacji budynku;  

2) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach 
o kącie pochylenia symetrycznych połaci dacho-
wych od 15º do 35º;  

3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
działkĉ budowlaną w rozumieniu ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sta-
nowiącą obszar, na którym może być realizowa-
ne zamierzenie inwestycyjne i do którego mają 
zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;  

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć liniĉ okreņlającą dopuszczalną mini-
malną odległoņć ņciany budynku lub budowli od 
linii rozgraniczającej terenu;  

5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć nieprzekraczalną liniĉ zabudowy, na 
której muszą znajdować siĉ ņciany frontowe bu-
dynków stanowiąc nie mniej niż 40% jej długo-
ņci;  

6) parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć 
miejsce przystosowane do stałego lub czasowe-
go postoju pojazdów samochodowych o nawie-
rzchni utwardzonej, ażurowej, z minimalnym - 
35% udziałem powierzchni zieleni;  

7) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchniĉ wyznaczoną przez rzut piono-
wy zewnĉtrznych krawĉdzi budynku na powierz-
chniĉ terenu;  

8) powierzchni zieleni – należy przez to rozumieć 
minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-

nej, pokrytej roņlinnoņcią w zagospodarowaniu 
działki lub terenu, okreņlony w procentach;  

9) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć 
obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokoje-
nia potrzeb mieszkańców, poprawy jakoņci ich 
życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznych ze wzglĉdu na jego położenie oraz ce-
chy funkcjonalno-przestrzenne;  

10) reklamie – należy przez to rozumieć noņnik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i za-
mocowaniami, nie bĉdący tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach drogowych;  

11) stacji bazowej telefonii komórkowej – należy 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny 
składający siĉ z urządzeń elektro-przesyłowych 
oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;  

12) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiĉbiorcy, ich 
siedzib lub miejsc wykonywania działalnoņci;  

13) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć 
element systemu informacji miejskiej, informacji 
turystycznej, przyrodniczej, infrastrukturalnej lub 
edukacji ekologicznej;  

14) terenie – należy przez to rozumieć powierzchniĉ 
o okreņlonym przeznaczeniu podstawowym, wy-
znaczoną na rysunku liniami rozgraniczającymi;  

15) uciążliwoņciach dla ņrodowiska – należy przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniają-
ce życie albo dokuczliwe dla otaczającego ņrodo-
wiska lub je degradujące, powodujące przekra-
czanie standardów jakoņci ņrodowiska ustalo-
nych w przepisach odrĉbnych;  

16) usługach – należy przez to rozumieć działalnoņć 
mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludnoņci, 
niepolegającą na wytwarzaniu dóbr material-
nych, z zastrzeżeniem, iż nie może ona stwarzać 
uciążliwoņci dla ņrodowiska, o których mowa w 
pkt 15;  

17) wysokoņci zabudowy – należy przez to rozumieć 
wysokoņć budynku mierzoną od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejņciu do budynku, 
które nie jest wejņciem technicznym lub jego czĉ-
ņci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej po-
łożonej krawĉdzi stropodachu nad najwyższą ko-
ndygnacją użytkową, łącznie z gruboņcią izolacji 
cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwy-
żej położonej górnej powierzchni innego przek-
rycia;  

18) zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy przez to 
rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także 
ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem;  

19) zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to 
rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie 
zimozielone, formowane w kształcie pasów od-
dzielających tereny o różnym przeznaczeniu.  

§ 3. W zakresie przeznaczenia terenów oraz 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 65 – 3453 – Poz. 509 
 
linii rozgraniczających tereny o różnym przeznacze-
niu lub rożnych zasadach zagospodarowania ustala 
siĉ:  
1) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysu-

nku symbolami 1U, 2U;  
2) teren rozmieszczenia obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 i usług, 
oznaczony na rysunku symbolem UC/U;  

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
usług, oznaczony na rysunku symbolem MW/U;  

4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
oznaczony na rysunku symbolem MW;  

5) teren zieleni parkowej sportu i rekreacji w obsza-
rze zalewowym, oznaczony na rysunku symbolem 
ZP/ZZ;  

6) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
symbolem ZP;  

7) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, KD-L, KD-D.  

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala siĉ:  
1) kompozycjĉ układu urbanistycznego na obszarze 

planu okreņloną wnĉtrzami sprzĉżonymi wyzna-
czonymi budynkami objĉtymi ochroną konserwa-
torską, liniami zabudowy i strefą placów, zgodnie 
z rysunkiem;  

2) jednakowe ukształtowanie formy dachów w ob-
rĉbie danego terenu;  

3) sytuowanie budynków i charakter architektonicz-
ny nowej zabudowy, zgodnie z obowiązującymi i 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, powierz-
chniami zabudowy, maksymalnymi wysokoņcia-
mi budynków, formami dachów, okreņlonymi w 
planie;  

4) wprowadzenie akcentów architektoniczno-urba-
nistycznych i dominant;  

5) wprowadzenie zieleni izolacyjno-krajobrazowej, 
zgodnie z rysunkiem;  

6) dopuszczenie lokalizacji reklam i szyldów;  
7) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych nie 

przekraczających 5 m2;  
8) zakaz lokalizacji reklam na dominantach za wyjąt-

kiem umieszczania logotypu.  
§ 5. Ustala siĉ nastĉpujące zasady ochrony 

ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) nakaz uwzglĉdnienia gatunków zimozielonych lub 

akceptujących warunki ņrodowiska miejskiego w 
nasadzeniach, drzew i krzewów na terenie planu;  

2) zakaz lokalizacji przedsiĉwziĉć mogących zawsze 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodo-
wisko, w rozumieniu przepisów odrĉbnych, z wy-
jątkiem przedsiĉwziĉć wynikających z przeznacze-
nia terenu zapisanych w planie;  

3) w zakresie gospodarki odpadami:  
a) nakaz segregacji odpadów oraz usuwanie ich 

zgodnie z miejskim planem gospodarki odpa-
dami,  

b) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzy-
skanych w wyniku prac ziemnych i spełniają-
cych standardy jakoņci gleby lub ziemi, na te-

renach ich powstawania poprzez wykorzysta-
nie ich do kształtowania powierzchni zieleni; 
dopuszczenie usuwania mas ziemnych poza 
obszar planu, zgodnie z przepisami odrĉbnymi;  

4) nakaz zapewnienia standardu akustycznego w 
ņrodowisku, zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrĉbnych, przy czym:  
a) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 

MW dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodowi-
sku jak dla terenów przeznaczonych na cele 
zabudowy mieszkaniowej,  

b) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 
MW/U dopuszczalne poziomy hałasu w ņrodo-
wisku jak dla terenów przeznaczonych na cele 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej;  

5) nakaz stosowania na terenach komunikacji roz-
wiązań technicznych, technologicznych i organi-
zacyjnych, umożliwiających obniżenie poziomu 
hałasu komunikacyjnego.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala siĉ:  
1) strefĉ „B” ochrony konserwatorskiej, zgodnie z 

ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Toma-
szowa Mazowieckiego;  

2) nadzór archeologiczno-konserwatorski podczas 
wykonywania robót ziemnych, jeżeli wymagają 
tego przepisy odrĉbne;  

3) zachowanie pierzejowej zabudowy wzdłuż linii 
rozgraniczających ul. Barlickiego, zgodnie z linia-
mi zabudowy okreņlonymi w planie;  

4) zachowanie istniejącego ukształtowania terenu 
doliny rzeki Wolbórki wraz z kompleksem zieleni;  

5) zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew 
wzdłuż ulicy Barlickiego;  

6) obowiązek nawiązania nowej zabudowy do bu-
dynków tradycyjnych w zakresie skali i formy ar-
chi-tektonicznej – kompozycji elewacji (wielkoņć, 
proporcje i rozmieszczenie otworów, skala detalu 
elewacyjnego) przy możliwoņci zastosowania 
współczesnych rozwiązań technologicznych i ma-
teriałowych;  

7) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim konser-
watorem zabytków przekształceń istniejących bu-
dynków bĉdących w gminnej ewidencji zabyt-
ków, w przypadku ich remontu, przebudowy, ad-
aptacji, zmiany sposobu użytkowania lub rozbiór-
ki;  

8) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów be-
tonowych i okładzin elewacyjnych typu siding na 
obszarze planu;  

9) obowiązek adaptacji lub odtworzenia obiektów w 
ewidencji konserwatorskiej do nowej funkcji.  

§ 7. 1. W zakresie wymagań wynikających z 
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych na te-
renach ZP /ZZ, ZP ustala siĉ:  
1) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam;  
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architek-

tury, wykonanych w szczególnoņci z drewna, sta-
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li, cegły ceramicznej lub kamienia, nieogranicza-
jących swobody ruchu pieszych i pojazdów oraz 
niekolidujących z siecią infrastruktury technicznej;  

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.  
2. W zakresie wymagań wynikających z po-

trzeb kształtowania przestrzeni publicznych na tere-
nie UC/U ustala siĉ lokalizacjĉ placu zgodnie z rysun-
kiem planu w powiązaniu z drogami pieszymi i ro-
werowymi na terenie zieleni parkowej.  

§ 8. W planie nie okreņla siĉ:  
1) terenów wymagających wszczĉcia procedury sca-

lania i podziału nieruchomoņci w rozumieniu 
przepisów odrĉbnych;  

2) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoņci objĉtych planem.  

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających o-
chronie, ustalonych na podstawie odrĉbnych przepi-
sów, ustala siĉ:  
1) ochronĉ zabytków i opiekĉ nad zabytkami z uw-

zglĉdnieniem § 6;  
2) granicĉ obszaru bezpoņredniego zagrożenia po-

wodzią.  
§ 10. W zakresie szczególnych warunków za-

gospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siĉ:  
1) w stanie istniejącym granicĉ obszaru bezpoņred-

niego zagrożenia powodzią, zgodnie z rysunkiem 
planu;  

2) na obszarze bezpoņredniego zagrożenia powo-
dzią zabrania siĉ wykonywania czynnoņci, które 
mogą utrudnić ochronĉ przed powodzią, zgodnie 
z przepisami odrĉbnymi;  

3) lokalizacja obiektów budowlanych spełniać musi 
wymagania okreņlone w przepisach odrĉbnych;  

4) lokalizacja zabudowy nie może utrudnić ochrony 
przeciwpowodziowej oraz generować strat dot-
kliwych społecznie.  

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji ustala siĉ:  
1) szerokoņć dróg w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem planu;  
2) zachowanie ciągłoņci powiązań elementów pasa 

drogowego, w szczególnoņci jezdni, chodników, 
ņcieżek rowerowych w granicy obszaru planu oraz 
z zewnĉtrznym układem komunikacyjnym z uw-
zglĉdnieniem ustaleń planu;  

3) zachowanie istniejącej infrastruktury transporto-
wej, z dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebu-
dowy, zgodnie z ustaleniami planu;  

4) zapewnienie stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych na terenach: U, UC/U, MW, 
w łącznej iloņci nie mniejszej niż:  
a) 1stanowisko na każde mieszkanie w zabudo-

wie mieszkaniowej wielorodzinnej,  
b) 25 stanowisk na każde 1.000 m2 powierzchni 

użytkowej biur i urzĉdów ogólnomiejskich,  
c) 12 stanowisk na każde 1.000 m2 powierzchni 

użytkowej biur i urzĉdów lokalnych,  

d) 15 stanowisk na każde 1.000 m2 powierzchni 
użytkowej obiektów handlowych,  

e) 11 stanowisk na każdych 100 zatrudnionych w 
zakładach produkcyjnych,  

f) 16 stanowisk na każde 100 miejsc w obiektach 
gastronomicznych,  

g) 18 stanowisk na każde 100 miejsc w teatrach i 
kinach,  

h) 12 stanowisk na każde 100 miejsc lub użyt-
kowników dla miejsc zgromadzeń i obiektów 
sportowych,  

i) 40 stanowisk na każde 100 łóżek w hotelach I 
kategorii,  

j) 25 stanowisk na każde 100 łóżek w hotelach 
innych niż I kategorii, przy czym stanowiska 
postojowe powinny być zlokalizowane na dzia-
łce zajmowanej przez obiekt, dla którego wy-
magane jest zapewnienie stanowisk postojo-
wych;  

5) dla obiektów wymagających obsługi pojazdami 
ciĉżarowymi zapewnienie co najmniej 1 stanowi-
ska przeładunku i postoju w granicach terenów;  

6) zapewnienie stanowisk postojowych dla rowe-
rów w granicach terenów;  

7) obsługĉ komunikacyjną:  
a) w zakresie ruchu samochodowego:  

- dla terenu 1U z terenu KD-L,  
- dla terenu 2U z terenu KD-L,  
- dla terenu UC/U z terenów: KD-L,  
- dla terenu MW/U z terenu KD-L,  
- dla terenu MW z terenu KD-L,  
- dla terenu ZP/ZZ z terenów 1KD-Z i 2KD-Z i 

UC/U,  
- dla terenu ZP zakaz lokalizacji zjazdów,  

b) w zakresie ruchu pieszego i rowerowego na za-
sadach ogólnych.  

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala siĉ:  
1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z uk-

ładem zewnĉtrznym oraz zapewnienie dostĉpu 
do sieci zgodnie z przepisami odrĉbnymi;  

2) zaopatrzenie w wodĉ pitną wyłącznie z sieci wo-
dociągowej;  

3) dopuszczenie usuniĉcia kolizji projektowanych 
obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami 
infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami 
odrĉbnymi;  

4) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopo-
wych w granicach terenu, z uwzglĉdnieniem pkt 
6 i pkt 7;  

5) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych 
lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;  

6) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopo-
wych z parkingów przez stosowanie zbiorników 
odparowujących i nawierzchni przepuszczalnych 
z urządzeniami sedymentacyjno-flotującymi, osa-
dnikami i separatorami;  

7) lokalizacjĉ urządzeń, które zredukują odpływ wód 
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opadowych lub roztopowych z powierzchni in-
nych niż powierzchnia biologicznie czynna, do 
poziomu współczynnika spływu 0,25 dla deszczu 
miarodajnego o prawdopodobieństwie wystą-
pienia raz do roku;  

8) nakaz odprowadzania ņcieków bytowych i komu-
nalnych do kanalizacji sanitarnej;  

9) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej 
paliw płynnych, gazowych i stałych charaktery-
zujących siĉ niskimi wskaźnikami emisji oraz 
energii elektrycznej i alternatywnych źródeł ener-
gii;  

10) w przypadku projektowania stacji transformato-
rowych jako wbudowanych w budynki pomiesz-
czenia na ten cel należy zlokalizować na pozio-
mie „0”, w przypadku wolnostojących wnĉtrzo-
wych stacji transformatorowych 15/0,4 kV grunty 
pod stacje należy wydzielić w postaci samodziel-
nych działek o powierzchni ok. 30 m2 posiadają-
cych dostĉp do drogi publicznej.  

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzenia i użytko-
wania ustala siĉ:  
1) zachowanie istniejącej zabudowy na terenach 

UC/U, MW, MW/U i 2U do czasu realizacji ustaleń 
planu;  

2) dla terenu MW/U dotychczasową funkcjĉ techni-
czno-produkcyjno-usługową wraz z dopuszcze-
niem obsługi komunikacyjnej, w zakresie ruchu 
samochodowego, z terenu 2KD-Z;  

3) do czasu przebudowy napowietrznej linii elektro-
energetycznej SN-15 kV na liniĉ kablową nakaz 
zachowania pasów wolnych od zabudowy na te-
renie MW/U, zgodnie z przepisami odrĉbnymi i 
strefą okreņloną na rysunku.  

§ 14. 1. Dla terenów zabudowy usługowej, 
oznaczonych na rysunku symbolami 1U i 2U ustala 
siĉ nastĉpujące warunki zabudowy i zasady zagos-
podarowania:  
1) lokalizacja usług ogólnospołeczne i konsumpcyj-

ne w szczególnoņci budynki użytecznoņci publi-
cznej, obsługi bankowej i biurowej, a także hote-
larstwa i gastronomii;  

2) lokalizacja zabudowy z uwzglĉdnieniem obowią-
zujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, ok-
reņlonych w planie;  

3) ochronĉ zabytków na terenie 1U, zgodnie z zapi-
sami § 6;  

4) maksymalna powierzchnia zabudowy:  
a) dla terenu 1U - 25% powierzchni terenu,  
b) dla terenu 2U - 30% powierzchni terenu;  

5) minimalna powierzchnia zieleni – 30% powierz-
chni terenu;  

6) stosowanie dachów płaskich albo stromych;  
7) wysokoņć budynków 10 m;  
8) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgo-

dnie z § 11 pkt 4-6;  
9) zachowanie istniejącej zabudowy do czasu reali-

zacji ustaleń planu;  

10) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie z § 11 pkt 
7.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, us-
tala siĉ zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych i lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej.  

3. Zasady podziału na działki budowlane, o 
których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia dzia-
łek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz wy-
dzielenia działek w celu regulacji granic miĉdzy są-
siadującymi nieruchomoņciami.  

§ 15. 1. Dla terenu rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 
m2 i usług, oznaczonego na rysunku symbolem 
UC/U, ustala siĉ nastĉpujące warunki zabudowy i za-
sady zagospodarowania:  
1) lokalizacja obiektów handlu o powierzchni sprze-

daży powyżej 2.000 m2,usług ogólnospołecznych 
i konsumpcyjnych w szczególnoņci hotelarstwa i 
gastronomii, budynki obsługi bankowej, biurow-
ce, kina, teatry, galerie, itp.;  

2) lokalizacja zabudowy z uwzglĉdnieniem obowią-
zujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, ok-
reņlonych w planie;  

3) zachowanie istniejącej zabudowy do czasu reali-
zacji ustaleń planu;  

4) lokalizacja zabudowy po uprzednim usuniĉciu 
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną;  

5) ochronĉ zabytków zgodnie z zapisami § 6;  
6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 65% po-

wierzchni terenu;  
7) minimalna powierzchnia zieleni – 10% powierz-

chni terenu;  
8) stosowanie dowolnej formy dachu;  
9) wysokoņć budynków od 5 m do 20 m;  
10) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ dominanty w postaci, 

np.: masztu, pylonu, o powierzchni w rzucie po-
ziomym nie wiĉkszej niż 30 m2 o wysokoņci do 
50 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku;  

11) dopuszcza siĉ łączenia budynków elementami 
ramp, kładek, mostów powyżej wysokoņci 5 m;  

12) dopuszczenie lokalizacji dojņć i dojazdów oraz 
obiektów małej architektury;  

13) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej wyłącznie na budynkach i dominan-
tach, maksymalna wysokoņć konstrukcji wspor-
czej wraz ze stacją 30 m dla budynków i 50 dla 
dominant;  

14) koniecznoņć zgłoszenia, przed wydaniem pozwo-
lenia na budowĉ, do Dowództwa Sił Powietrz-
nych wszystkich obiektów (wież, kominów, ma-
sztów, słupów, itp.) o wysokoņci 50,00 m n.p.t. i 
wiĉkszej w celu ustalenia sposobu oznakowania 
przeszkodowego tych obiektów;  

15) lokalizacja garaży, jako wbudowanych w budyn-
ki, w tym garaże podziemne;  

16) lokalizacja ogrodzeń wyłącznie jako ażurowych 
do wysokoņci 1,8 m, w którym udział powierzch-
ni pełnej wynosi nie wiĉcej niż 30%;  
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17) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgo-

dnie z § 11 pkt 4-6;  
18) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie z § 11 pkt 

7.  
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, us-

tala siĉ zasadĉ podziału na działki budowlane nie 
mniejsze niż 3.000 m2.  

3. Zasady podziału na działki budowlane, o 
których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia dzia-
łek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz wy-
dzielenia działek w celu regulacji granic miĉdzy są-
siadującymi nieruchomoņciami.  

§ 16. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług, oznaczonego na rysunku sy-
mbolem MW/U, ustala siĉ nastĉpujące warunki za-
budowy i zasady zagospodarowania:  
1) lokalizacja budynków mieszkalnych i usługo-

wych jako samodzielne budynki lub w komplek-
sach mieszkalno-usługowych, przy uwzglĉdnie-
niu wzajemnego oddziaływania dopuszczonych 
planem funkcji;  

2) lokalizacja zabudowy z uwzglĉdnieniem obowią-
zujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, ok-
reņlonych w planie;  

3) sytuowanie budynków z uwzglĉdnieniem sieci 
infrastruktury technicznej oraz przepisów odrĉb-
nych;  

4) kształtowanie zabudowy z wykorzystaniem for-
my wewnĉtrznych dziedzińców;  

5) zachowanie istniejącej zabudowy do czasu reali-
zacji ustaleń planu;  

6) budynki muszą posiadać jednakową pod wzglĉ-
dem skali, materiałów wykończenia elewacji i ko-
lorystyki formĉ architektoniczną;  

7) lokalizacja ostatniej kondygnacji jako wycofanej 
o min. 1,5 m od linii zabudowy;  

8) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% po-
wierzchni terenu/działki;  

9) minimalna powierzchnia zieleni – 25% powierz-
chni działki;  

10) stosowanie dachów płaskich albo stromych;  
11) wysokoņć budynków od 10 m do 15 m;  
12) lokalizacja akcentu urbanistyczno-architektonicz-

nego zgodnie z rysunkiem planu;  
13) lokalizacja garaży, jako wbudowanych w budyn-

ki, w tym garaże podziemne;  
14) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem wprowa-

dzenia zieleni formowanej z zadrzewień i zakrze-
wień;  

15) dopuszczenie lokalizacji dojņć, dojazdów oraz o-
biektów małej architektury;  

16) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgo-
dnie z § 11 pkt 4-6;  

17) lokalizacja stanowisk postojowych na powierz-
chni terenu jako parking w zieleni;  

18) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie z § 11 pkt 
7;  

19) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, us-
tala siĉ nastĉpujące zasady podziału na działki budo-
wlane:  
1) kształtowanie granic wydzielanych działek pod 

kątem 90º do linii rozgraniczających teren;  
2) minimalna powierzchnia działki 1.500 m².  

3. Zasady podziału na działki budowlane, o 
których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia dzia-
łek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz wy-
dzielenia działek w celu regulacji granic miĉdzy są-
siadującymi nieruchomoņciami.  

§ 17. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku symbolem 
MW; ustala siĉ nastĉpujące warunki zabudowy i za-
sady zagospodarowania:  
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2) dopuszcza siĉ usługi wyłącznie w obrĉbie kon-

dygnacji parteru z wyjątkiem budynku objĉtego 
ochroną, który stanowić może samodzielny bu-
dynek usługowy;  

3) lokalizacja zabudowy z uwzglĉdnieniem obowią-
zujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, ok-
reņlonych w planie;  

4) sytuowanie budynków z uwzglĉdnieniem sieci 
infrastruktury technicznej oraz przepisów odrĉb-
nych;  

5) zachowanie istniejącej zabudowy do czasu reali-
zacji ustaleń planu;  

6) ochronĉ zabytków zgodnie z zapisami § 6;  
7) kształtowanie zabudowy z wykorzystaniem for-

my wewnĉtrznych dziedzińców;  
8) budynki muszą posiadać jednakową pod wzglĉ-

dem skali, materiałów wykończenia elewacji i ko-
lorystyki formĉ architektoniczną;  

9) lokalizacja ostatniej kondygnacji jako wycofanej 
o min. 1,5 m od linii zabudowy;  

10) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% po-
wierzchni terenu/działki;  

11) minimalna powierzchnia zieleni – 25% powierz-
chni działki;  

12) stosowanie dachów płaskich albo stromych;  
13) wysokoņć budynków od 12 m do 15 m;  
14) lokalizacja garaży, jako wbudowanych w budynki 

mieszkalne, w tym garaże podziemne;  
15) dopuszczenie lokalizacji ogrodzenia wyłącznie 

ażurowego uzupełnionego zielenią formowaną z 
zadrzewień i zakrzewień;  

16) dopuszczenie lokalizacji dojņć i dojazdów oraz 
obiektów małej architektury;  

17) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych, zgo-
dnie z § 11 pkt 4, 6;  

18) lokalizacja stanowisk postojowych na powierz-
chni terenu jako parking w zieleni;  

19) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie z § 11 pkt 
7;  
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20) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-

kowej.  
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, us-

tala siĉ nastĉpujące zasady podziału na działki budo-
wlane:  
1) kształtowanie granic wydzielanych działek pod 

kątem 900 do linii rozgraniczającej tereny, stano-
wiącej front działki;  

2) minimalna powierzchnia działki 1.500 m².  
3. Zasady podziału na działki budowlane, o 

których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia dzia-
łek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz wy-
dzielenia działek w celu regulacji granic miĉdzy są-
siadującymi nieruchomoņciami.  

§ 18. 1. Dla terenu zieleni parkowej sportu i 
rekreacji w obszarze zalewowym, oznaczonego na 
rysunku symbolem ZP/ ZZ, ustala siĉ nastĉpujące za-
sady zagospodarowania:  
1) zieleń publiczna o charakterze parkowo-ogrodo-

wym tworząca układ kompozycyjny zadrzewień i 
zakrzewień towarzyszący obiektom budowla-
nym, z wykorzystaniem elementów małej archi-
tektury, oczek wodnych oraz różnych materiałów 
nawierzchni posadzki i urządzeń sportowych;  

2) lokalizacja obiektów małej architektury, znaków 
informacyjnych oraz plenerowych urządzeń spo-
rtowo-rekreacyjnych przeznaczonych do rekrea-
cji, boisk, niewielkich urządzeń służących utrzy-
maniu porządku, w tym siatek ochronnych do pi-
łek, a także urządzeń infrastruktury technicznej z 
uwzglĉdnieniem § 10;  

3) lokalizacja boisk o nawierzchni przepuszczalnej, 
urządzeń sportowych oraz placy zabaw w strefie 
okreņlonej na rysunku;  

4) nasadzenie zieleni wysokiej, w szczególnoņci ro-
ņlinnoņci zimozielonej od strony terenów usługo-
wych;  

5) minimalna powierzchnia zieleni – 70% powierz-
chni terenu;  

6) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ ramp, kładek, mostów 
w powiązaniu z terenami poza granicą planu z 
uwzglĉdnieniem § 10;  

7) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych 
w iloņci nie wiĉkszej niż 50 miejsc na powierzch-
ni terenu jako parking w zieleni wyłącznie od 
strony terenu 2KD-Z w strefie lokalizacji boisk i 
urządzeń sportowych oraz placów zabaw;  

8) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem wprowa-
dzenia zieleni formowanej z zadrzewień i zakrze-
wień;  

9) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;  
10) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie z § 11 pkt 

7.  
2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, zaka-

zuje siĉ wydzielania nowych działek budowlanych i 
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.  

3. Prace wykonywane na obszarze bezpoņre-
dniego zagrożenia powodzią wymagają uzyskania 
zwolnienia z zakazu od Dyrektora Regionalnego Za-

rządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 82 ust. 3 
Prawa wodnego.  

§ 19. 1. Dla terenu zieleni urządzonej, ozna-
czonego na rysunku symbolem ZP; ustala siĉ nastĉ-
pujące zasady zagospodarowania:  
1) nakaz wprowadzenia zadrzewień i zakrzewień;  
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architek-

tury, sieci infrastruktury technicznej, chodników i 
dróg rowerowych;  

3) obsługa komunikacyjna terenu zgodnie z § 11 pkt 
7;  

4) dopuszcza siĉ wydzielenie stanowisk postojo-
wych w zieleni wzdłuż północnej linii rozgranicza-
jącej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zaka-
zuje siĉ:  
1) lokalizacji budynków i ogrodzenia;  
2) wydzielania nowych działek budowlanych;  
3) lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.  

§ 20. Na terenach dróg publicznych, oznaczo-
nych na rysunku symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, KD-L, 
KD-D ustala siĉ:  
1) klasyfikacjĉ dróg publicznych:  

a) KD-Z – droga klasy zbiorczej,  
b) KD-L – droga klasy lokalnej,  
c) KD-D – droga klasy dojazdowej;  

2) stosowanie parametrów jezdni chodników, ņcie-
żek rowerowych i innych elementów infrastruktu-
ry transportowej, zgodnie z przepisami odrĉbny-
mi;  

3) na terenach: 1KD-Z i 2KD-Z usytuowanie:  
a) jezdni z dwoma pasami ruchu o szerokoņci 7,0 

m - na odcinku miĉdzy skrzyżowaniami,  
b) ņcieżki rowerowej o szerokoņci co najmniej 2,0 

m,  
c) obustronnych chodników o szerokoņci co naj-

mniej 2,0 m, a na przystankach autobusowych 
o szerokoņci co najmniej 3,5 m,  

d) przystanków autobusowych w formie zatok 
oraz obiektów i urządzeń związanych z obsługą 
ruchu pasażerów w przypadku wyznaczenia 
trasy komunikacji zbiorowej;  

4) na terenie KD-L usytuowanie:  
a) jezdni z dwoma pasami ruchu o szerokoņci 6,0 

m - na odcinku miĉdzy skrzyżowaniami,  
b) dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skrĉca-

jących w lewo na zjazdach do terenu UC/U,  
c) obustronnych chodników o szerokoņci co naj-

mniej 2,0 m;  
5) na terenie KD-D usytuowanie jezdni z dwoma pa-

sami ruchu o szerokoņci 5,0 m, z placem do za-
wracania na nieprzelotowym zakończeniu ulicy;  

6) zakazuje siĉ na terenach 1KD-Z, 2KD-Z i KD-L wy-
znaczania stanowisk postojowych.  

§ 21. Dla terenu objĉtego planem ustala siĉ 
30% stawkĉ, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym za wyjątkiem terenu oznaczo-
nego symbolem MW, dla którego ustala siĉ 20% 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 65 – 3458 – Poz. 509 
 
stawkĉ.  

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siĉ Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckie-
go.  

§ 23. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i podlega pu-
blikacji na stronie internetowej gminy.  

 
Przewodniczący Rady  

Miejskiej Tomaszowa Maz.: 
Zenon Adam Łaski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/451/2010 
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 
z dnia 7 stycznia 2010 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LII/451/2010 
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 
z dnia 7 stycznia 2010 r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LII/451/2010 
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 
z dnia 7 stycznia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO O SPOSOBIE REALIZACJI, 

ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 
POŁOŻONEGO W REJONIE UL. N. BARLICKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 
220, poz. 1413) Rada Miejska Tomaszowa Mazowie-
ckiego rozstrzyga, co nastĉpuje: 

§ 1. 1. Zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego w 
rejonie ul. N. Barlickiego w Tomaszowie Mazowiec-
kim inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, realizowane 
bĉdą siłami własnymi gminy lub siłami podmiotów 
zewnĉtrznych.  

2. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, reali-
zowane bĉdą zgodnie z przepisami odrĉbnymi, w 
tym zgodnie z przepisami o zamówieniach publicz-
nych.  

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, reali-

zowane mogą być etapowo, w zależnoņci od wielko-
ņci ņrodków przeznaczonych na inwestycje.  

§ 2. 1. Zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie ul. N. Barlickiego w Tomaszowie Mazo-
wieckim inwestycje z zakresu infrastruktury techni-
cznej, które należą do zadań własnych gminy, fina-
nsowane bĉdą ze ņrodków własnych gminy lub ze 
ņrodków zewnĉtrznych, w tym z budżetu państwa, 
dotacji unijnych, funduszy i dotacji celowych, poży-
czek i kredytów bankowych oraz innych ņrodków 
zewnĉtrznych.  

2. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, fina-
nsowane bĉdą zgodnie z przepisami odrĉbnymi, w 
tym zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, fi-
nansowane mogą być przy udziale innych niż gmina 
inwestorów, w ramach porozumień o charakterze 
cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publi-
czno-prywatnego, a także przy udziale właņcicieli 
nieruchomoņci.  
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POROZUMIENIE NR 1202/SPE/S/P/09  

 
z dnia 2 listopada 2009 r. 

 
w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminĉ Wola Krzysztoporska  
przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu  

uczĉszczania do tych przedszkoli dzieci bĉdących mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego  
 
 

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 
wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zawarte w dniu 2 li-
stopada 2009 r. pomiĉdzy Gminą Wola Krzysztopor-
ska, reprezentowaną przez: Romana Drozdka – Wójta 
Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wie-
sława Jagiełły zwaną dalej „Gminą”, a Miastem Pio-
trków Trybunalski, reprezentowanym przez: Krzysz-
tofa Chojniaka – Prezydenta Miasta przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Miasta – Wiesławy Łuczak zwanym 
dalej „Miastem”, zawarto porozumienie o nastĉpu-
jącej treņci: 

§ 1. Ilekroć w dalszej czĉņci porozumienia jest 
mowa o „przedszkolach” należy przez to rozumieć 

przedszkola niepubliczne położone na terenie Gminy 
Wola Krzysztoporska.  

§ 2. Przedmiotem porozumienia jest pokrycie 
przez Miasto kosztów dotacji udzielonej od dnia 1 
wrzeņnia 2009 r. przez Gminĉ przedszkolom niepu-
blicznym z tytułu uczĉszczania uczniów bĉdących 
mieszkańcami Miasta.  

§ 3. 1. Miasto pokryje koszty dotacji udzielo-
nej przedszkolom przez Gminĉ z tytułu uczĉszczania 
do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie 
Miasta.  

2. Naliczenie kwoty należnej Gminie, o której 
mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktycznej licz-
by dzieci w poszczególnych miesiącach z terenu Mia-


