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UCHWAŁA NR LXXI/98/10 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 15 października 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

– fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy M. Kopernika 
 

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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, 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, 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, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 596 i Nr 
155, poz. 1043), w związku z uchwałą nr LVI/91/09 
Rady Miasta Skierniewice z dnia 4 sierpnia 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Rada Miasta Skierniewice uchwala, co na-
stępuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego fragment miasta Skier-
niewice położony w rejonie ulicy M. Kopernika z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Skier-
niewice.  

§ 2. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym uchwałą nr LIX/66/06 Rady Miasta Skier-
niewice z dnia 21 wrzeņnia 2006 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– fragment miasta Skierniewice położony w rejo-
nie ulic: Al. Niepodległoņci, Mszczonowskiej,  
Cichej, Trzcińskiej, Granicznej, Rawskiej i Budow-
lanej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
z 2007 r. Nr 136, poz. 1235, z późn. zm.), która do-
tyczy terenu oznaczonego w tym planie symbola-

mi 6.58.EE oraz częņci terenu o symbolach 
6.63.M,U.  

2. Granice obszaru zmiany planu zostały 
okreņlone na rysunku zmiany planu.  

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

1:1.000) stanowiąca załącznik nr 1, której obo-
wiązującą treņć stanowią:  
a) granice obszaru zmiany planu,  
b) teren okreņlony symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia,  
c) linie rozgraniczające terenu,  
d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii roz-

graniczających terenu,  
e) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
f) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabu-

dowy;  
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące załącznik numer 
2;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. Zmianą planu ustala się stawkę pro-
centową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 30%.  

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

nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej są zgodne z usta-
leniami niniejszej zmiany planu oraz spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wy-
nikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego;  

2) granicy obszaru zmiany planu oznaczonej na 
rysunku zmiany planu symbolem według le-
gendy – należy przez to rozumieć linie rozgrani-
czające terenu wyodrębnionego w niniejszej 
zmianie planu;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię na rysunku zmiany planu, w 
której może być umieszczona ņciana budynku 
bez jej przekraczania w kierunku linii rozgrani-
czającej ulicy; zakaz ten nie dotyczy elementów 
architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, zadaszenia wejņcia, rynna, 
rura spustowa, podokienniki oraz innych detali 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 352 – 24954 – Poz. 3140 
 

wystroju architektonicznego, jeņli przekroczenie 
to nie jest większe niż 1,3 m;  

4) obszarze urbanistycznym – należy przez to ro-
zumieć fragment obszaru miasta, którego gra-
nice pokrywają się z granicami obrębu ewiden-
cyjnego;  

5) obszarze zmiany planu – należy rozumieć nie-
ruchomoņci lub ich częņci położone w grani-
cach niniejszej zmiany planu;  

6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przezna-
czeniem – należy przez to rozumieć ustalony 
zmianą planu zespół działań możliwych do re-
alizacji w terenie, i które zostały opisane w tek-
ņcie i oznaczone na rysunku zmiany planu 
symbolem literowym;  

7) stanie istniejącym zagospodarowania terenu – 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowa-
nia oraz stan granic prawnych terenu na dzień 
uchwalenia niniejszej zmiany planu;  

8) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub 
ich częņci, dla których zostało okreņlone niniej-
szą zmianą planu przeznaczenie i zasady zago-
spodarowania, i które zostały oznaczone w tek-
ņcie oraz na rysunku zmiany planu symbolem 
cyfrowym;  

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej – na-
leży przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny 
(wyrażony w procentach) ustalony niniejszą 
zmianą planu dla terenu, a uzyskany z podzie-
lenia powierzchni terenu z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający naturalną 
wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i 
stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej 
jednak niż 10 m², oraz wodę powierzchniową 
na tym terenie – przez powierzchnię całego te-
renu;  

10) wskaźniku zabudowy terenu – należy przez to 
rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę nie-
mianowaną) ustalony niniejszą zmianą planu 
dla terenu, a uzyskany z podzielenia po-
wierzchni zabudowanej pod wszystkimi budyn-
kami na tym terenie przez powierzchnię terenu;  

11) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach – 
należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ņciu do budynku lub jego częņci pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej budynku do najwyżej po-
łożonej górnej powierzchni przekrycia;  

12) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem 
„U” – należy przez to rozumieć działania ogra-
niczone do utrzymania istniejących oraz budo-
wy zaprojektowanych obiektów budowlanych 
służących, wyłącznie, działalnoņci w zakresie: 
administracji, kultury, edukacji, nauki, ochrony 
zdrowia (z wyłączeniem domów opieki i szpita-
li, w których opieka medyczna wykracza poza 
usługi ņwiadczone przez kliniki jednego dnia), 
obsługi finansowej, poczty, handlu (z wyłącze-
niem obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2.000 m2), hotelarstwa, ga-
stronomii, sportu i rekreacji, oraz usług byto-
wych, ņwiadczonych bezpoņrednio na rzecz 
ludnoņci, takich jak: krawieckie, fryzjerskie, ze-
garmistrzowskie, biura projektowe i geodezyj-
ne, pojedyncze gabinety lekarskie i gabinety 
przeznaczone do nauczania, usługi napraw ar-
tykułów użytku osobistego i domowego, oraz 
inne o podobnym charakterze, z niezbędnymi 
do ich funkcjonowania budynkami i pomiesz-
czeniami, w szczególnoņci, technicznymi, biu-
rowymi i socjalnymi, garażami, a także doj-
ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi, in-
frastrukturą techniczną oraz zielenią;  

13) utrzymaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych – należy przez to rozumieć dopusz-
czalnoņć wykonywania na istniejących obiek-
tach budowlanych remontów, przebudowy, 
rozbudowy, nadbudowy i odbudowy, a na ist-
niejących obiektach przyrodniczych wykony-
wania zabiegów pielęgnacyjnych i odtworze-
niowych;  

14) zasadach zagospodarowania – należy przez to 
rozumieć okreņlone zmianą planu wymagania 
stawiane przy realizacji przeznaczenia terenu.  

2. Pojęcia i okreņlenia użyte w zmianie pla-
nu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, 
należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązujący-
mi przepisami prawa.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania 
 ładu przestrzennego, warunki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania  
wyodrębnionego terenu  

 
§ 5. W obszarze urbanistycznym Nr 6 – 

„Mszczonowska” ustala się teren o symbolu 
6.121., dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa 

(symbol U);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) linie rozgraniczające terenu należy identyfi-
kować w oparciu o punkty identyfikacyjne, tj. 
wskazane na rysunku zmiany planu nanie-
sienia wynikające z treņci mapy zasadniczej,  

b) istniejące obiekty: stacji transformatorowej 
ze ņredniego na niskie napięcie oraz węzła 
cieplnego – do utrzymania,  

c) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:  

- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
o przebiegu wskazanym na rysunku zmiany 
planu punktami identyfikacyjnymi (są nimi 
naniesienia wynikające z treņci mapy za-
sadniczej),  

- budynki o wysokoņci do trzech kondygnacji 
nadziemnych, i nie wyższe niż 14 m, o da-
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chach płaskich (o nachyleniu połaci dacho-
wych do 15°),  

- minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 20% powierzchni terenu,  

- maksymalny wskaźnik zabudowy terenu – 
0,6,  

- ogrodzenia o wysokoņci do 1,7 m, z wyklu-
czeniem ogrodzeń o wypełnieniu powyżej 
60% powierzchni przęsła, oraz z wyklucze-
niem zastosowania prefabrykowanych ele-
mentów betonowych,  

- wielkoņć tablic i urządzeń reklamowych in-
stalowanych na działkach, budynkach i 
ogrodzeniach o powierzchni nie większej niż 
2 m², 

d) w zakresie zasad i warunków podziału nieru-
chomoņci:  

- wielkoņć i kształt wydzielanych działek win-
ny być dostosowane do potrzeb związanych 
z funkcjonowaniem obiektów budowlanych, 
przy zachowaniu wymogów niniejszego 
planu i przepisów odrębnych,  

- wydzielana dla zabudowy usługowej działka 
budowlana winna mieć powierzchnię nie 
mniejszą niż 200 m², szerokoņć frontu nie 
mniejszą niż 10 m, kąt położenia granic 
działki w stosunku do drogi obsługującej – 
zbliżony do 90°,  

- dopuszcza się wydzielenie działki gruntu nie 
spełniającej powyższych warunków w celu 
powiększenia sąsiedniej nieruchomoņci lub 
regulacji granic między sąsiadującymi nie-
ruchomoņciami,  

- nie wyznacza się obszarów wymagających 
scalenia i podziału nieruchomoņci,  

e) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:  

- teren nie zalicza się do żadnego z terenów o 
dopuszczalnych poziomach hałasu w ņro-
dowisku, o których mowa w przepisach 
prawa ochrony ņrodowiska, 

f) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla się 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

g) nie ustala się wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  

h) nie ustala sie sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania terenu,  

i) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla się 
granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odręb-
nych, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych,  

j) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i  
 

budowy systemów infrastruktury technicznej:  
- zaopatrzenie w wodę z zewnętrznej sieci 

wodociągowej,  
- odprowadzanie ņcieków bytowych do ze-

wnętrznej sieci kanalizacyjnej,  
- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do zewnętrznej sieci kanalizacji desz-
czowej lub do ziemi, przy zachowaniu prze-
pisów odrębnych,  

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z wy-
korzystaniem zewnętrznej sieci elektroener-
getycznej niskiego napięcia,  

- zaopatrzenie w energię cieplną – z wykorzy-
staniem zewnętrznych sieci: ciepłowniczej, 
gazowej i elektroenergetycznej lub w opar-
ciu o inne źródła ciepła, z preferencją dla 
niewęglowych czynników ciepła,  

- usuwanie odpadów komunalnych – w opar-
ciu o niezbędne urządzenia służące groma-
dzeniu odpadów (z uwzględnieniem segre-
gacji i selektywnej zbiórki odpadów) w celu 
ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania, 

k) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji:  

- dostępnoņć komunikacyjną do terenu za-
pewnia ulica Kopernika,  

- podjęcie wykonywania działalnoņci z zakresu 
usług wymaga urządzenia w obrębie terenu 
parkingu o liczbie miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych o liczbie nie mniej-
szej niż jedno stanowisko na każde 50 m² 
ogólnodostępnej powierzchni użytkowej 
obiektu usługowego.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr LIX/66/06 z dnia 

21 wrzeņnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Skier-
niewice – obszar położony w rejonie ulic: Alei Nie-
podległoņci, Mszczonowskiej, Cichej, Trzcińskiej, 
Granicznej, Rawskiej i Budowlanej (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Łódzkiego z 2007 r. Nr 136, 
poz. 1235) w zakresie obszaru objętego niniejszą 
zmianą planu.  

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LXXI/98/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LXXI/98/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego fragment miasta Skier-
niewice położony w rejonie ulicy M. Kopernika nie  
 

wniesiono uwag dotyczących wwym. projektu 
planu.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LXXI/98/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

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

 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment miasta Skierniewice położony w rejonie 
ulicy M. Kopernika nie wywołuje potrzeby wyko-
nania inwestycji z zakresu infrastruktury technicz- 
 

nej, które należą do zadań własnych Miasta.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 

3140

 
3141 

3141  

 
UCHWAŁA NR LXXI/101/10 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 15 października 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

– obszar przy ul. Bohaterów Westerplatte, działka o numerze ewidencyjnym 516 
 

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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, 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, 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, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 149 poz. 596 i Nr 155, 
poz. 1043), w związku z uchwałą nr LVIII/115/09 
Rady Miasta Skierniewice z dnia 9 października 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, Rada Miasta Skierniewice uchwa-
la, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego działkę położoną w 
Skierniewicach przy ul. Bohaterów Westerplatte, o 
numerze ewidencyjnym 516 – z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa- 
 


