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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/17/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 28 stycznia 2011 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 przestrzen-
nego obejmującego fragment miasta Skierniewice 
położony przy ulicy Pomologicznej nr 6 - nie wnie-

siono uwag dotyczących ww. projektu planu.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 

 
 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/17/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 28 stycznia 2011 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 za-

gospodarowania przestrzennego obejmującego fra-
gment miasta Skierniewice położony przy ul. Pomo-
logicznej nr 6 nie wywołuje potrzeby wykonania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych Miasta.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 
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UCHWAŁA NR VI/18/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta 
Skierniewice położony przy ulicy J. Sobieskiego (nieruchomoņć o numerze adresowym 20) 
 
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 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 
ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 
1043) i w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 
871), także w nawiązaniu do uchwały Nr LXVII/39/10 
Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, Rada Miasta Skierniewice uchwala, co nastę-
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puje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skierniewice położonego 
przy J. Sobieskiego (nieruchomoņć o numerze 20) z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Skierniewi-
ce.  

§ 2. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym uchwałą Nr LIV/149/02 Rady Miasta Skier-
niewice z dnia 26 wrzeņnia 2002 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Skierniewice - obszar poło-
żony przy ulicy Sobieskiego (publ. Dz. Urz. Woje-
wództwa Łódzkiego Nr 281, poz. 3430) obejmującą 
fragment terenu oznaczonego symbolem 4.29.PU,U, 
EE.  

2. Granice obszaru objętego niniejszą uchwa-
łą zostały okreņlone na rysunku zmiany planu w skali 
1:1000.  

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

mer 1, którego treņć obowiązującą stanowią:  
 a) granice obszaru objętego zmianą planu,  
 b) teren okreņlony symbolem cyfrowym i sym-

bolem literowym dotyczącym przeznaczenia,  
 c) linie rozgraniczające terenu,  
 d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgra-

niczających terenu lub linii ogrodzeń,  
 e) nieprzekraczalna linia zabudowy,  
 f) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabu-

dowy,  
 g) nieprzekraczalna linia ogrodzeń; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nu-
mer 2;  

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

§ 3. Niniejszą zmianą planu ustala się 30% 
stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci.  

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) dopuszczeniu okreņlonej zabudowy i zagospoda-

rowania terenu – należy przez to rozumieć upra-
wnienia do wykonania tych obiektów budowla-
nych lub tych form zagospodarowania, które wy-
kraczają poza zakres działań ustalonych jako prze-
znaczenie terenu, a które zostały wskazane w za-
sadach i warunkach zagospodarowania terenu;  

2) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do dro-
gi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia in-

frastruktury technicznej są zgodne z ustaleniami 
niniejszej zmiany planu oraz spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z od-
rębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

3) granicy obszaru zmiany planu oznaczonej na 
rysunku zmiany planu symbolem według legen-
dy - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające 
terenu wyodrębnionego w niniejszej zmianie pla-
nu;  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię na rysunku zmiany planu, w której 
może być umieszczona ņciana budynku lub frag-
ment ņciany budynku, bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej ulicy obsługującej;  

5) nieprzekraczalnej linii ogrodzenia – należy przez 
to rozumieć linię na rysunku zmiany planu, w któ-
rej może być umieszczone ogrodzenie bez jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej uli-
cy obsługującej;  

6) obszarze urbanistycznym – należy przez to rozu-
mieć fragment obszaru miasta, którego granice 
pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjne-
go;  

7) obszarze zmiany planu – należy rozumieć nieru-
chomoņci lub ich częņci położone w granicach ni-
niejszej zmiany planu;  

8) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznacze-
niem – należy przez to rozumieć ustalony zmianą 
planu zespół działań możliwych do realizacji w te-
renie i które zostały opisane w tekņcie i oznaczo-
ne na rysunku zmiany planu symbolem litero-
wym;  

9) stanie istniejącym zagospodarowania terenu – 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień u-
chwalenia niniejszej zmiany planu;  

10) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub ich 
częņci, dla których zostało okreņlone niniejszą 
zmianą planu przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania i które zostały oznaczone w tekņcie oraz 
na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym;  

11) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyra-
żony w procentach) ustalony niniejszą zmianą 
planu dla działki budowlanej, a uzyskany z po-
dzielenia powierzchni działki budowlanej z na-
wierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapew-
niający naturalną wegetację, a także 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z taką na-
wierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2 oraz wodę 
powierzchniową na tej działce – przez powierzch-
nię całej działki budowlanej;  

12) wskaźniku zabudowy działki budowlanej – należy 
przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę 
niemianowaną) ustalony niniejszą zmianą planu 
dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia 
powierzchni zabudowanej pod wszystkimi bu-
dynkami na tej działce przez powierzchnię działki 
budowlanej;  
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13) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach – 
należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym wejņciu do 
budynku lub jego częņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyżej położonej gór-
nej powierzchni przekrycia;  

14) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem „U" 
- należy przez to rozumieć działania ograniczone 
do utrzymania istniejących oraz budowy zapro-
jektowanych obiektów budowlanych służących, 
wyłącznie, działalnoņci w zakresie: administracji, 
kultury, edukacji (z wyłączeniem placówek przed-
szkolnych i szkolnych przeznaczonych na stały 
pobyt dzieci i młodzieży), ochrony zdrowia (z wy-
łączeniem szpitali i domów opieki), obsługi finan-
sowej, poczty, handlu, hotelarstwa, gastronomii, 
sportu i rekreacji, oraz usług bytowych, ņwiad-
czonych bezpoņrednio na rzecz ludnoņci, takich 
jak: krawieckie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, 
biura projektowe i geodezyjne, pojedyncze gabi-
nety lekarskie i gabinety przeznaczone do na-
uczania, usługi napraw artykułów użytku osobi-
stego i domowego oraz inne o podobnym cha-
rakterze, z niezbędnymi do ich funkcjonowania 
budynkami i pomieszczeniami, w szczególnoņci, 
technicznymi, biurowymi i socjalnymi, garażami, 
a także dojņciami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią;  

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

2. Pojęcia i okreņlenia użyte w niniejszej 
zmianie planu, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy 
rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa według stanu na dzień uchwale-
nia zmiany planu.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, warunki kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania wyodrĉbnionego terenu  
 
§ 5. W obszarze urbanistycznym Nr 4 – „So-

bieskiego” ustala się teren o symbolu 4.89., dla któ-
rego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (sym-

bol „U”) ;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) w terenie dopuszcza się realizację obiektów 

przeznaczonych do prowadzenia działalnoņci 
usługowej z zakresu ochrony zdrowia – lecze-
nia uzależnień,  

 b) obowiązuje zakaz realizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m2, 

 c) linie rozgraniczające terenu należy identyfiko-
wać w oparciu o punkty identyfikacyjne (tj. 
wskazane na rysunku zmiany planu naniesie-
nia wynikające z treņci mapy zasadniczej), tak-
że linie graniczne działek gruntu - jako linie 

pokrywające się z tymi elementami rysunku 
zmiany planu,  

d) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:  

  - ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 
oraz nieprzekraczalną linię realizacji ogro-
dzeń o przebiegu wskazanym na rysunku 
zmiany planu punktami identyfikacyjnymi 
(są nimi naniesienia wynikające z treņci ma-
py zasadniczej),  

  - budynki o wysokoņci do czterech kondygna-
cji nadziemnych i nie wyższe niż 15 m, z da-
chem o połaciach nachylonych pod kątem 
do 30o,  

  - udział powierzchni biologicznie czynnej w 
obrębie działki budowlanej – nie mniejszy niż 
20%,  

  - maksymalny wskaźnik zabudowy działki bu-
dowlanej - 0,4,  

  - od strony ulicy obsługującej obowiązuje za-
kaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowa-
nych elementów betonowych,  

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

  - wielkoņć i kształt wydzielanych działek budo-
wlanych winny być dostosowane do potrzeb 
związanych z funkcjonowaniem obiektów 
budowlanych, przy zachowaniu wymogów 
niniejszej zmiany planu i przepisów odręb-
nych,  

  - wydzielana działka budowlana dla zabudowy 
usługowej (z zakresu usług okreņlonego 
przeznaczeniem terenu) winna mieć powie-
rzchnię nie mniejszą niż 1500 m2, szerokoņci 
frontu – nie mniejszą niż 30 m; z zachowa-
niem kąta położenia granic działki w stosun-
ku do drogi obsługującej w wielkoņci zbliżo-
nej do 90o,  

  - przy wydzielaniu działki budowlanej pod bu-
dowę wolnostojącej stacji transformatorowej 
wnętrzowej obowiązuje zachowanie mini-
malnych wymiarów tej działki – 6 m x 5 m,  

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

  - nie wyznacza się obszarów wymagających 
scalenia i podziału nieruchomoņci,  

 f) teren nie zalicza się do żadnego z terenów o 
dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowi-
sku, o których mowa w przepisach prawa och-
rony ņrodowiska,  

 g) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla się za-
sad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej,  

 h) nie ustala się wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  
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 i) nie ustala się sposobu i terminu tymczasowe-

go zagospodarowania terenu,  
 j) 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 nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,  

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

  - zaopatrzenie w wodę z zewnętrznej sieci wo-
dociągowej,  

  - odprowadzanie ņcieków bytowych do zew-
nętrznej 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 w opar-
ciu o istniejące i projektowane sieci elektro-
energetyczne, z dopuszczeniem budowy w 
terenie – w przypadku zapotrzebowania, sta-
cji transformatorowej 15/04 kV,  

  - zaopatrzenie w energię cieplną – z wykorzy-
staniem zewnętrznych sieci: ciepłowniczej, 
gazowej i elektroenergetycznej lub w oparciu 
o inne źródła ciepła, z preferencją dla niewę-
glowych 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,  

 l) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej:  
  - dostępnoņć komunikacyjna terenu z ulicy J. 

Sobieskiego,  
  - w terenie wymagane urządzenie ogólnodo-

stępnych miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 
jedno stanowisko na każde 50 m2 ogólnodo-
stępnej powierzchni użytkowej obiektu usłu-
gowego.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr LIV/149/02 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. Dz. 
Urz. Województwa Łódzkiego Nr 281, poz. 3430), w 
zakresie obszaru objętego niniejszą zmianą planu.  

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

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

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VI/18/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/18/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYNIĘCIE 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 przestrzen-
nego obejmującego fragment miasta Skierniewice 
położony przy ulicy J. Sobieskiego – nie wniesiono 

uwag dotyczących ww. projektu planu.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/18/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

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

 
Uchwalenie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obejmującego fragment 
miasta Skierniewice położony przy ulicy J. Sobie-
skiego nie wywołuje potrzeby wykonania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych Miasta.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 
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UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY GMINY WARTKOWICE 

  
 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokoņci ekwiwalentu pieniĉżnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku 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, 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. 28 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 
2010 r. Nr 57, poz. 353) Rada Gminy Wartkowice 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wysokoņć ekwiwalentu pienię-
żnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, któ-

rzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Pań-
stwową Straż Pożarną lub Gminę, w wysokoņci 8 
złotych (słownie: osiem złotych) za każdą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu po-
żarniczym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Wartkowice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice i w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Wartkowice: 
Leonard Świątczak 
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