
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/43/2016 

RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy J. Sobieskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, 

poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XI/95/2015 Rady Miasta Skier-

niewice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmentu miasta 

Skierniewice położonego w rejonie ulicy J. Sobieskiego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice. 

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice po-

łożony w rejonie ulicy J. Sobieskiego, który stanowi zmianę planów miejscowych przyjętych: 

1) uchwałą nr 62/98/44 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miej-

scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice (Dz. Urz. Województwa 

Łódzkiego Nr 13, poz. 115, z późn. zm.) w części obejmującej tereny oznaczone w tym planie symbolami: 

4.11.R,RS. , 4.13.MNp.; 

2) uchwałą nr XV/123/03 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miej-

scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewce (Dz. Urz. Województwa 

Łódzkiego Nr 333 poz. 2809, z późn. zm.) w części obejmującej tereny oznaczone w tym planie symbola-

mi: 4.38.KDX., 4.67.M,U., 4.69.EE., 4.70.M,U. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) część graficzna planu (rysunek planu w skali 1:1000), stanowiąca załącznik numer 1, której treść obowią-

zującą stanowią: 

a) granice obszaru objętego planem, 

b) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem literowym, 

c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
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d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-

sadach zagospodarowania, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy i punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy lub zmiany rodzaju 

linii zabudowy, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych, 

g) zwymiarowanie linii zabudowy lub linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania oraz linii zabudowy - w metrach; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik numer 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 4. Nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  

w odniesieniu do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Miasto Skierniewice, a także  

w odniesieniu do nieruchomości będących własnością innych podmiotów, ponieważ ich wartość nie wzrośnie 

w związku z uchwaleniem planu. 

§ 5. 1. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) dachach płaskich - należy przez to rozumieć dachy na budynkach, których kąt nachylenia połaci nie jest 

większy niż 150; 

2) dopuszczeniu określonej zabudowy i zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć uprawnienia do 

utrzymania istniejących i wykonywania zaprojektowanych obiektów budowlanych lub form zagospodaro-

wania, które wykraczają poza zakres działań ustalonych jako przeznaczenie terenu, a które zostały wskaza-

ne w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu; 

3) froncie działki budowlanej - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która bezpośrednio przy-

lega do drogi lub dojazdu i dojścia zapewniających działce dostęp do drogi publicznej; 

4) granicy obszaru objętego planem oznaczonej na rysunku planu - należy przez to rozumieć te linie rozgrani-

czające terenów, przy których wykreślono symbol granicy obszaru objętego planem; 

5) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) usta-

lony niniejszym planem dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni całkowitej budyn-

ków (z wyłączeniem powierzchni parkingów podziemnych) na działce budowlanej przez powierzchnię 

działki budowlanej; 

6) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar 

planu na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię na rysunku planu, w której może być 

umieszczona ściana budynku (lub fragment ściany budynku), bez jej przekraczania w kierunku linii rozgra-

niczającej ulicy lub wskazanych na rysunku planu innej linii rozgraniczającej, także innych elementów za-

gospodarowania terenu, i która nie dotyczy takich elementów architektonicznych, jak: podest, pochylnia, 

schody, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 

innych detali wystroju architektonicznego, jeśli przekroczenie to nie jest większe niż 1,5 m i nie dotyczy li-

nii zabudowy ustalonej od napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

8) obszarze planu - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach niniejszego 

planu; 

9) obszarze urbanistycznym - należy przez to rozumieć fragment obszaru miasta, którego granice pokrywają 

się z granicami obrębu ewidencyjnego; 

10) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć ustalony planem zespół działań możliwych do realizacji  

w terenie, i które zostały określone w tekście planu i oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi; 

11) stanie istniejącym zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan 

granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszego planu; 
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12) terenie - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi nieruchomości lub ich części, dla 

których zostały określone niniejszym planem przeznaczenie i zasady zagospodarowania, a które zostały 

oznaczone w tekście oraz na rysunku planu symbolem cyfrowym; 

13) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyrażony  

w procentach) ustalany niniejszym planem dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni 

gruntu rodzimego wraz z wodą powierzchniową na działce, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stro-

podachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu 

zapewniającym im naturalną wegetację, przez powierzchnię całej działki budowlanej; 

14) utrzymaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych - należy przez to rozumieć dopuszczalność wyko-

nywania na istniejących obiektach budowlanych remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i ich od-

budowy, a na istniejących obiektach przyrodniczych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i odtworze-

niowych; 

15) wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) ustalany 

niniejszym planem dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni zabudowanej pod 

wszystkimi budynkami na działce budowlanej przez powierzchnię tej działki; 

16) wysokości budynku określonej w metrach - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu 

przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 

do najwyżej położonego punktu przekrycia; 

17) wysokości okapu lub attyki lub gzymsu wieńczącego budynku określonej w metrach - należy przez to ro-

zumieć wysokość liczoną od poziomu terenu przy budynku do najwyżej położonej linii okapu lub attyki lub 

gzymsu wieńczącego; 

18) zachowaniu budynków - należy przez to rozumieć dopuszczalność wykonywania na istniejących budyn-

kach przebudowy i remontów, w tym termomodernizacji, także dobudowy wiatrołapów, urządzeń dla nie-

pełnosprawnych oraz szybów dźwigowych, przy jednoczesnym zakazie odbudowy oraz rozbudowy i nad-

budowy w celu zwiększenia powierzchni podstawowej budynku; 

19) zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć określone planem wymagania stawiane przy reali-

zacji przeznaczenia terenu. 

2. Ilekroć w ustaleniach planu miejscowego odnoszących się do przeznaczenia terenu jest mowa o: 

1) drogach publicznych, oznaczonych symbolem „KD” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do 

utrzymania istniejących oraz realizacji zaprojektowanych dróg (lub ulic) służących komunikacji publicznej, 

w tym klasy: dojazdowe - o symbolu „KD(D)”; 

2) drogach wewnętrznych, oznaczonych symbolem „KDW” - należy przez to rozumieć działania ograniczone 

zachowania istniejących oraz budowy zaprojektowanych dróg (lub ulic) nie będących drogami publiczny-

mi, służących bezpośredniej obsłudze komunikacyjnej przyległych terenów zabudowy; 

3) zabudowie mieszkaniowej, oznaczonej symbolem „M” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do 

utrzymania istniejących oraz realizacji nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, z niezbędnymi do ich funkcjonowa-

nia budynkami i pomieszczeniami, w szczególności technicznymi, gospodarczymi, garażami oraz dojścia-

mi, dojazdami, urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą techniczną i zielenią; 

4) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej symbolem „MW” - należy przez to rozumieć działa-

nia ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji zaprojektowanych budynków mieszkalnych wie-

lorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami  

i pomieszczeniami, w szczególności, technicznymi, gospodarczymi, garażami oraz dojściami, dojazdami, 

urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą techniczną i zielenią; 

5) zabudowie parkingów, oznaczonej symbolem „KSp” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do 

utrzymania istniejących oraz realizacji zaprojektowanych wydzielonych miejsc postojowych dla samocho-

dów z niezbędnymi dojazdami, infrastruktura techniczną oraz zielenią; 

6) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem „U” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do 

utrzymania istniejących oraz budowy zaprojektowanych obiektów budowlanych służących, wyłącznie, 
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działalności w zakresie: administracji, kultury, edukacji, nauki, ochrony zdrowia, obsługi finansowej, pocz-

ty, handlu (z wyłączeniem działalności prowadzonej w lokalach handlowych o powierzchni sprzedaży po-

wyżej 200m² i obiektów stanowiących otwarte place składowo-handlowe), hotelarstwa, gastronomii, sportu 

i rekreacji, oraz usług bytowych, świadczonych bezpośrednio na rzecz ludności, takich jak: krawieckie, fry-

zjerskie, zegarmistrzowskie, biura projektowe, geodezyjne i rachunkowe, kancelarie prawne, pojedyncze 

gabinety lekarskie i gabinety przeznaczone do nauczania i opieki nad dziećmi, usługi napraw artykułów 

użytku osobistego i domowego, oraz inne o podobnym charakterze, z niezbędnymi do ich funkcjonowania 

budynkami i pomieszczeniami, w szczególności, technicznymi, biurowymi i socjalnymi, garażami, a także 

dojściami, dojazdami, urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią; 

7) zieleni, oznaczonej symbolem „ZP” - należy przez to rozumieć działania ograniczone do utrzymania istnie-

jących oraz realizacji zaprojektowanych terenów pokrytych roślinnością, służących celom wypoczynko-

wym, zdrowotnym, estetycznym i izolacyjnym, a w tym utrzymaniu: parków, ogrodów, zieleńców, zieleni 

przy ulicach i placach, pasów zieleni izolacyjnej oraz innych o podobnym charakterze, z niezbędnymi do 

ich funkcjonowania dojściami i infrastrukturą techniczną, także z obiektami małej architektury. 

3. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w ust. 1 i ust. 2, należy rozumieć zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami prawa według stanu na dzień uchwalenia niniejszego planu. 

4. W przypadku, gdy pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w ust. 1 i ust. 2, posiadają róż-

ne definicje w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, należy stosować ich znaczenie według przepi-

sów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 5. Z uwagi na uwarunkowania, na obszarze objętym planem nie określa się: 

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznych; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dób kultury współczesnej; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie przepisów odrębnych, innych niż przepisy dotyczące obszarów ochrony uzdrowiskowej; 

4) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osu-

waniem się mas ziemnych; 

5) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 6. Ograniczenia w zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej wynikające z treści niniejszego planu nie 

dotyczą inwestycji z zakresu łączności publicznej. Na obszarze planu dopuszcza się lokalizowanie inwestycji  

z zakresu łączności publicznej jeśli zachowana zostanie możliwość zabudowy i zagospodarowania wyodręb-

nionych terenów na warunkach określonych niniejszym planem i zachowane zostaną przepisy odrębne. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązujące 

na całym obszarze planu lub na terenach o wyszczególnionym przeznaczeniu 

§ 7. Obszar objęty niniejszym planem położony jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej Obszaru Ochro-

ny Uzdrowiskowej Skierniewice - Maków. W zagospodarowaniu poszczególnych terenów obowiązują zasady 

i ograniczenia wynikające z ustaleń niniejszego planu oraz z przepisów odrębnych dotyczących lecznictwa 

uzdrowiskowego, uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz gmin uzdrowiskowych. 

§ 8. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia, które należy identyfikować w oparciu o: 

1) punkty identyfikacyjne określone na rysunku planu (wskazane naniesienia wynikające z treści mapy) lub 

2) zwymiarowanie określone na rysunku planu w stosunku do naniesień wynikających z treści mapy, lub 

3) trwałe naniesienia lub granice własności jako linie (punkty) pokrywające się z tymi elementami rysunku 

planu, lub 

4) ustalenia zawarte w treści rozdziału 3 niniejszej uchwały; 

5) w sytuacji wyczerpania warunków, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4, w oparciu o miary graficzne z rysun-

ku planu. 
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§ 9. 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy i nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków miesz-

kalnych, których przebieg określa się na rysunku planu poprzez zwymiarowanie lub wskazanie punktów iden-

tyfikacyjnych przebiegu linii zabudowy (są nimi naniesienia wynikające z treści mapy). 

2. Ustala się, że określone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych 

dotyczą budynków mieszkalnych i innych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. 

3. Ustalone w niniejszym planie nieprzekraczalne linie zabudowy od napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych 110 kV przestają obowiązywać z chwilą likwidacji linii. 

4. W przypadku, gdy dla terenu lub jego fragmentu z dopuszczoną realizacją budynków - ani na rysunku 

planu, ani w tekście planu nie określa się linii zabudowy, należy rozumieć, że linia ta istnieje, pokrywa się  

z linia rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i jest linią za-

budowy nieprzekraczalną, przy zachowaniu przepisów odrębnych. 

5. W pasie terenu zawartym pomiędzy określonymi na rysunku planu - nieprzekraczalną linią zabudowy  

i linią rozgraniczającą przyległej drogi (ulicy) obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budow-

lanych, za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

6. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających warunków ustaleń planu w zakresie 

linii zabudowy, z zastrzeżeniem że zakaz rozbudowy i nadbudowy nie dotyczy: 

1) istniejących budynków, których elementy architektoniczne, takie jak: schody, pochylnia, podest, balkon, 

wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki i inne detale wystroju 

architektonicznego przekraczają określoną na rysunku planu linię zabudowy; 

2) istniejących budynków, które są usytuowane pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgrani-

czającą drogi (ulicy) fragmentem obrysu zewnętrznych ścian, przy czym rozbudowywana część budynku 

winna być realizowana z zachowaniem linii zabudowy określonej w niniejszy planie. 

§ 10. Utrzymanie istniejących lub budowa nowych obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 7,5 m 

od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia (15 kV) oraz w odległości mniejszej niż 

18,0 m od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia (110 kV) lub stacji transforma-

torowych ze średniego na niskie napięcie - jeżeli w niniejszym planie nie określa się zakazu takiego zagospoda-

rowania, wymaga zachowania warunków bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji tej linii lub stacji, ustalo-

nych odrębnymi przepisami prawa. 

§ 11. Jeśli w przepisach rozdziału 3 nie stanowi się inaczej, to ogrodzenia wykonywane na obszarze planu, 

winny spełniać następujące warunki: 

1) wysokość ogrodzeń nie może przekraczać 1,6 m, licząc od poziomu terenu; 

2) przęsła ogrodzeń winny być ażurowe, o wypełnieniu nie większym niż 25% ich powierzchni; 

3) wyklucza się zastosowanie, jako wypełnienia powierzchni przęseł ogrodzeń - siatki, prefabrykowanych 

elementów betonowych i żelbetowych oraz płyt blaszanych. 

§ 12. 1. Na obszarze planu dopuszcza się instalowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, a także 

wykonywanie na ścianach budynków grafiki będącej reklamą, wyłącznie, w następujących przypadkach: 

1) jeśli stanowią szyld w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) jeśli związane są z miejskim systemem informacji. 

2. Instalowane na obszarze planu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, o których mowa w ust. 1, winny 

spełniać (z zastrzeżeniem treści ust. 4) wymagania określone w przepisach odrębnych oraz poniższe warunki: 

1) wykluczenia umiejscowienia jako obiektów wolnostojących; 

2) instalowania, wyłącznie, w płaszczyźnie ściany budynków jako przylegających do ściany; 

3) powierzchnia tablicy reklamowej lub powierzchnia reklamowa na urządzeniu reklamowym, nie może być 

większa niż 2 m2; 

4) wykluczenia zastosowania pulsacyjnego oświetlenia tablic lub urządzeń reklamowych, a także wykluczenia 

reklam świetlnych o zmiennym natężeniu oświetlenia. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2014



3. Na całym obszarze planu ogranicza się do 2 m2, powierzchnię grafiki będącej reklamą, naniesionej bez-

pośrednio na ścianę budynku. 

4. Na całym obszarze planu dopuszcza się usytuowanie słupów ogłoszeniowych, jeśli zachowane zostaną 

(łącznie) wymagania określone w przepisach odrębnych oraz poniższe warunki: 

1) obiekt stanowi element miejskiego systemu informacji; 

2) ograniczenia wysokości obiektu do 3,5 m i powierzchni reklamowej na słupie do 8 m2; 

3) wykluczenia zastosowania pulsacyjnego oświetlenia obiektu. 

§ 13. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz jednolite cechy dla obiektów budowla-

nych realizowanych na obszarze planu: 

1) dachy na budynkach winny być kształtowane jako dachy płaskie, przy czym na istniejących budynkach do-

puszcza się odtworzenie dotychczasowej geometrii dachu; 

2) przy rozbudowie istniejących budynków, których wysokość nie spełnia warunków zawartych w przepisach 

rozdziału 3 niniejszej uchwały, dopuszcza się zachowanie dotychczasowych parametrów wysokościowych; 

3) przy wykonywaniu remontów, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków oraz przy 

wykonywaniu nowych budynków obowiązują następujące zakazy: 

a) stosowania na elewacjach jako materiałów wykończeniowych: tworzyw sztucznych typu siding, elemen-

tów winylowych, okładzin z blachy falistej i fałdowej, 

b) stosowania na elewacji lukarn o łącznej szerokości przekraczającej 30% długości tej elewacji oraz lukarn 

o spadku zaczynającym się w kalenicy dachu; 

4) wolno stojące budynki stacji transformatorowych winny spełniać następujące warunki: 

a) powierzchnia zabudowy każdego z obiektów do 20 m2, 

b) wysokość liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia do 4 m, 

c) przy rozbudowie istniejących budynków stacji dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej ich wysokości, 

d) przekrycie winno stanowić dach o nachyleniu połaci nie większym niż 150; 

5) dopuszcza się umiejscowienie instalacji solarnych (o mocy nieprzekraczającej 100 kW), wyłącznie, na po-

wierzchni dachu budynku jako elementu zasilającego budynek. Elementy instalacji solarnych oraz ich kon-

strukcja nośna nie mogą wykraczać poza obrys zewnętrzny budynku oraz nie mogą wykraczać poza ustalo-

ne w planie wysokości budynków. 

§ 14. Ustala się następujące zasady podziału oraz scalania i podziału nieruchomości, które wraz z ustale-

niami rozdziału 3 dotyczącymi parametrów wydzielanych działek, są zasadami scalenia i podziału lub połącze-

nia i podziału nieruchomości na działki budowlane: 

1) wielkość i kształt wydzielanych działek budowlanych z istniejącą zabudową winny być dostosowane do 

potrzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów, przy zachowaniu wymogów przepisów odrębnych; 

2) fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd winien posiadać szerokość nie 

mniejszą niż 5 m. Ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostających 

po wydzieleniu działki budowlanej lub działek budowlanych; 

3) wydzielenie działki gruntu pod dojazd wymaga zachowania narożnych ścięć jej granic w obrębie skrzyżo-

wania nawiązującego dojazd do ulicy publicznej, o wymiarach co najmniej 3 m x 3 m; 

4) przy wydzielaniu działki budowlanej z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej ze średniego 

na niskie napięcie obowiązuje zachowanie minimalnych wymiarów tej działki - 6 m x 5 m; 

5) dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej o szerokości frontu mniejszej niż określona w rozdziale 3 

niniejszej uchwały, w przypadkach gdy: 

a) front działki budowlanej wyznaczają istniejące przed podziałem linie graniczne działki podlegającej po-

działowi, 
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b) następuje wydzielenie działki budowlanej przyległej do drogi (lub dojazdu) na odcinku zmiany kierunku 

trasy tej drogi (dojazdu) lub na odcinku jej nieprzelotowego zakończenia i szerokość ta nie będzie mniej-

sza niż 5 m; 

6) kąt położenia nowych linii granicznych wydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego 

winien być zbliżony do kąta istniejących linii granicznych działki podlegającej podziałowi, z tolerancją do 

20%; 

7) wydzielenie działek gruntu nie spełniających warunków określonych w niniejszym planie miejscowym, 

dopuszczalne jest w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości. 

§ 15. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) wymagane jest równoczesne lub wyprzedzające wykonanie elementów infrastruktury technicznej zapew-

niającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń określonych 

przeznaczeniem terenu; 

2) w zakresie zaopatrzenie w energię cieplną ustala się preferencje dla zastosowania niewęglowych czynni-

ków ciepła; 

3) wyodrębnione niniejszym planem tereny o przeznaczeniu opisanym symbolami: „MW” i „M,U” wskazuje 

się jako rodzaj terenów o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku (o którym mowa w przepisach 

prawa ochrony środowiska) - jako tereny „przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe”. 

§ 16. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) dostępność komunikacyjną do terenów zapewniają, z zastrzeżeniem treści przepisów zawartych w rozdziale 

3 niniejszej uchwały oraz przepisów odrębnych: 

a) ulica Jana Sobieskiego - ulica publiczna położona poza granicami obszaru planu i przylegająca do obszaru, 

b) ulica publiczna wyodrębniona na obszarze planu jako teren oznaczony symbolami 4.99.KD(D), 

c) ogólnodostępna droga wewnętrzna wyodrębniona niniejszym planem, jako teren oznaczony symbolami 

4.103.KDW, 

d) nieruchomości położone w granicach terenów, będące dojściami lub dojazdami; 

2) przebieg linii rozgraniczających dróg (ulic) należy identyfikować według zasad określonych w § 8 niniej-

szej uchwały. 

§ 17. Ustala się następujące zasady oraz warunki urządzania parkingów i miejsc postojowych dla samocho-

dów: 

1) na system obsługi w zakresie parkowania samochodów składają się: 

a) zatoki postojowe sytuowane w liniach rozgraniczających dróg (ulic) przy zachowaniu przepisów odręb-

nych, 

b) miejsca postojowe dla samochodów użytkowników zabudowy usługowej i mieszkaniowej (stałych 

i przebywających okresowo), sytuowane w ramach zagospodarowania poszczególnych działek budowla-

nych, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizowanej funkcji zabudowy i zagospodarowania te-

renu; 

2) obowiązek urządzenia miejsc postojowych, o których mowa w pkt 1 lit. b, powstaje przy budowie obiektu 

budowlanego lub przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego; 

3) ustala się następujące wskaźniki do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samo-

chodów osobowych: 

a) dla budynków zamieszkania zbiorowego, w tym hoteli - w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce na 2 poko-

je gościnne/pokoje hotelowe, 

b) dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych w innych budynkach - w liczbie nie mniejszej niż  

1 miejsce na mieszkanie, maksymalnie 2,5 miejsca na mieszkanie, 
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c) dla budynków i lokali usługowych z zakresu handlu, kultury, gastronomii, obsługi finansowej, admini-

stracji - nie mniej niż 20 miejsc na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub lokali, 

d) dla budynków i lokali usługowych z zakresu usług pozostałych (nie wymienionych w pkt a i pkt c) - nie 

mniej niż 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub lokali; 

4) w przypadku realizacji na działce budowlanej zabudowy mieszkaniowej wraz z usługową lub zabudowy 

usługowej zróżnicowanej co do rodzaju usług - wymaganą liczbę miejsc postojowych dla samochodów 

określa się w oparciu o wskaźniki wymienione w pkt 3, zbilansowane proporcjonalnie do każdego rodzaju 

podejmowanej zabudowy i zagospodarowania terenu; 

5) przy urządzaniu miejsc postojowych dla obsługi obiektów, o których mowa w pkt 3, w liczbie 10 stanowisk 

i większej, co najmniej jedno miejsce winno być przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych  

w kartę parkingową. 

§ 18. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicz-

nej: 

1) minimalny program wyposażenia terenów przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci i urządzenia: za-

opatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, odprowadzenia i oczyszczania ścieków bytowych, 

odprowadzenia i oczyszczania wód opadowych i roztopowych; 

2) dopuszczalne jest wyposażenie terenów w sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz inne urzą-

dzenia infrastruktury technicznej, nie wymienione w ust. 1, jeśli zachowane zostaną pozostałe ustalenia 

planu oraz przepisy odrębne; 

3) ustala się prawo realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w pkt 1 i pkt 2: 

a) w ramach pasów drogowych dróg (ulic), przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

b) w ramach pasów przylegających do terenów dróg (ulic), o granicach określonych linią zabudowy i linią 

rozgraniczającą tereny dróg, przy zachowaniu możliwości zabudowy działek budowlanych oraz wymo-

gów przepisów odrębnych, 

c) w miejscach istniejących sieci i urządzeń; 

4) w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe zrealizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicz-

nej według zasad, o których mowa w pkt 3, w tym przy przebudowie, ze zmianą trasy, napowietrznych linii 

elektroenergetycznych 15 kV - dopuszcza się realizację tego rodzaju inwestycji poza wskazanymi lokaliza-

cjami, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i przepisów odrębnych; 

5) przy budowie sieci wodociągowej na obszarze planu należy uwzględnić wymagania przepisów przeciwpo-

żarowych zaopatrzenia w wodę; 

6) ograniczenia w zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej wynikające z treści niniejszego planu nie do-

tyczą inwestycji z zakresu łączności publicznej. Na obszarze planu dopuszcza się lokalizowanie sieci  

i urządzeń z zakresu łączności publicznej jeśli zostanie zachowana możliwość zabudowy i zagospodarowa-

nia terenów na warunkach określonych w planie oraz zostaną zachowane przepisy odrębne. 

§ 19. Ustala się następujące zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Dopuszcza się wykonanie indywidualnych i lokal-

nych ujęć wody przeznaczonych do zasilania awaryjnego lub do innych celów specjalnych (np. przeciwpo-

żarowych), przy zachowaniu przepisów odrębnych; 

2) odprowadzenie ścieków bytowych i ścieków komunalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej; 

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub do ziemi, przy zacho-

waniu przepisów odrębnych; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o: 

a) istniejącą na obszarze planu stację transformatorową (zasilaną liniami elektroenergetycznymi średniego 

napięcia), z dopuszczeniem konserwacji, przebudowy oraz rozbudowy stacji, 

b) istniejące stacje transformatorowe ze średniego na niskie napięcie, położone poza obszarem planu, 
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c) projektowane - w przypadku zapotrzebowania, stacje transformatorowe zasilane liniami elektroenerge-

tycznymi średniego napięcia, sytuowane w terenach przeznaczonych pod zabudowę, z wykluczeniem 

formy nasłupowej, z zachowaniem dostępu stacji do ogólnodostępnej drogi (ulicy), 

d) istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne niskiego napięcia; 

5) zaopatrzenie w energię cieplną - z wykorzystaniem zewnętrznych sieci: ciepłowniczej, gazowej i elektroe-

nergetycznej lub w oparciu o źródło własne, z preferencją dla niewęglowych czynników ciepła; 

6) zaopatrzenie w gaz - w oparciu o sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia powiązane z miejską infra-

strukturą gazową; 

7) usuwanie odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w oparciu o niezbędne urządzenia 

służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodli-

wiania. 

Rozdział 3 

Przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  

oraz warunki zagospodarowania wydzielonych terenów 

§ 20. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 4 „Sobieskiego” wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania, które zostały określone symbolami cyfrowymi (numerami): 4.98., 4.99., 

4.100., 4.101., 4.102., 4.103., 4.104., 4.105., 4.106., 4.107., 4.108., 4.109., 4.110. 

2. W niniejszym rozdziale ustala się dla wydzielonych terenów: przeznaczenie, szczegółowe zasady i wa-

runki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, uzupełniające zasady i warunki zagospodarowania 

oraz ograniczenia w użytkowaniu zawarte w rozdziałach 1 i 2 niniejszej uchwały. 

§ 21. Wyznacza się tereny o symbolach cyfrowych: 4.98. i 4.107., dla których ustala się: 

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

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) maksymalne wysokości budynków: mieszkalnych - 11 m, usługowych - 6 m, pozostałych - 4 m, 

b) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,4, 

c) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,8, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25%, 

e) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usługowej - 600 m2, dla zabudowy usługowej - 200 m2, 

f) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkanio-

wo-usługowej - 20 m, dla zabudowy usługowej - 10 m2. 

§ 22. Wyznacza się teren o symbolu cyfrowym 4.99., dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol KD(D)); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „dojazdowa”, o nieprzelotowym zakończeniu, 

b) narożne ścięcia linii rozgraniczających ulicy na skrzyżowaniu z ulicą Jana Sobieskiego winny mieć wy-

miary nie mniejsze niż 5 m x 5 m, 

c) minimalne wyposażenie pasa drogowego obejmuje jezdnię o nawierzchni twardej, o dwóch pasach ru-

chu. 

§ 23. Wyznacza się tereny o symbolach cyfrowych: 4.100. i 4.101., dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (symbol MW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 9 m, 
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b) zakaz realizacji budynków gospodarczych oraz budynków i wiat garażowych, 

c) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,4, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,8, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25%, 

f) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 800 m2, przy zachowaniu minimalnej szero-

kości frontu - 25 m. 

§ 24. Wyznacza się teren o symbolu cyfrowym 4.102., dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zieleń (symbol ZP); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) teren do wykorzystania jako jedna działka budowlana, 

b) zakaz realizacji budynków, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 70%, 

d) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń z zakresu wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego i pla-

cu zabaw dla dzieci. 

§ 25. Wyznacza się teren o symbolu cyfrowym 4.103., dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna (symbol KDW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) minimalne wyposażenie pasa drogowego obejmuje jezdnię o nawierzchni twardej, 

b) dopuszcza się realizację jezdni i chodnika w jednej płaszczyźnie. 

§ 26. Wyznacza się tereny o symbolach cyfrowych: 4.104. i 4.106, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (symbol MW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków gospodarczych oraz budynków i wiat garażowych, 

b) wysokość budynków mieszkalnych od 9 m do 16 m, 

c) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,5, 

d) intensywność zabudowy od 0,5 do 2,0, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25%, 

f) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej + 1000 m2, przy zachowaniu minimalnej szero-

kości frontu - 25 m. 

§ 27. Wyznacza się teren o symbolu cyfrowym 4.105., dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa parkingów (symbol KSp); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w terenie parking naziemny, jednopoziomowy, 

b) zakaz realizacji budynków, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 5%. 

§ 28. Wyznacza się teren o symbolu cyfrowym 4.108., dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (symbol MW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) w parterach budynków mieszkalnych dopuszcza się realizację lokali usługowych służących działalności 

z zakresu przeznaczenia zdefiniowanego jako „zabudowa usługowa”, 

b) zakaz realizacji budynków gospodarczych oraz budynków i wiat garażowych, 

c) budynki mieszkalne o wysokości od 9 m do 16 m, 

d) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,4, 

e) intensywność zabudowy od 0,5 do 1,6, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25%, 

g) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2, przy zachowaniu minimalnej szero-

kości frontu - 25 m. 

§ 29. Wyznacza się teren o symbolu cyfrowym 4.109., dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (symbol MW); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w parterach budynków mieszkalnych dopuszcza się realizację lokali usługowych służących działalności 

z zakresu przeznaczenia zdefiniowanego jako „zabudowa usługowa”, 

b) wysokości budynków: mieszkalnych do 16 m, pozostałych - do 4 m, 

c) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,5, 

d) intensywność zabudowy od 0,1 do 2,0, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25%, 

f) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2, przy zachowaniu minimalnej szero-

kości frontu - 25 m. 

§ 30. Wyznacza się teren o symbolu cyfrowym 4.110., dla którego ustala się: 

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

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się realizację lokali usługowych służą-

cych działalności z zakresu przeznaczenia zdefiniowanego jako „zabudowa usługowa”, 

b) wysokości budynków: mieszkalnych od 9 m do 16 m, pozostałych - 4 m, 

c) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,4, 

d) intensywność zabudowy od 0,5 do 1,6, 

e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25%, 

f) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usługowej - 600 m2, dla zabudowy usługowej - 200 m2, 

g) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej i mieszka-

niowo-usługowej - 20 m, dla zabudowy usługowej - 10 m2. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 31. Tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dotyczą-

ce obszaru objętego niniejszym planem miejscowym) uchwalonych: 

1) uchwałą nr 62/98/44 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miej-

scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice (Dz. Urz. Województwa 

Łódzkiego Nr 13, poz. 115, z późn. zm.); 
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2) uchwałą nr XV/123/03 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miej-

scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewce (Dz. Urz. Województwa 

Łódzkiego Nr 333 poz. 2809, z późn. zm.). 

§ 32. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podlega pu-

blikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Melon 
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Załącznik nr 1 arkusz 1  

do uchwały nr XXIII/43/2016 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 
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Załącznik nr 1 arkusz 2  

do uchwały nr XXIII/43/2016 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 
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Załącznik nr 1 arkusz 3  

do uchwały nr XXIII/43/2016 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 2014



Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIII/43/2016 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

ROZSTRZYNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy J. Sobieskiego nie 

wniesiono uwag do w.wym. projektu planu. 

  

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Melon 

 

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIII/43/2016 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Zadaniami inwestycyjnymi z zakresu infrastruktury technicznej, które zostały zapisane w miejscowym pla-

nie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice położonego w rejonie ulicy J. Sobieskie-

go, i które należą do zadań własnych Miasta są: 

- nabycie gruntów o powierzchni ok. 170 m2 z przeznaczeniem pod drogę publiczną, 

- modernizacja odcinka ulicy osiedlowej dla osiągnięcia parametrów ulicy publicznej klasy dojazdowa, 

- budowa nowych odcinków ulic wewnętrznych (osiedlowych) o łącznej długości ok. 270 mb, 

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedlowych, na długości ok. 300 m. 

Zobowiązania finansowe wynikające z uchwalenia planu będą pokrywane ze środków własnych Miasta, 

środków z Funduszy Europejskich, Funduszu Ochrony Środowiska. 

  

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Melon 
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