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czeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim 
wraz z dowodem osobistym, 
b) posiadający status osoby bezrobotnej – na 
podstawie zaņwiadczenia wydanego przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunal-
skim wraz z dowodem osobistym.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego i obowiązuje do 
dnia 31 grudnia 2009 r.  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego: 
Paweł Szcześniak 

 
 
 

1453 
 

UCHWAŁA NR 130/XXVII/2009 RADY GMINY ROGÓW 
 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie zmian w statucie Gminy Rogów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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) Rada Gminy Rogów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Rogów przyjętym 
uchwałą Nr 1/I/2003 Rady Gminy Rogów z dnia 21 
lutego 2003 r., wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 43 otrzymuje brzmienie: 

„§ 43.1. Wniosek o powołanie lub odwołanie 
Skarbnika Gminy składa Wójt. 
2. Wniosek winien zawierać merytoryczne uza-

sadnienie. 
3. Przed podjęciem uchwały o powołaniu lub 
odwołaniu Skarbnika Gminy Rada może wysłu-
chać zainteresowanego.”; 

2) w § 46 ust. 2 wyraz: „uchwalenie” zastępuje się 
wyrazem: „uchylenie”; 

3) rozdział 10. Pracownicy samorządowi – skreņla 
się w całoņci. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Łódzkiego i podlega wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ro-
gów. 
 
 

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Rogów: 
Wojciech Dziąg  

 
 

1454 
 

UCHWAŁA NR LII/47/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 
 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– fragment Miasta Skierniewice położony przy skrzyżowaniu ulic:  

Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szarych Szeregów 
 

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) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, 
art. 27, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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) i w związku z uchwałą Nr 
XLI/145/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 
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października 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, Rada Miasta w 
Skierniewicach uchwala, co następuje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu Miasta Skierniewice, poło-
żonego przy skrzyżowaniu ulic: Ks. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego i Szarych Szeregów z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Skierniewi-
ce. 

§ 2. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym uchwałą Nr 56/2000/25 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Skierniewice – 
obszar ograniczony ulicami: Widok, Nowobielań-
ską, Armii Krajowej i Księdza Kardynała Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego (Dz.Urz. Województwa 
Łódzkiego Nr 126, poz. 723, z późn. zm.), która 
dotyczy terenów oznaczonych w tym planie sym-
bolami: 2.96.OS. i 2.50.KX. oraz fragmentu terenu 
oznaczonego symbolami 2.43.KL.  

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 

1:1000) stanowiąca załącznik Nr 1, której obo-
wiązującą treņć stanowią: 
a) granice obszaru zmiany planu, 
b) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i 

symbolem przeznaczenia, 
c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, 

d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii roz-
graniczających terenów, 

e) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
f) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabu-

dowy, 
g) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii roz-

graniczających tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik 
Nr 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 uchwale jest mowa o: 

1) obszarze zmiany planu – należy przez to rozu-
mieć nieruchomoņci lub ich częņci położone w 
granicach niniejszej zmiany planu; 

2) obszarze urbanistycznym – należy przez to 
rozumieć fragment obszaru miasta, którego 
granice pokrywają się z granicami obrębu ewi-
dencyjnego; 

3) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub 
ich częņci, dla których zostały okreņlone niniej-
szą zmianą planu różne przeznaczenie lub róż-
ne zasady zagospodarowania i które zostały 
oznaczone w tekņcie oraz na rysunku zmiany 
planu symbolem cyfrowym; 

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku zmiany planu linię cią-
głą, dzielącą obszar zmiany planu na częņci o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;  

5) granicy obszaru objętego zmianą planu ozna-
czonej na rysunku zmiany planu – należy przez 
to rozumieć te zewnętrzne linie rozgraniczają-
ce, przy których wykreņlono symbol granicy 
obszaru objętego zmianą 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 oznaczone w 
tekņcie i na rysunku zmiany planu symbolem 
literowym; 

7) dopuszczeniu okreņlonej zabudowy i zagospo-
darowania terenu – należy przez to rozumieć 
uprawnienia do wykonania tych obiektów bu-
dowlanych lub tych form zagospodarowania, 
które wykraczają poza zakres działań ustalo-
nych jako przeznaczenie terenu, a które zostały 
wskazane w zasadach i warunkach zagospoda-
rowania terenu; 

8) zabudowie sakralnej, oznaczonej symbolem 
„OS” – należy przez to rozumieć działania 
ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
wykonywania zaprojektowanych obiektów sa-
kralnych, takich jak: ņwiątynie, kaplice, domy 
modlitwy, obiekty małej architektury sakralnej 
i dzwonnice wolnostojące, wraz dojņciami, do-
jazdami, miejscami postojowymi, infrastruktu-
rą techniczną oraz zielenią; 

9) zabudowie koņcielnej, oznaczonej symbolem 
„OK” – należy przez to rozumieć działania 
ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
wykonywania zaprojektowanych obiektów bu-
dowlanych służących koņciołom i związkom 
wyznaniowym, w tym: kaplic, domów parafial-
nych, domów katechetycznych, plebani, z nie-
zbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o 
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, 
garażami, a także dojņciami, dojazdami, miej-
scami postojowymi, infrastrukturą techniczną 
oraz zielenią i obiektami małej architektury; 

10) zabudowie usługowej – nauka, oznaczonej 
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symbolem „UO” – należy przez to rozumieć 
działania ograniczone do utrzymania istnieją-
cych oraz wykonywania zaprojektowanych 
obiektów budowlanych służących działalnoņci 
z zakresu edukacji i nauki, z niezbędnymi do 
ich funkcjonowania budynkami o pomieszcze-
niach technicznych, gospodarczych, biurowych 
i socjalnych, garażami, a także dojņciami, do-
jazdami, miejscami postojowymi, infrastruktu-
rą techniczną oraz zielenią; 

11) ciągach pieszych, oznaczonych symbolem 
„KX” – należy przez to rozumieć działania 
ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizacji zaprojektowanych ņcieżek pieszych, 
rowerowych i pieszo-rowerowych; 

12) drogach publicznych, oznaczonych symbolem 
„KD” – należy przez to rozumieć działania 
ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizacji zaprojektowanych dróg (lub ulic) słu-
żących komunikacji publicznej, w tym klasy: 
lokalne – o symbolu „KD(L)”;  

13) zasadach i warunkach zagospodarowania – 
należy przez to rozumieć okreņlone zmianą 
planu wymagania stawiane przy realizacji 
przeznaczenia terenu; 

14) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej oraz wyposażenie w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej są zgodne z 
ustaleniami niniejszej zmiany planu oraz speł-
niają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego; 

15) 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 lub innych wskazanych na rysun-
ku elementów zagospodarowania terenu i któ-
ra nie dotyczy takich elementów architekto-
nicznych, jak: balkon, schody, wykusz, zada-
szenie wejņcia, gzyms, okap dachu, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego, jeņli przekroczenie 
to nie jest większe niż 1,3 m;  

16) udziale powierzchni biologicznie czynnej – 
należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-
styczny (wyrażony w procentach) ustalany ni-
niejszą zmianą planu dla terenu lub działki bu-
dowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzch-
ni gruntu rodzimego wraz z wodą powierzch-
niową na terenie lub działce budowlanej, a tak-
że 50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłożu zapewniającym im naturalną wege-
tację, odpowiednio przez powierzchnię terenu 
lub działki budowlanej; 

17) wskaźniku zabudowy terenu (lub działki bu-

dowlanej) – należy przez to rozumieć wskaźnik 
urbanistyczny (liczbę niemianowaną) ustalany 
niniejszą zmianą planu dla terenu lub działki 
budowlanej, a uzyskany z podzielenia po-
wierzchni zabudowanej pod wszystkimi bu-
dynkami, odpowiednio, na terenie lub działce 
budowlanej przez powierzchnię tego terenu 
lub działki budowlanej; 

18) 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; 

19) 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 
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej 
położonej górnej powierzchni przekrycia; 

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

2. Pojęcia i okreņlenia użyte w zmianie pla-
nie, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa we-
dług stanu na dzień uchwalenia niniejszej zmiany 
planu. 
 

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz zasady i warunki zagospodarowania 

wyodrębnionych terenów 
 

§ 5. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2 – 
„Widok”, wyznacza się tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

2. Ustala się teren o symbolu 2.179. (odci-
nek ulicy Szarych Szeregów), dla którego okreņla 
się: 
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD (L)); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ulica klasy „lokalna”, na odcinku prowadzą-
cym do skrzyżowania z ulicą K. S. Wyszyń-
skiego (tj. do ulicy w ciągu drogi krajowej Nr 
70):  

b) linie rozgraniczające ulicy, należy identyfiko-
wać w oparciu o punkty identyfikacyjne 
(wskazane na rysunku zmiany planu nanie-
sienia wynikające z treņci mapy zasadniczej), 

c) w wyposażenie ulicy w obustronne chodniki 
o minimalnej szerokoņci 1,5 m, 

d) dopuszcza się umieszczenie sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
drogą, przy spełnieniu warunków okreņlo-
nych przez zarządcę drogi. 
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3. Ustala się teren o symbolu 2.180., dla 

którego okreņla się: 
1) przeznaczenie terenu: ciągi piesze (symbol KX); 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 

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

b) dopuszcza się umieszczenie sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
utrzymaniem ciągu pieszego.  

4. Ustala się teren o symbolu 2.181., dla 
którego okreņla się: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa koņcielna (sym-

bol OK), zabudowa usługowa – nauka (symbol 
UO); 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
a) linie rozgraniczające terenu, należy identyfi-

kować w oparciu o punkty identyfikacyjne 
(wskazane na rysunku zmiany planu nanie-
sienia wynikające z treņci mapy zasadniczej) i 
zwymiarowanie, 

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

– linię zabudowy – nieprzekraczalną, okreņla 
się na rysunku zmiany planu punktami 
identyfikacyjnymi (wskazane na rysunku 
zmiany planu naniesienia wynikające z tre-
ņci mapy zasadniczej), 

– budynki o wysokoņci do 13 m, o dachach po-
krytych dachówką ceramiczną, bitumiczną 
lub blachą w kolorze czerwonym, 

– nie ustala się geometrii dachów na budyn-
kach,  

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

– maksymalny wskaźnik zabudowy terenu – 0,7, 
– zakaz realizacji wolnostojących urządzeń re-

klamowych w pasie terenu zawartym po-
między linią zabudowy i linią rozgraniczają-
cą terenu, 

c) teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku, o któ-
rym mowa w przepisach prawa ochrony ņro-
dowiska – „teren przeznaczony pod budynki 
związane ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży”, 

d) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, 

e) w zakresie zasad i warunków podziału oraz 
scalania i podziału nieruchomoņci: 

– wielkoņć i kształt wydzielanych działek bu-
dowlanych, winny być dostosowane do po-
trzeb związanych z funkcjonowaniem obiek-
tów budowlanych, przy zachowaniu wymo-
gów niniejszego planu i przepisów odręb-
nych, 

– wymagane jest zachowanie wartoņci użyt-
kowych wszystkich fragmentów terenu w 
zakresie dokonania podziałów oraz scaleń i 
podziałów na działki budowlane, 

– fragment działki budowlanej przeznaczony 
w jej ramach pod dojazd – winien posiadać 
szerokoņć nie mniejszą niż 5 m. Ustalenie 
dotyczy odpowiednio wydzielanych dojaz-
dów do nieruchomoņci pozostających po 
wydzieleniu działki budowlanej, 

f) nie ustala się warunków tymczasowego za-
gospodarowania terenu, 

g) 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 ziemnych, 

h) w zakresie zasad obsługi systemami infra-
struktury technicznej: 

– zaopatrzenie w wodę z zewnętrznej sieci 
wodociągowej, 

– odprowadzanie ņcieków bytowych do ze-
wnętrznej sieci kanalizacyjnej,  

– odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych do zewnętrznej sieci kanalizacji 
deszczowej lub do ziemi, przy zachowaniu 
przepisów odrębnych, 

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

– zaopatrzenie w energię cieplną – z wykorzy-
staniem zewnętrznych sieci: gazowej i elek-
troenergetycznej lub w oparciu o inne źró-
dła 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, 

i) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej: 
– dostęp komunikacyjny do ulicy Kapitana 

Hali, 
– dopuszcza się dostęp komunikacyjny do 

ulicy K. S. Wyszyńskiego i do ulicy Szarych 
Szeregów, z wykorzystaniem istniejących 
zjazdów w terenie 2.182., 

– wyposażenie w stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych, w liczbie nie 
mniejszej niż 20 (w tym, stanowiska w gara-
żach). 
5. Ustala się teren o symbolu 2.182., dla 

którego okreņla się: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa sakralna 

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

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

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

– linię zabudowy – nieprzekraczalną okreņla 
się na rysunku zmiany planu punktami iden-
tyfikacyjnymi (wskazane na rysunku zmiany 
planu naniesienia wynikające z treņci mapy 
zasadniczej), 

– budynek koņcioła do utrzymania, 
– zakaz realizacji innych budynków,  
– budynek koņcioła o wysokoņci do 40 m, z 

dachem pokrytym dachówką ceramiczną, 
bitumiczną lub blachą w kolorze czerwo-
nym (z wyłączeniem częņci wieżowych bu-
dynku), 

– nie ustala się geometrii dachu budynku ko-
ņcioła, 

– minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 40% powierzchni terenu, 

– maksymalny wskaźnik zabudowy terenu – 
0,3, 

– zakaz realizacji wolnostojących urządzeń re-
klamowych, niezwiązanych funkcjonalnie z 
zabudową sakralną,  

– zagospodarowaniu terenu dopuszczalne urzą-
dzenie dojazdu umożliwiającego dostęp-
noņć zabudowy w terenie 2.181. do ulicy K. 
S. Wyszyńskiego i ulicy Szarych Szeregów, 

c) teren nie podlega ochronie przed hałasem w 
myņl przepisów prawa ochrony ņrodowiska,  

d) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, 

e) teren do wykorzystania jako jedna działka 
budowlana,  

f) nie ustala się warunków tymczasowego za-
gospodarowania terenu, 

g) 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, 

h) w zakresie zasad obsługi systemami infra-
struktury technicznej: 

– zaopatrzenie w wodę z zewnętrznej sieci 

wodociągowej, 
– odprowadzanie ņcieków bytowych do ze-

wnętrznej sieci kanalizacyjnej,  
– odprowadzenie wód opadowych lub rozto-

powych do zewnętrznej sieci kanalizacji 
deszczowej lub do ziemi, przy zachowaniu 
przepisów odrębnych, 

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

– zaopatrzenie w energię cieplną – z wykorzy-
staniem zewnętrznych sieci: gazowej i elek-
troenergetycznej lub w oparciu o inne źró-
dła 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, 

i) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej: 
– dostęp komunikacyjny ograniczony do ist-

niejących zjazdów z ulicy K. S. Wyszyńskie-
go i ulicy Szarych Szeregów,  

– wyposażenie w miejsca postojowe dla sa-
mochodów osobowych w liczbie nie mniej-
szej niż 20.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr 56/2000/25 Rady 
Miasta Skierniewice z dnia 13 lipca 2000 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Skier-
niewice (obszar ograniczony ulicami: Widok, No-
wobielańską, Armii Krajowej i Księdza Kardynała 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego)”, (Dz. Urz. Woje-
wództwa Łódzkiego z 2000 r. Nr 126, poz. 723) w 
zakresie obszaru objętego niniejszą zmianą planu. 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
oraz podlega również publikacji na stronie interne-
towej Miasta. 

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

Przewodnicząca Rady 
Miasta Skierniewice: 

Anna Janus  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LII/47/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

 
z dnia 28 kwietnia 2009 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 – fragment Miasta Skierniewice poło-

żony przy skrzyżowaniu ulic: Ks. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego i Szarych Szeregów, nie wnie-
siono uwag dotyczących w/wym. projektu zmiany 
planu.  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LII/47/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 
 

z dnia 28 kwietnia 2009 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 – fragment 
Miasta Skierniewice położony przy skrzyżowaniu 
ulic: Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sza-

rych Szeregów nie wywołuje potrzeby wykonania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych Miasta. 

 
 

1455 
 

OBWIESZCZENIE NR 11/2009 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 
 

z dnia 25 maja 2009 r. 
 

w sprawie sprostowania błędu 
 

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 i z 2009 r. Nr 31, 
poz. 206), w rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego 
Nr 4/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wy-
znaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina 
Chojnatki (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 75, poz. 708), 
w § 5 po słowach „Województwa Łódzkiego”, 
dodaje się przypis o treņci:  

„1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone 
rozporządzeniem Wojewody Skierniewickiego 
Nr 36 z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyzna-
czenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz. 
Woj. Skierniewickiego Nr 18, poz. 113 i Dz.Urz. 
Woj. Łódzkiego z 1999 r. Nr 28, poz. 137). Na 
podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 

880, z późn. zm.) tracą moc z dniem wejņcia w 
życie niniejszego rozporządzenia, zapisy rozpo-
rządzenia Wojewody Skierniewickiego Nr 36 z 
dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia ob-
szarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz. Woj. 
Skierniewickiego Nr 18, poz. 113) w odniesieniu 
do Bolimowsko–Radziejowickiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu na terenie Gminy Kowiesy, z 
tym że na podstawie art. 153 tejże ustawy, ob-
szar chronionego krajobrazu utworzony przed 
dniem wejņcia w życie ustawy, stał się obsza-
rem chronionego krajobrazu w rozumieniu tej 
ustawy.” 

 
 
 

Wojewoda Łódzki: 
Jolanta Chełmińska 

 
 
 
 
 


