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umiejĉtnoņci społecznych, współpracuje z rodzina-
mi, placówkami służby zdrowia, organami admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami 
społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Burmi-
strzowi Miasta Przedborza. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Przedborzu: 

Krzysztof Zawisza 
4517

 
4518 

4518  

 
UCHWAŁA NR XI/97/11 RADY GMINY W ROZPRZY 

  
 z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałĉ Nr IX/70/2011 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 2 września 2011 roku  

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy  
do prowadzenia postĉpowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

 
Na podstawie art. 39 ust. 4 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, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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, z 
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 
1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 
1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 176, poz. 1400, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 
80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, 
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, 
poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 

56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 
2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 
857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 662, Nr 
112, poz. 654) Rada Gminy w Rozprzy uchwala, co 
nastĉpuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/70/2011 Rady Gminy w 
Rozprzy z dnia 2 wrzeņnia 2011 roku w sprawie 
upoważnienia Kierownika Oņrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rozprzy do prowadzenia postĉpowań w 
sprawach ņwiadczeń pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:  
1) dotychczasowy § 1 oznacza siĉ jako § 1 ustĉp 1; 
2) w § 1 dodaje siĉ ustĉp 2 o treņci: „2. Upoważnie-

nie, o którym mowa w ustĉpie 1, obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2012 roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-
towi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy: 
Tomasz Gemel 

4518

 
4519 

4519  

 
UCHWAŁA NR IX/78/11 RADY GMINY SĈDZIEJOWICE 

  
 z dnia 21 października 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sĉdziejowice  

w miejscowości Wola Wĉżykowa 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 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 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 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i 
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Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 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, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 155, 
poz. 1043), w związku z uchwałą Nr XXXIII/222/10 
Rady Gminy Sĉdziejowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Sĉdziejowice w miejscowoņci Wola 
Wĉżykowa, uchwala siĉ, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Stwierdza siĉ zgodnoņć niniejszego pla-

nu miejscowego z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sĉdziejowice.  

§ 2. 1. Uchwala siĉ zmianĉ miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Sĉ-
dziejowice w miejscowoņci Wola Wĉżykowa, zwaną 
dalej planem. 

2. Obszar objĉty zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyznaczony jest 
na rysunku planu w skali 1:1000. 

§ 3. Załączniki do niniejszej uchwały stano-
wią: 
1) rysunek planu – zał. nr 1; 
2) rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu rozpatrywania 

uwag zgłoszonych do projektu planu – zał. nr 2; 
3) rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu realizacji i 

zasad finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej – zał. nr 3. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałĉ Rady Gminy Sĉdziejowice, o ile z jej tre-
ņci nie wynika inaczej; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć opra-
cowanie graficzne sporządzone na mapie w skali 
1:1000, stanowiące załącznik do niniejszej uchwa-
ły; 

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu liniĉ ciągłą, dzielącą 
obszar objĉty planem na czĉņci o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

4) terenie - należy przez to rozumieć teren o okre-
ņlonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zago-
spodarowania, wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbo-

lami literowymi, o ile z treņci niniejszej uchwały 
nie wynika inaczej; 

5) wewnĉtrznych granicach działek budowlanych – 
należy przez to rozumieć granice działek budow-
lanych nie pokrywające siĉ z linią rozgraniczającą; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć liniĉ, w której może być umieszczona 
ņciana budynku, bez jej przekraczania w kierunku 
drogi, i która nie dotyczy takich elementów archi-
tektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, pod-
okienniki, inne detale wystroju architektoniczne-
go oraz nie dotyczy inwestycji celu publicznego z 
zakresu łącznoņci publicznej; 

7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć 
powierzchniĉ działki budowlanej zajĉtą przez rzu-
ty poziome wszystkich budynków w ich obrysie 
zewnĉtrznym; 

8) wskaźniku intensywnoņci zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków położonych na działce bu-
dowlanej do całej powierzchni tej działki budow-
lanej; 

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć powierzchniĉ terenu biologicz-
nie czynnego na działce budowlanej w stosunku 
do powierzchni całej działki budowlanej; 

10) wysokoņci zabudowy – należy przez to rozumieć 
różnicĉ rzĉdnej kalenicy lub najwyższego punktu 
na pokryciu kubatury (bez masztów odgromni-
kowych, anten i kominów) i rzĉdnej terenu w naj-
niżej położonym punkcie w obrysie zewnĉtrznym 
budynku. Nie dotyczy inwestycji celu publicznego 
z zakresu łącznoņci publicznej; 

11) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dowol-
ny dach o kącie nachylenia połaci 0o-12o; 

12) przepisach odrĉbnych i szczególnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi. 

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu jest teren za-
budowy produkcyjno-usługowej, składów i magazy-
nów, oznaczony na rysunku planu symbolem PU. 

§ 6. 1. Integralną czĉņcią ustaleń planu sta-
nowiących treņć niniejszej uchwały jest rysunek pla-
nu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

2. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objĉtego planem; 
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) wewnĉtrzne granice działek budowlanych; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) granice strefy ochronnej istniejącej napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 15 kV; 
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6) przeznaczenie terenu. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia ogólne  

dla całego obszaru objĉtego planem 
 
§ 7. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
1) cały obszar objĉty planem znajduje siĉ w grani-

cach Parku Krajobrazowego Miĉdzyrzecza Warty i 
Widawki, w związku z czym obowiązują przepisy 
dotyczące tego parku krajobrazowego; 

2) obowiązek zabezpieczenia zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i zagrodowej przed uciąż-
liwoņcią wynikającą z lokalizacji terenu zabudowy 
produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, 
zgodnie z przepisami odrĉbnymi. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują sta-

nowiska archeologiczne i obszar ten nie leży w 
strefie ochrony konserwatorskiej; 

2) w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy 
postĉpować zgodnie z przepisami o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych: ze wzglĉdu na spe-
cyfikĉ obszaru objĉtego planem,  
 - nie nakłada siĉ wymagań wynikających z 

potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych. 
§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrĉbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
siĉ mas ziemnych: 
1) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpuje sieć 

drenarska, wobec czego plan nie nakłada wyma-
gań w tym zakresie; 

2) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują tere-
ny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wo-
bec czego plan nie ustala wymagań w tym zakre-
sie; 

3) obszar objĉty planem nie leży na terenach górni-
czych, wobec czego plan nie ustala wymagań w 
tym zakresie; 

4) na obszarze objĉtym planem nie wystĉpują zja-
wiska związane z osuwaniem siĉ mas ziemnych, 
wobec czego plan nie ustala wymagań w tym za-
kresie. 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci infrastruktury tech-

nicznej pomiĉdzy linią rozgraniczającą drogi a li-
nią zabudowy; 

2) zasilanie w energiĉ elektryczną: 
 a) poprzez istniejącą sieć elektroenergetyczną, 

rozbudowĉ sieci elektroenergetycznej oraz 
urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z 
warunkami zasilania i przydziałem mocy uzy-
skanymi od gestora sieci, 

 b) plan dopuszcza lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej, takich jak stacje trans-
formatorowe, na podstawie opracowań tech-
nicznych, 

 c) dla istniejącej napowietrznej linii elektroener-
getycznej 15 kV (do czasu jej skablowania) 
obowiązuje strefa ochronna o szerokoņci 15 m 
(po 7,5 m na stronĉ od osi przewodów), 

  - w strefie ochronnej wystĉpują ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu wg przepisów 
odrĉbnych i szczególnych; 

3) zaopatrzenie w wodĉ: 
 a) z sieci wodociągowej, 
 b) możliwoņć zaopatrzenia w wodĉ do celów 

przemysłowych z indywidualnych ujĉć wody, 
 c) zaopatrzenie w wodĉ na cele p.poż. i techno-

logiczne w iloņciach przekraczających wydaj-
noņć komunalnej sieci wodociągowej zapew-
nić należy poprzez budowĉ zbiorników p.poż. 
lub indywidualnych ujĉć wody; 

4) zaopatrzenie w energiĉ cieplną: 
 a) z lokalnych źródeł ciepła, zgodnie z przepisami 

odrĉbnymi i szczególnymi, 
 b) z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ener-

gii, zgodnie z przepisami odrĉbnymi i szcze-
gólnymi; 

5) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: 
 a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, 
 b) do czasu faktycznej budowy kanalizacji sani-

tarnej, dopuszcza siĉ zastosowanie atestowa-
nych zbiorników bezodpływowych na nieczy-
stoņci ciekłe jako rozwiązanie tymczasowe, 

 c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitar-
nej zbiorniki bezodpływowe na nieczystoņci 
ciekłe należy zlikwidować a obiekty podłączyć 
do sieci, 

 d) zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni 
ņcieków, 

 e) plan dopuszcza lokalizowanie obiektów infra-
struktury technicznej, takich jak przepompow-
nie ņcieków, na podstawie opracowań tech-
nicznych; 

6) odprowadzenie wód opadowych: powierzchnio-
wo; 

7) usuwanie nieczystoņci stałych: 
 a) obowiązek gromadzenia odpadów stałych w 

szczelnych pojemnikach w granicach działki 
budowlanej, 

 b) obowiązek zapewnienia odbioru odpadów 
przez specjalistyczne służby; 

8) na całym obszarze dopuszcza siĉ lokalizacjĉ in-
westycji celu publicznego z zakresu łącznoņci pu-
blicznej, jeżeli takie inwestycje są zgodne z prze-
pisami odrĉbnymi. 

§ 12. Sposób i termin tymczasowego zago-
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spodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 
  - nie ustala siĉ innego sposobu tymczasowego 

zagospodarowania terenów, aniżeli dotych-
czasowy. 
§ 13. Stawka procentowa, na podstawie któ-

rej ustala siĉ opłatĉ z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci wynosi 30%. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenu 
 
§ 14. 1. Wyznacza siĉ teren zabudowy pro-

dukcyjno-usługowej, składów i magazynów, ozna-
czony na rysunku planu symbolem PU. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
siĉ: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
 a) ustala siĉ lokalizacjĉ funkcji usługowej i pro-

dukcyjnej wraz z niezbĉdnym zapleczem so-
cjalnym, administracyjnym i gospodarczym, 

 b) możliwoņć sytuowania budynków bezpoņred-
nio przy granicy z sąsiednimi działkami bu-
dowlanymi, 

 c) możliwoņć sytuowania budynków w odległo-
ņci 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami 
budowlanymi, 

 d) obsługa komunikacyjna: 
  - z drogi graniczącej z obszarem objĉtym pla-

nem, 
 e) rozwiązania potrzeb parkingowych wynikają-

cych ze sposobu użytkowania działki budow-
lanej, z uwzglĉdnieniem nastĉpujących 
wskaźników: 

  - dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na 20 m2 powierzchni użytkowej, 

  - dla zakładów produkcyjno-usługowych - 
jedno stanowisko na 4 zatrudnionych, 

  - dla obiektów administracyjnych - jedno sta-
nowisko na 15 m2 powierzchni użytkowej; 

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

 a) przed wydaniem pozwolenia na budowĉ nale-
ży zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lotni-
czego Sił Zbrojnych RP wszystkie obiekty o 
wysokoņci 50,00 m npt i wiĉkszej, w celu usta-
lenia sposobu oznakowania przeszkodowego 
tych obiektów, 

 b) zakaz budowy nowych obiektów o powierzch-
ni zabudowy w jednej bryle przekraczającej 
300 m2, 

 c) maksymalna wysokoņć ogrodzenia od strony 
dróg publicznych – 200 cm; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
noņci zabudowy: 

 a) maksymalna wielkoņć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki budowla-
nej: 80%, 

 b) maksymalna wartoņć wskaźnika intensywno-
ņci zabudowy: 1,2, 

 c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej: 5%, 

 d) wysokoņć zabudowy: do 9 m, 
 e) dopuszcza siĉ podpiwniczenie budynków, 
 f) rodzaj dachu: 
  - płaski, 
  - kolebkowy, 
  - dwuspadowy, kąt nachylenia połaci do 35°, 
  - wielospadowy, kąt nachylenia połaci do 35°; 
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału 

nieruchomoņci: 
 a) nie ustala siĉ koniecznoņci przeprowadzenia 

scalania nieruchomoņci i ich ponownego po-
działu na działki gruntu, 

 b) granice działek budowlanych wyznaczają we-
wnĉtrzne granice działek budowlanych oraz li-
nie rozgraniczające, 

 c) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
  - nie ma zastosowania, 
 d) minimalna szerokoņć frontu działki budowla-

nej: 
  - nie ma zastosowania, 
 e) kąt położenia granic działki budowlanej w 

stosunku do pasa drogowego: 
  - nie ma zastosowania. 

3. Ze wzglĉdu na istniejące zagospodarowa-
nie w terenie PU, dopuszcza siĉ dalsze funkcjono-
wanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, tj. możliwoņć przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy istniejących i budowy nowych budyn-
ków mieszkalnych, garażowych, gospodarczych, 
przy czym: 
1) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie wy-

znaczonej na rysunku planu liniami zabudowy; 
2) maksymalna wielkoņć powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni działki budowlanej: 
50%; 

3) maksymalna wartoņć wskaźnika intensywnoņci 
zabudowy: 0,6; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej: 30%; 

5) wysokoņć zabudowy: do 9 m; 
6) dopuszcza siĉ podpiwniczenie budynków; 
7) maksymalna wysokoņć posadowienia parte- 

ru: 1 m; 
8) rodzaj dachu: 
 a) dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia 

połaci lub wielospadowy o jednakowym kącie 
nachylenia połaci, 

 b) kąt nachylenia połaci: 20o-45o, 
 c) dopuszcza siĉ w budynkach gospodarczych i 

garażowych dachy o mniejszym kącie nachy-
lenia połaci, w tym jednospadowe, 
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 d) pokrycie dachu jednolitą lub podobną kolory-

styką na działce budowlanej. 
 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

 
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Sĉdziejowice: 

Wacław Ułański 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IX/78/11 
Rady Gminy Sĉdziejowice 
z dnia 21 października 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/78/11 
Rady Gminy Sĉdziejowice 
z dnia 21 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA UWAG  

ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Sĉdziejowice w miejsco-
woņci Wola Wĉżykowa był wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 2 sierpnia 2011 r. do 23 sierpnia 

2011 r. 
Uwagi do projektu planu można było składać 

w dniach od 2 sierpnia 2011 r. do 6 wrzeņnia 2011 r. 
Uwag nie wniesiono. 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/78/11 
Rady Gminy Sĉdziejowice 
z dnia 21 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD FINANSOWANIA INWESTYCJI 

 Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 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 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 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 i Nr 106, 
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy. 

W szczególnoņci zadania własne gminy obej-
mują sprawy: 
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 
organizacji ruchu drogowego, 

 - wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanali-
zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków komu-
nalnych, utrzymania czystoņci i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych, zaopa-
trzenia w energiĉ elektryczną i cieplną oraz 
gaz, itp. 
Zadania własne gminy związane z realizacją 

ustaleń planu bĉdą wprowadzone do wieloletniego 
programu inwestycyjnego, w którym zostaną okre-
ņlone i podane do publicznej wiadomoņci terminy 
realizacji tych inwestycji. Finansowanie inwestycji 
odbywać siĉ bĉdzie w oparciu o budżet gminy i z wy-
korzystaniem ņrodków zewnĉtrznych, funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej. 
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UCHWAŁA NR XIV/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU 

  
 z dnia 30 listopada 2011 r. 

 
w sprawie odpłatności za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 48 ust. 

4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 
1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 
125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 
440 i Nr 106, poz. 622), w związku z art. 3, art. 5 ust. 1 
i art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustano-
wieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. 
Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487, z  
2009 r. Nr 219, poz. 1706) uchwala siĉ, co nastĉpuje: 

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania w formie 
posiłku, ņwiadczenia pieniĉżnego na zakup posiłku 
lub żywnoņci lub ņwiadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnoņciowych przysługuje: 
1) dzieciom do 7 roku życia; 
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgim-


