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UCHWAŁA NR XI/44/2011 RADY GMINY CHĄŚNO 

  
 z dnia 22 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Chąśno, 

fragment wsi Mastki 
 
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 102, poz. 1055 i 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 177) 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 zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) i w na-
wiązaniu do uchwały Nr VIII/28/2011 Rady Gminy 
Chąņno z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy 
Chąņno uchwala, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Stwierdza siĉ, Ŋe projekt zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
- gmina Chąņno, fragment wsi Mastki nie narusza 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Chąņno. 

§ 2. 1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr 
XXVII/126/09 Rady Gminy Chąņno z dnia 29 paň-
dziernika 2009 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Chąņno - 
fragmenty wsi: Błĉdów, Chąņno, Chąņno Drugie, 
Goleńsko, Karnków, Karsznice DuŊe, Karsznice Ma-
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łe, Marianka, Mastki, Nowa Niespusza, Niespusza 
Wieņ, Przemysłów, SierŊniki, Skowroda, Wyborów 
(Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 392, poz. 3480) 
wprowadza siĉ zmiany dotyczące fragmentów te-
renów oznaczonych symbolami: 8.25.RMu i 
8.26.RP,R, połoŊonych we wsi Mastki i obejmują-
cych działkĉ o numerze ewidencyjnym 354 i czĉņć 
działki o numerze ewidencyjnym 353. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jĉtego niniejszą zmianą planu miejscowego został 
okreņlony na rysunku zmiany planu. 

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

skali 1:1000), stanowiąca załącznik numer 1, któ-
rej treņć obowiązującą stanowią: 

 a) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-
czeniu i róŊnych zasadach zagospodarowania, 
które są granicą obszaru objĉtego zmianą 
planu miejscowego, 

 b) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-
znaczeniu i róŊnych zasadach zagospodaro-
wania, 

 c) teren okreņlony symbolem cyfrowym i sym-
bolem literowym dotyczącym przeznaczenia 
terenu, 

 d) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
 e) zwymiarowanie linii zabudowy; 
2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany planu miejscowego, stanowiące 
załącznik numer 2; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊą do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3. Zmianą miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala siĉ stawki procen-
towe słuŊące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu war-
toņci nieruchomoņci w wysokoņci 10% procent dla 
terenu o symbolu 8.45. oraz zero procent dla terenu 
o symbolu 8.46. 

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

darowania terenu – naleŊy przez to rozumieć 
uprawnienia do utrzymania istniejących i wyko-
nywania zaprojektowanych obiektów budowla-
nych lub form zagospodarowania, które wykra-
czają poza zakres działań ustalonych jako prze-
znaczenie terenu, a które zostały wskazane w za-
sadach i warunkach zagospodarowania terenu; 

2) działce budowlanej – naleŊy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do 
drogi publicznej oraz wyposaŊenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej są zgodne z ustaleniami 
niniejszej zmiany planu oraz spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z 
odrĉbnych przepisów i aktów prawa miejscowe-
go; 

3) froncie działki – naleŊy przez to rozumieć czĉņć 
działki, która bezpoņrednio przylega do drogi za-

pewniającej tej działce dostĉp do drogi publicz-
nej;  

4) intensywnoņci zabudowy – naleŊy przez to ro-
zumieć wskaňnik urbanistyczny (liczbĉ niemia-
nowaną) ustalony niniejszym planem dla działki, 
a uzyskany z podzielenia powierzchni całkowitej 
budynków na działce przez powierzchniĉ działki; 

5) liniach rozgraniczających terenu – naleŊy przez 
to rozumieć oznaczone na rysunku zmiany planu 
linie ciągłe wydzielającą teren o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodaro-
wania; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć liniĉ na rysunku zmiany planu, w 
której moŊe być umieszczona ņciana budynku 
bez jej przekraczania w kierunku linii rozgrani-
czającej przyległej ulicy i która nie dotyczy takich 
elementów architektonicznych, jak: balkon, wy-
kusz, zadaszenie wejņcia, gzyms, okap dachu, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, jeņli przekro-
czenie to nie jest wiĉksze niŊ 1,3 m; 

7) obszarze urbanistycznym - naleŊy przez to rozu-
mieć fragment obszaru gminy, którego granice 
pokrywają siĉ z granicami obrĉbu ewidencyjne-
go; 

8) obszarze zmiany planu - naleŊy przez to rozu-
mieć nieruchomoņci lub ich czĉņci połoŊone w 
granicach niniejszej zmiany planu miejscowego; 

9) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznacze-
niem – naleŊy przez to rozumieć ustalony zmianą 
planu zespół działań moŊliwych do realizacji w te-
renie i który zostały oznaczony w tekņcie i na ry-
sunku zmiany planu symbolem literowym; 

10) rolnictwie, oznaczonym symbolem „R” - naleŊy 
przez to rozumieć działania ograniczone do go-
spodarowania rolniczego na niektórych gruntach 
rolnych, w tym: na gruntach ornych i pod sada-
mi, na trwałych uŊytkach zielonych, w ogrodach, 
łącznie z drogami dojazdowymi do gruntów rol-
nych, obiektami melioracji wodnych oraz grun-
tami pod zadrzewieniami i zakrzewieniami ņród-
polnymi, takŊe gruntami pod wodami, stanowią-
cymi oczka wodne lub zbiorniki wodne o po-
wierzchni do 1 ha i słuŊące wyłącznie dla potrzeb 
rolnictwa; 

11) terenie – naleŊy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub ich 
czĉņci, dla których zostały okreņlone niniejszą 
zmianą planu róŊne przeznaczenie i róŊne zasady 
zagospodarowania i które zostały oznaczone w 
tekņcie oraz na rysunku zmiany planu symbolem 
cyfrowym; 

12) udziale powierzchni biologicznie czynnej - naleŊy 
przez to rozumieć wskaňnik urbanistyczny (wyra-
Ŋony w procentach) ustalony niniejszą zmianą 
planu dla działki budowlanej, a uzyskany z po-
dzielenia powierzchni gruntu rodzimego wraz z 
wodą powierzchniową na terenie działki budow-
lanej, a takŊe 50% sumy powierzchni tarasów i 
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stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŊ 
10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwiet-
niki na podłoŊu zapewniającym im naturalną 
wegetacją, przez powierzchniĉ działki budowla-
nej; 

13) wskaňniku zabudowy działki – naleŊy przez to 
rozumieć wskaňnik urbanistyczny (liczbĉ niemia-
nowaną) ustalony niniejszą zmianą planu dla 
działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia po-
wierzchni zabudowanej pod wszystkimi budyn-
kami na działce budowlanej przez powierzchniĉ 
tej działki; 

14) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach – 
naleŊy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od 
poziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wej-
ņciu do budynku lub jego czĉņci pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej budynku do najwyŊej poło-
Ŋonego punktu przekrycia; 

15) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem 
„U” - naleŊy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz wykony-
wania zaprojektowanych obiektów budowlanych 
słuŊących działalnoņci w zakresie administracji, 
kultury, edukacji i nauki (z wyłączeniem budyn-
ków uŊytecznoņci publicznej przeznaczonych na 
stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieŊy), ob-
sługi finansowej, poczty, handlu (z ogranicze-
niem powierzchni sprzedaŊy do 400 m2), gastro-
nomii, rozrywki, turystyki, sportu i rekreacji - z 
niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami 
o pomieszczeniach technicznych, gospodar-
czych, biurowych i socjalnych, garaŊami, a takŊe 
dojņciami, dojazdami, miejscami postojowymi 
dla samochodów, infrastrukturą techniczną oraz 
zielenią; 

16) zasadach i warunkach zagospodarowania – 
naleŊy przez to rozumieć okreņlone zmianą pla-
nu wymagania stawiane przy realizacji przezna-
czenia terenu. 

2. Pojĉcia i okreņlenia uŊyte w niniejszej 
zmianie planu, a nie zdefiniowane w ust. 1, naleŊy 
rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa według stanu na dzień podjĉcia 
uchwały. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązujące na całym 
obszarze zmiany planu lub na terenach 

o wyszczególnionym przeznaczeniu 
 
§ 5. Linie rozgraniczające terenów naleŊy 

identyfikować w oparciu: 
1) o punkty identyfikacyjne (wskazane na rysunku 

zmiany planu naniesienia wynikające z treņci 
mapy) lub; 

2) o przebieg linii granicznych działek gruntu - jako 
linie pokrywające siĉ z tymi elementami rysunku 
zmiany planu; 

3) w sytuacji wyczerpania warunków, o których 
mowa w pkt 1 i 2, w oparciu o miary graficzne z 
rysunku zmiany planu. 

§ 6. Przebieg nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy okreņla siĉ na rysunku zmiany planu poprzez 
zwymiarowanie. 

§ 7. Ogrodzenia od strony drogi nr 2727E 
winny spełniać nastĉpujące warunki: 
1) maksymalna wysokoņć - 1,8 m; 
2) wykluczenia zastosowania jako wypełnienia po-

wierzchni przĉseł prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

§ 8. Ustala siĉ nastĉpujące zasady podziału 
nieruchomoņci: 
1) fragment działki przeznaczony w ramach działki 

budowlanej pod dojazd winien posiadać szero-
koņć nie mniejszą niŊ 5 m; ustalenie dotyczy od-
powiednio wydzielanych dojazdów do nieru-
chomoņci pozostających po wydzieleniu działki 
budowlanej lub działek budowlanych; 

2) wydzielenie działki gruntu pod dojazd wymaga 
zachowania naroŊnych ņciĉć jej granic w obrĉbie 
skrzyŊowania nawiązującego dojazd do drogi 
publicznej (ulicy), o wymiarach co najmniej 3 m 
x 3 m; warunek nie dotyczy sytuacji uzasadnio-
nej wzglĉdami technicznymi lub ochroną drze-
wostanu; 

3) w terenie o symbolu 8.45. przy podziale nieru-
chomoņci obowiązuje zachowanie minimalnej 
powierzchni działki budowlanej w wielkoņci 500 
m2 i minimalnej szerokoņci frontu działki budow-
lanej w wymiarze 20 m; 

4) kąt połoŊenia granic podziału nieruchomoņci 
(granic powstałych w wyniku podziału) w sto-
sunku do pasa drogowego drogi obsługującej 
winien być równy kątowi istniejących granic nie-
ruchomoņci; 

5) wydzielenie działek gruntu nie spełniających wa-
runków, o których mowa w pkt 3 i pkt 4, jest do-
puszczalne w celu powiĉkszenia sąsiedniej nie-
ruchomoņci. 

§ 9. Na obszarze zmiany planu nie wyznacza 
siĉ terenów wymagających obowiązkowo scalenia i 
podziału nieruchomoņci. 

§ 10. Wyodrĉbnione w niniejszej zmianie 
planu tereny nie podlegają ochronie przed hałasem 
w myņl przepisów odrĉbnych. 

§ 11. Z uwagi na uwarunkowania nie okreņla 
siĉ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 12. Nie ustala siĉ wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni pu-
blicznych. 

§ 13. Z uwagi na uwarunkowania, nie okre-
ņla siĉ granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrĉbnych, w tym 
terenów górniczych, a takŊe naraŊonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagroŊonych osuwaniem 
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siĉ mas ziemnych. 

§ 14. Dostĉpnoņć komunikacyjną do tere-
nów zapewnia przyległa ulica w ciągu drogi powia-
towej nr 2727E. 

§ 15. Nie ustala siĉ sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
uŊytkowania terenów. 

 
Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki 

kształtowania zagospodarowania 
wyodrĉbnionych terenów 

 
§ 16. W obszarze urbanistycznym - wieņ 

Mastki wyodrĉbnia siĉ tereny o róŊnym przeznacze-
niu i róŊnych zasadach zagospodarowania, okreņlo-
ne na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczają-
cymi i symbolami cyfrowymi: 8.45. i 8.46. 

§ 17. Dla terenu o symbolu 8.45. ustala siĉ 
nastĉpujące przeznaczenie oraz zasady i warunki 
zagospodarowania: 
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (sym-

bol U); 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) w pasie terenu zawartym pomiĉdzy nieprze-

kraczalną linią zabudowy i linią rozgranicza-
jącą przyległej drogi nr 2727E dopuszcza siĉ 
realizacjĉ sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, których zasiĉg obsługi wykracza poza 
obsługĉ terenu, 

 b) maksymalna wysokoņć budynków usługo-
wych - dwie kondygnacje nadziemne i nie 
wiĉksza niŊ 11 m, 

 c) maksymalna wysokoņć budynków pozosta-
łych – jedna kondygnacja nadziemna i nie 
wiĉksza niŊ 7 m, 

 d) dachy na budynkach usługowych - wielospa-
dowe, o nachyleniu połaci w zakresie od 250 
do 450, 

 e) połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu do 450, 

 f) maksymalny wskaňnik zabudowy działki bu-
dowlanej – 0,4, 

 g) intensywnoņć zabudowy od 0,04 do 0,8, 
 h) udział powierzchni biologicznie czynnej – co 

najmniej 25%, 
 i) obowiązują nastĉpujące zasady obsługi sys-

temami infrastruktury technicznej: 
  - zaopatrzenie w wodĉ z zewnĉtrznej sieci 

wodociągowej lub ujĉć własnych przy za-
chowaniu przepisów odrĉbnych, 

  - odprowadzanie ņcieków bytowych do ze-
wnĉtrznej sieci kanalizacyjnej; do czasu od-
dania sieci kanalizacyjnej do uŊytkowania, 
ņcieki bytowe mogą być odprowadzone do 
bezodpływowych zbiorników na nieczysto-
ņci ciekłe, z wywozem na zlewniĉ oczysz-
czalni ņcieków, 

  - odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych do sieci kanalizacji deszczowej lub 
powierzchniowo, do ziemi, przy zachowaniu 
przepisów odrĉbnych, 

  - zaopatrzenie w energiĉ elektryczną – z wy-
korzystaniem zewnĉtrznej sieci elektroener-
getycznej niskiego napiĉcia, 

  - zaopatrzenie w energiĉ cieplną – z wykorzy-
staniem zewnĉtrznych sieci: gazowej (po 
oddaniu sieci do uŊytkowania) i elektro-
energetycznej lub w oparciu o inne ňródła 
ciepła, z preferencją dla niewĉglowych 
czynników ciepła,  

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

 j) wymagane jest równoczesne lub wyprzedza-
jące wykonanie elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronĉ wód przed 
zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń okreņlonych przeznacze-
niem terenu, 

 k) realizacja obiektów słuŊących działalnoņci 
usługowej wymaga budowy na działce bu-
dowlanej miejsc postojowych dla samocho-
dów uŊytkowników tej zabudowy, 

 l) obowiązuje minimalny wskaňnik wyposaŊe-
nia działki budowlanej w miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych - jedno stano-
wisko na kaŊde rozpoczĉte 50 m2 powierzchni 
uŊytkowej budynków o funkcji usługowej. 

§ 18. Dla terenu o symbolu 8.46. ustala siĉ 
nastĉpujące przeznaczenie oraz zasady i warunki 
zagospodarowania: 
1) przeznaczenie terenu: rolnictwo (symbol R); 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zakaz realizacji budynków, 
 b) w pasie terenu wzdłuŊ drogi nr 2727E, o sze-

rokoņci 8 m dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej. 

 
Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 
 
§ 19. Tracą moc obowiązującą ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego uchwałą Nr XXVII/126/09 Rady 
Gminy Chąņno z dnia 29 paňdziernika 2009 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Chąņno obejmującego frag-
menty wsi: Błĉdów, Chąņno, Chąņno Drugie, Goleń-
sko, Karnków, Karsznice DuŊe, Karsznice Małe, Ma-
rianka, Mastki, Nowa Niespusza, Niespusza Wieņ, 
Przemysłów, SierŊniki, Skowroda, Wyborów (Dz. 
Urz. Województwa Łódzkiego Nr 392, poz. 3480) 
dotyczące obszaru objĉtego niniejszą zmianą pla-



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 291 – 17806 – Poz. 2962 
 
nu. 

§ 20. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 

Województwa Łódzkiego. 
 
 

 Przewodniczący Rady:  
Ireneusz Sołtysiak 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/44/2011 
Rady Gminy Chąņno 
z dnia 22 wrzeņnia 2011 r. 

 

 
 
 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 291 – 17807 – Poz. 2962,2963 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/44/2011 
Rady Gminy Chąņno 
z dnia 22 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 

wyłoŊeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego - gmina Chąņno, fragment wsi Mastki  uwagi

nie wpłynĉły. 
 

 Przewodniczący Rady:  
Ireneusz Sołtysiak 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/44/2011 
Rady Gminy Chąņno 
z dnia 22 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

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

 
W zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego - gmina Chąņno, fragment 
wsi Mastki nie okreņla siĉ zadań inwestycyjnych z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do 

zadań własnych gminy. 
 

 Przewodniczący Rady:  
Ireneusz Sołtysiak 
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UCHWAŁA NR X/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH 

  
 z dnia 28 lipca 2011 r. 

 
w sprawie przyjĉcia regulaminu korzystania z placu zabaw we wsi Nowy Redzeń gm. Koluszki 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: 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. 1566, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 144 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 111, 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 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 
2011 r. Nr 117, poz. 679) Rada Miejska w Kolusz-
kach uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. Przyjmuje siĉ regulamin korzystania z 
placu zabaw we wsi Nowy Redzeń gm. Koluszki, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin korzystania z placu zabaw 
winien być ogłoszony na tablicy informacyjnej na 
terenie placu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Bur-
mistrzowi Koluszek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Koluszkach:  
Sławomir Sokołowski 

  


