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UCHWAŁA NR XIII/100/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 13 lipca 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Czystej nr 36 
 
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 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 117, poz. 679) 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. 966 i 
Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) i w związ-
ku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871), takŊe w nawiąza-
niu do uchwały Nr LXVII/38/10 Rady Miasta Skier-
niewice z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego - Rada Miasta 
Skierniewice uchwala, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skierniewice połoŊonego 
przy ulicy Czystej 36, z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Skierniewice.  

§ 2. 1. Uchwala siĉ zmianĉ w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym uchwałą Nr XLVIII/42/02 Rady Miasta Skier-
niewice z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Skierniewice - obszar przy 
ulicy Czystej i ulicy Rzecznej oraz przy rzece Łupi), 

która dotyczy czĉņci terenu oznaczonego w tym pla-
nie symbolem 9.71.MNp.  

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

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

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

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

niczających,  
 e) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
 f) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabu-

dowy,  
 g) zwymiarowanie linii zabudowy;  
2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany planu, stanowiące załącznik Nu-
mer 2;  

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

§ 3. Niniejszą zmianą planu ustala siĉ 30% 
stawkĉ procentową, słuŊącą naliczaniu opłaty z tytu-
łu wzrostu wartoņci nieruchomoņci.  

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

rowania terenu - naleŊy przez to rozumieć up-
rawnienia do wykonania tych obiektów budow-
lanych lub tych form zagospodarowania, które 
wykraczają poza zakres działań ustalonych jako 
przeznaczenie terenu, a które zostały wskazane w 
zasadach i warunkach zagospodarowania terenu;  

2) działce budowlanej - naleŊy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do dro-
gi publicznej oraz wyposaŊenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej są zgodne z ustaleniami 
niniejszej zmiany planu oraz spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z od-
rĉbnych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

3) granicy obszaru zmiany planu oznaczonej na ry-
sunku zmiany planu symbolem według legendy - 
naleŊy przez to rozumieć linie rozgraniczające te-
renu wyodrĉbnionego w niniejszej zmianie planu;  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŊy przez to 
rozumieć liniĉ na rysunku planu, w której moŊe 
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być umieszczona ņciana budynku lub fragment 
ņciany budynku, bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem zmiany planu elementów zagospoda-
rowania terenu;  

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

6) obszarze zmiany planu - naleŊy rozumieć nieru-
chomoņci lub ich czĉņci połoŊone w granicach ni-
niejszej zmiany planu;  

7) pierzei - naleŊy przez to rozumieć ciąg elewacji 
frontowych, stanowiących jedną stronĉ placu, 
ulicy lub ciągu pieszego, traktowany jako całoņć 
przestrzenna;  

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

9) stanie istniejącym zagospodarowania terenu - 
naleŊy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszej zmiany planu;  

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

11) udziale powierzchni biologicznie czynnej - naleŊy 
przez to rozumieć wskaňnik urbanistyczny (wyra-
Ŋony w procentach) ustalony niniejszą zmianą 
planu dla działki budowlanej, a uzyskany z po-
dzielenia powierzchni działki budowlanej z na-
wierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapew-
niający naturalną wegetacjĉ, a takŊe 50% powie-
rzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzch-
nią, nie mniej jednak niŊ 10 m2 oraz wodĉ powie-
rzchniową na tej działce - przez powierzchniĉ ca-
łej działki budowlanej;  

12) wskaňniku zabudowy działki budowlanej - naleŊy 
przez to rozumieć wskaňnik urbanistyczny (liczbĉ 
niemianowaną) ustalony niniejszą zmianą planu 
dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia 
powierzchni zabudowanej pod wszystkimi bu-
dynkami na tej działce przez powierzchniĉ działki 
budowlanej;  

13) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach - 
naleŊy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wejņciu do 
budynku lub jego czĉņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyŊej połoŊonej gór-
nej powierzchni przekrycia;  

14) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czonej symbolem „MN” - naleŊy przez to rozu-
mieć działania ograniczone do utrzymania istnie-
jących oraz budowy zaprojektowanych budyn-

ków jednorodzinnych, z niezbĉdnymi do ich funk-
cjonowania budynkami i pomieszczeniami, w 
szczególnoņci: technicznymi, gospodarczymi, ga-
raŊami, a takŊe: dojņciami, dojazdami, miejscami 
postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz zie-
lenią;  

15) zabudowie usługowej - usługi bytowe, naleŊy 
przez to rozumieć działania ograniczone do utrzy-
mania istniejących oraz budowy zaprojektowa-
nych obiektów budowlanych słuŊących działalno-
ņci w zakresie usług ņwiadczonych bezpoņrednio 
na rzecz ludnoņci, takich jak: handel (z ogranicze-
niem powierzchni uŊytkowej lokali handlowych 
do 50 m2) krawieckie, fryzjerskie, zegarmistrzow-
skie, biura projektowe i geodezyjne, pojedyncze 
gabinety lekarskie i gabinety przeznaczone do 
nauczania, usługi napraw artykułów uŊytku oso-
bistego i domowego oraz inne o podobnym cha-
rakterze - z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania 
budynkami i pomieszczeniami, w szczególnoņci 
technicznymi, garaŊami, a takŊe dojņciami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi, infrastrukturą te-
chniczną oraz zielenią;  

16) zasadach zagospodarowania - naleŊy przez to ro-
zumieć okreņlone zmianą planu wymagania sta-
wiane przy realizacji przeznaczenia 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 uchwale-
nia zmiany planu.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, warunki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania wyodrĉbnionego terenu  
 
§ 5. 1. W obszarze urbanistycznym nr 9 – 

„Centrum” wyznacza siĉ teren o symbolu 9.139, dla 
którego ustala siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol „MN”);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) w ramach uzupełnienia zagospodarowania 

terenu dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów prze-
znaczonych do prowadzenia działań z zakresu 
„zabudowy usługowej – usługi bytowe”, o 
których mowa w § 4 ust. 1 pkt 15 niniejszej 
uchwały,  

 b) linie rozgraniczające terenu są liniami granicz-
nymi działki o numerze ewidencyjnym 313,  

 c) przebieg linii zabudowy naleŊy identyfikować 
w oparciu o punkty identyfikacyjne (są nimi 
naniesienia wynikające z treņci mapy zasadni-
czej) lub poprzez zwymiarowanie,  

 d) budynki mieszkalne o wysokoņci do trzech 
kondygnacji nadziemnych, przy czym trzecia 
kondygnacja wyłącznie w poddaszu i nie wyŊ-
sze niŊ 10 m,  

 e) budynki usługowe, gospodarcze i garaŊowe o
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jednej kondygnacji nadziemnej, przy czym 
wysokoņć budynków usługowych nie moŊe 
przekraczać 6 m, natomiast budynków pozo-
stałych – 4,5 m,  

 f) dachy na budynkach dwu- lub wielospadowe, 
o nachyleniu połaci w przedziale od 250 do 
400,  

 g) zakaz realizacji w pierzei ulicy budynków go-
spodarczych i garaŊy,  

 h) maksymalny wskaňnik zabudowy w obrĉbie 
działki budowlanej – 0,45,  

 i) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie 
mniejszy niŊ 25%,  

 j) zakaz zmiany ukształtowania terenu w obsza-
rze pomiĉdzy tylną linią zabudowy, a rzeką 
Łupią,  

 k) od strony ulicy Czystej oraz rzeki Łupi obowią-
zuje zakaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci 
powyŊej 1,6 m oraz o wypełnieniu powierzch-
ni przĉsła powyŊej 50%, takŊe z prefabrykowa-
nych elementów betonowych,  

 l) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla siĉ 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

 m) teren naleŊy do rodzaju terenów o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w ņrodowisku, o któ-
rym mowa w przepisach prawa ochrony ņro-
dowiska – „teren przeznaczony pod zabudowĉ 
mieszkaniowo-usługową”,  

 n) nie ustala siĉ wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania obszarów przestrzeni pu-
blicznych,  

 o) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i uŊyt-
kowania terenu,  

 p) nie okreņla siĉ granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrĉbnych, w tym terenów górniczych, a takŊe 
naraŊonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroŊonych osuwaniem siĉ mas ziem-
nych,  

 q) teren do wykorzystania jako jedna działka bu-
dowlana,  

 r) dostĉpnoņć komunikacyjna terenu z ulicy Czy-
stej,  

 s) podjĉcie w terenie działalnoņci w zakresie 
usług wymaga, wyprzedzająco, budowy ogól-

nodostĉpnych miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych w liczbie nie mniejszej niŊ 
2 stanowiska,  

 t) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej, 
ustala siĉ:  

 - zaopatrzenie w wodĉ z zewnĉtrznej sieci wo-
dociągowej,  

 - odprowadzanie ņcieków bytowych do zew-
nĉtrznej sieci kanalizacyjnej,  

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji desz-
czowej lub do ziemi, przy zachowaniu prze-
pisów odrĉbnych,  

 - zaopatrzenie w energiĉ elektryczną w opar-
ciu o istniejące i projektowane linie elektro-
energetyczne niskiego napiĉcia,  

 - zaopatrzenie w energiĉ cieplną – z wykorzy-
staniem zewnĉtrznych sieci: ciepłowniczej, 
gazowej i elektroenergetycznej lub w oparciu 
o inne ňródła ciepła, z preferencją dla niewĉ-
glowych 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.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVIII/42/02 Rady 

Miasta Skierniewice z dnia 25 kwietnia 2002 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Skierniewice – 
obszar połoŊony przy ulicy Czystej i ulicy Rzecznej 
oraz przy rzece Łupi, (publ. Dz. Urz. Województwa 
Łódzkiego Nr 178, poz. 2549) w zakresie obszaru 
objĉtego niniejszą zmianą planu.  

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

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

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 246 – 14413 – Poz. 2589 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIII/100/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 13 lipca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIII/100/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 13 lipca 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĈDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   

 
W terminie wskazanym w ogłoszeniu o wy-

łoŊeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego – fragmentu miasta Skierniewice połoŊonego 

przy ulicy Czystej nr 36, nie wniesiono uwag.  
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIII/100/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 13 lipca 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH  

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA   
 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego obejmującego fra-
gment miasta Skierniewice połoŊony przy Czystej 
nr 36 nie wywołuje potrzeby wykonania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą 

do zadań własnych Miasta.  
 
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 
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UCHWAŁA NR X/98/11 RADY MIASTA ZGIERZA 

  
 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie przyjĉcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i Programu  

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Zgierza 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, 
poz. 1055, 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 
117, poz. 679) i art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
ņrodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 
poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 
106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 
1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, 
poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, 
Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 
1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, 
poz. 569, Nr 122, poz. 695) w związku z art. 14 ust. 6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203, poz. 1351) po uzy-
skaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Zgier-
skiego Rada Miasta Zgierza uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. Przyjmuje siĉ Plan ochrony przed szkodli-
woņcią azbestu i Program usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest dla miasta Zgierza, sta-
nowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezy-


