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UCHWAŁA NR IX/50/2011 RADY GMINY PĈCZNIEW 

  
 z dnia 2 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie: opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Pĉczniewie 

 
Działając na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 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, Nr 28, poz. 146, Nr 
106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 14 ust. 5 
ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty 
(t.j.: Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: z  
2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 
131, poz. 1091, Nr 167, 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) Rada Gminy Pęczniew uchwala, co nastę-
puje:  

§ 1. W uchwale Nr VIII/44/2011 Rady Gminy 
Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. wprowadza się 
zmiany w § 3 ust. 1 i ust. 2 , które otrzymują brzmie-
nie: 

„§ 3. 1. Za ņwiadczenia, udzielane przez Pu-
bliczne Przedszkole w Pęczniewie w czasie prze-
kraczającym 5 godzin dziennie, pobierana będzie 
opłata.  

2. Ustala się odpłatnoņć, o której mowa w 
ust. 1, w wysokoņci 0,06% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, ustalonego na podstawie od-
rębnych przepisów za każdą rozpoczętą godzinę 
pobytu dziecka w przedszkolu za zrealizowane 
ņwiadczenie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Pęczniew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 
wrzeņnia 2011 r. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Pęczniew: 
Jerzy Zych 
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UCHWAŁA NR XV/112/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice 

położony pomiĉdzy ulicami: Fabryczną, S. Domarasiewicza, Warszawską i Grabina 
 
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 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 177) 
oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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, Nr 153, poz. 901) i w związku 
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 
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zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871), także w nawiąza-
niu do uchwały Nr LII/48/09 Rady Miasta Skierniewi-
ce z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Rada Miasta Skierniewice 
uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza się zgodnoņć projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Skierniewice położonego pomię-
dzy ulicami: Fabryczną, S. Domarasiewicza, War-
szawską i Grabina z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Skierniewice.  

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu miasta Skier-
niewice położonego pomiędzy ulicami: Fabryczną, S. 
Domarasiewicza, Warszawską i Grabina.  

2. Granice obszaru objętego planem miej-
scowym okreņla się w częņci graficznej, stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. Przebieg tych granic 
wyznaczają:  
1) od strony północnej – granica administracyjna 

miasta;  
2) od strony wschodniej – ulica S. Domarasiewicza;  
3) od strony południowej - ulica Warszawska i pół-

nocna granica bocznicy kolejowej;  
4) od strony zachodniej - ulica Grabina.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) częņć graficzna planu (rysunek planu w skali 

1:1000) stanowiąca załącznik numer 1, której treņć 
obowiązującą stanowią:  

 a) granice obszaru objętego planem,  
 b) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i sym-

bolem literowym dotyczącym ich przeznacze-
nia,  

 c) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia,  

 d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgra-
niczających terenów o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania,  

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

dowy,  
 g) zwymiarowanie linii zabudowy;  
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 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik numer 3.  

§ 3. Planem miejscowym ustala się 30% 
stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci.  

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

1) obszarze planu - należy przez to rozumieć nieru-
chomoņci lub ich częņci położone w granicach ni-
niejszego planu;  

2) obszarze urbanistycznym - należy przez to rozu-
mieć fragment obszaru miasta, którego granice 
pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjne-
go;  

3) terenie - należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub ich 
częņci, dla których zostały okreņlone niniejszym 
planem różne przeznaczenie lub różne zasady za-
gospodarowania i które zostały oznaczone w tek-
ņcie oraz na rysunku planu symbolem cyfrowym;  

4) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzieląca 
obszar planu na częņci o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania;  

5) granicy obszaru objętego planem oznaczonej na 
rysunku planu – należy przez to rozumieć te ze-
wnętrzne linie rozgraniczające, przy których wy-
kreņlono symbol granicy obszaru objętego pla-
nem;  

6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznacze-
niem – należy przez to rozumieć ustalony planem 
zespół działań możliwych do realizacji w terenie i 
które zostały opisane w tekņcie planu i oznaczone 
na rysunku planu symbolem literowym;  

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

8) zabudowie garażowej - należy przez to rozumieć 
działania ograniczone do utrzymania istniejących 
oraz realizacji zaprojektowanych obiektów bu-
dowlanych służących przechowywaniu pojazdów 
w budynkach wraz z myjniami samochodowymi, 
także dojņciami, dojazdami, miejscami postojo-
wymi dla samochodów, infrastrukturą techniczną 
oraz zielenią;  

9) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czonej symbolem „MW” – należy przez to rozu-
mieć działania ograniczone do utrzymania istnie-
jących oraz realizacji zaprojektowanych budyn-
ków wielorodzinnych, z niezbędnymi do ich funk-
cjonowania: budynkami i pomieszczeniami, w 
szczególnoņci technicznymi, gospodarczymi, ga-
rażami, a także dojņciami, dojazdami, miejscami 
postojowymi dla samochodów, infrastrukturą 
techniczną oraz zielenią;  

10) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem 
„U” - należy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz budowy 
zaprojektowanych obiektów budowlanych służą-
cych działalnoņci w zakresie: administracji, kultu-
ry, obsługi finansowej, poczty, handlu (z wyłą-
czeniem działalnoņci prowadzonej w lokalach 
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handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m²), hotelarstwa, gastronomii, sportu i re-
kreacji oraz usług bytowych, ņwiadczonych bez-
poņrednio na rzecz ludnoņci, takich jak: krawiec-
kie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, biura projek-
towe i geodezyjne, usługi napraw artykułów 
użytku osobistego i domowego oraz inne o po-
dobnym charakterze, z niezbędnymi do ich funk-
cjonowania budynkami i pomieszczeniami, w 
szczególnoņci technicznymi, biurowymi i socjal-
nymi, garażami, a także dojņciami, dojazdami, 
miejscami postojowymi dla samochodów, infra-
strukturą techniczną oraz zielenią;  

11) zabudowie produkcyjnej, składach i magazynach, 
oznaczonej symbolem „P” – należy przez to ro-
zumieć działania ograniczone do utrzymania ist-
niejących oraz budowy zaprojektowanych obiek-
tów budowlanych służących działalnoņci produk-
cyjnej, magazynowo-składowej, baz transportu 
samochodowego, warsztatów remontowych, z 
niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami i 
pomieszczeniami, w szczególnoņci technicznymi, 
biurowymi i socjalnymi, garażami, a także doj-
ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi dla 
samochodów, infrastrukturą techniczną oraz zie-
lenią;  

12) drogach publicznych, oznaczonych symbolem 
„KD” - należy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz realizacji 
zaprojektowanych dróg (lub ulic) służących ko-
munikacji publicznej, w tym klasy: lokalne – o 
symbolu „KD(L)” i zbiorcze – o symbolu „KD(Z)”;  

13) drogach wewnętrznych, oznaczonych symbolem 
„KDW” - należy przez to rozumieć działania ogra-
niczone do utrzymania istniejących oraz budowy 
zaprojektowanych dróg (ulic) nie będących dro-
gami publicznymi, służących bezpoņredniej ob-
słudze komunikacyjnej przyległych terenów za-
budowy (ulica pieszo-jezdna) lub jako dojazd w 
terenach rolniczych i lasach (droga gospodarcza);  

14) zabudowie stacji paliw, oznaczonej symbolem 
„KSn”, należy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz realizacji 
projektowanych obiektów budowlanych służą-
cych stacjom tankowania pojazdów wraz z myj-
niami samochodowymi, z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami, w 
szczególnoņci technicznymi, garażami, a także 
dojņciami, dojazdami, miejscami postojowymi 
dla samochodów, infrastrukturą techniczną oraz 
zielenią;  

15) rolnictwie – uprawy polowe, oznaczonym symbo-
lem „R” - należy przez to rozumieć działania 
ograniczone do gospodarowania rolniczego na 
niektórych użytkach rolnych, w tym: na gruntach 
ornych, pod sadami, na trwałych użytkach zielo-
nych, łącznie z drogami dojazdowymi do gruntów 
rolnych, obiektami melioracji wodnych i przeciw-
powodziowymi oraz gruntami pod zadrzewie-

niami i zakrzewieniami ņródpolnymi, także grun-
tami oczek wodnych;  

16) zabudowie rolniczej, oznaczonej symbolem „RM” 
- należy przez to rozumieć działania ograniczone 
do utrzymania istniejącej oraz wykonywania za-
projektowanej zabudowy mieszkalno-produkcyj-
nej w gospodarstwie rolnym, w skład której 
wchodzą: budynek mieszkalny, budynki i budow-
le służące przechowywaniu ņrodków produkcji, 
prowadzeniu produkcji rolniczej, przetwarzaniu i 
magazynowaniu wyprodukowanych w gospo-
darstwie produktów rolniczych i przeznaczonych 
na potrzeby własne gospodarstwa rolnego, z nie-
zbędną do funkcjonowania tych obiektów infra-
strukturą techniczną, także dojņciami, dojazdami 
oraz zielenią;  

17) lasach, oznaczonych symbolem „ZL” - należy 
przez to rozumieć działania służące gospodaro-
waniu leņnemu na gruntach leņnych, obejmują-
cych: lasy, porolne grunty do zalesienia z liniami 
podziału wewnętrznego lasu i urządzeniami me-
lioracji wodnej oraz drogi leņne, parkingi leņne, 
leņne obiekty turystyczne i zabudowę leņną;  

18) zasadach zagospodarowania – należy przez to 
rozumieć okreņlone planem wymagania stawiane 
przy realizacji przeznaczenia terenu;  

19) działce budowlanej, zwanej dalej działką – należy 
przez to rozumieć nieruchomoņć gruntową lub 
działkę gruntu, której wielkoņć, cechy geome-
tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposa-
żenie w urządzenia infrastruktury technicznej są 
zgodne z ustaleniami niniejszego planu oraz 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego;  

20) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię na rysunku planu, w której może 
być umieszczona ņciana budynku bez jej przekra-
czania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub 
innych wskazanych rysunkiem planu elementów 
zagospodarowania terenu i która nie dotyczy ta-
kich elementów architektonicznych jak: balkon, 
wykusz, zadaszenie wejņcia, gzyms, okap dachu, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, jeņli przekro-
czenie to nie jest większe niż 1,3 m;  

21) wskaźniku zabudowy terenu (lub działki) – należy 
przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę 
niemianowaną) ustalany niniejszym planem dla 
wyodrębnionego terenu lub działki, a uzyskany z 
podzielenia, odpowiednio, powierzchni zabudo-
wanej pod wszystkimi budynkami na tym terenie 
lub działce przez powierzchnię tego terenu lub 
działki;  

22) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyra-
żony w procentach) ustalany niniejszym planem 
dla działki, a uzyskany z podzielenia powierzchni 
terenu działki z nawierzchnią ziemną urządzoną w 
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sposób zapewniający naturalną wegetację, a tak-
że 50% powierzchni tarasów i stropodachów z ta-
ką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2 oraz 
wodę powierzchniową na tej działce – przez po-
wierzchnię całej działki;  

23) zachowaniu budynków – należy przez to rozumieć 
dopuszczalnoņć wykonywania na istniejących 
budynkach przebudowy i remontów, w tym ter-
momodernizacji, także dobudowy wiatrołapów, 
urządzeń dla niepełnosprawnych oraz szybów 
dźwigowych, przy jednoczesnym zakazie odbu-
dowy oraz rozbudowy i nadbudowy w celu 
zwiększenia powierzchni podstawowej budynku;  

24) utrzymaniu obiektów budowlanych lub przyrod-
niczych – należy przez to rozumieć dopuszczal-
noņć wykonywania na istniejących obiektach bu-
dowlanych remontów, przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy, a na istniejących obiek-
tach przyrodniczych wykonywania zabiegów pie-
lęgnacyjnych i odtworzeniowych;  

25) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach – 
należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym wejņciu do 
budynku lub jego częņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyżej położonego 
punktu przekrycia;  

26) stanie istniejącym zagospodarowania terenu - 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień 
uchwalenia niniejszego planu;  

27) froncie działki – należy przez to rozumieć częņć 
działki bezpoņrednio przylegająca do drogi, która 
zapewnia tej działce dostęp do drogi publicznej;  

28) obiekcie wieżowym – należy przez to rozumieć 
budynek produkcyjny lub częņć takiego budynku, 
którego wysokoņć ze względu na potrzeby tech-
nologiczne przekracza dopuszczalną wysokoņć 
budynków okreņloną w przepisach rozdziału 8 ni-
niejszego planu, lecz nie jest większa niż 35 me-
trów.  

2. Pojęcia i okreņlenia użyte w planie, a nie 
zdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa według stanu na 
dzień uchwalenia niniejszego planu.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego obowiązujące  

na całym obszarze planu lub na terenach  
o wyszczególnionym przeznaczeniu  
 
§ 5. Linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania należy identyfikować w oparciu o:  
1) punkty identyfikacyjne okreņlone na rysunku pla-

nu (wskazane naniesienia wynikające z treņci 
mapy zasadniczej), lub;  

2) trwałe naniesienia lub granice własnoņci wynika-
jące z treņci mapy zasadniczej - jako linie (punkty) 

pokrywające się z tymi elementami rysunku pla-
nu, lub;  

3) zwymiarowanie okreņlone na rysunku planu, lub;  
4) w sytuacji wyczerpania warunków, o których 

mowa w pkt 1, 2 i 3, w oparciu o miary graficzne z 
rysunku planu.  

§ 6. 1. Linie zabudowy okreņla się na rysunku 
planu punktami identyfikacyjnymi (wskazane nanie-
sienia wynikające z treņci mapy zasadniczej) lub po-
przez zwymiarowanie.  

2. W przypadku, gdy dla terenu (lub jego 
fragmentu) z dopuszczoną realizacją budynków - ani 
na rysunku planu, ani w tekņcie planu - nie okreņla 
się przebiegu linii zabudowy, należy rozumieć że 
linia ta istnieje, pokrywa się z linią rozgraniczającą 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania i jest linią zabudowy nie-
przekraczalną, przy zachowaniu przepisów odręb-
nych.  

3. Dopuszcza się zachowanie istniejących 
budynków nie spełniających warunków ustaleń pla-
nu dotyczących linii zabudowy.  

§ 7. Utrzymanie istniejących lub budowa 
nowych obiektów budowlanych w odległoņci mniej-
szej niż 7,5 m od osi napowietrznej linii elektroener-
getycznej ņredniego napięcia (15 kV) lub stacji trans-
formatorowej ze ņredniego na niskie napięcie - jeżeli 
w niniejszym planie nie okreņla się zakazu takiego 
zagospodarowania, wymaga zachowania warunków 
bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji tej linii 
lub stacji, ustalonych odrębnymi przepisami i Polską 
Normą.  

§ 8. Na obszarze planu obowiązuje zakaz re-
alizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000 m2.  

§ 9. 1. Od strony ulic obowiązuje zakaz wy-
konywania ogrodzeń:  
1) o wysokoņci powyżej 1,7 m;  
2) pełnych, o wypełnieniu powyżej 20% powierzchni 
 przęsła;  
3) z prefabrykowanych elementów betonowych.  

2. Ustalenia zawarte w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 nie 
obowiązują w sytuacji, gdy ogrodzenie będzie pełnić 
rolę ekranu ograniczającego negatywne oddziały-
wania na ņrodowisko ze strony zakładów umiejsco-
wionych w terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia „P”.  

§ 10. 1. Ustala się zakaz realizacji tablic i 
urządzeń reklamowych w terenach oznaczonych 
symbolami przeznaczenia: „R” i „ZL”.  

2. Na całym obszarze planu, z zastrzeżeniem 
treņci ust. 1, ogranicza się wielkoņć tablic i urządzeń 
reklamowych instalowanych na działkach, budyn-
kach i ogrodzeniach do maksymalnej powierzchni - 2 
m2.  

§ 11. W terenach, dla których niniejszy plan 
ustala inne przeznaczenie niż dotychczasowy sposób 
użytkowania, do czasu podjęcia realizacji ustalonego 
przeznaczenia, obowiązują następujące warunki 
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tymczasowego zagospodarowania:  
1) dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów 

budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem, 
niezbędnych do dotychczasowego sposobu użyt-
kowania terenu lub jego fragmentu;  

2) powierzchnia zabudowy obiektami, o których 
mowa w pkt 1, nie może przekraczać 5% po-
wierzchni działki i również 20% powierzchni ist-
niejącej zabudowy;  

3) istniejące budynki mogą być użytkowane w spo-
sób dotychczasowy, z prawem do ich zachowa-
nia;  

4) istniejące ogrodzenia mogą być użytkowane w 
dotychczasowej lokalizacji, z prawem do ich za-
chowania, z wyłączeniem modernizacji, przebu-
dowy i odbudowy; chyba że w przepisach roz-
działu 8 stanowi się inaczej.  

§ 12. Nie ustala się warunków i wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania obszarów 
przestrzeni publicznej.  

 
Rozdział 3 

Szczegółowe zasady i warunki podziału  
oraz scalania i podziału nieruchomości  

 
§ 13. Wielkoņć i kształt wydzielanych działek z 

istniejącą zabudową winny być dostosowane do 
potrzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów 
budowlanych, przy zachowaniu wymogów niniej-
szego planu i przepisów odrębnych.  

§ 14. Wymagane jest zachowanie wartoņci 
użytkowych wszystkich fragmentów terenu w zakre-
sie dokonania podziałów oraz scaleń i podziałów na 
działki.  

§ 15. 1. Działka gruntu wydzielana jako do-
jazd do działek, a także fragment działki przeznaczo-
ny w jej ramach pod dojazd winien posiadać szero-
koņć zapewniającą wprowadzenie w jego granice 
sieci infrastruktury technicznej, niezbędnej dla ob-
sługi zabudowy i zagospodarowania działki, lecz nie 
mniej niż 5 m, gdy do działki przewiduje się dopro-
wadzenie, wyłącznie, sieci zaopatrujących w wodę i 
energię elektryczną, w pozostałych przypadkach - 
szerokoņć dojazdu winna być zwiększana do wielko-
ņci zapewniającej ułożenie przewidywanych sieci, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, Polskimi Normami 
lub warunkami technicznymi realizacji sieci tech-
nicznych. Ustalenie dotyczy odpowiednio wydziela-
nego dojazdu do nieruchomoņci pozostającej po 
wydzieleniu działki lub działek.  

2. Wydzielenie działki gruntu pod dojazd 
wymaga zachowania narożnych ņcięć jej granic w 
obrębie skrzyżowania nawiązującego dojazd do dro-
gi (ulicy), o wymiarach co najmniej 5 m x 5 m; wa-
runek nie dotyczy sytuacji uzasadnionej względami 
technicznymi lub ochroną drzewostanu.  

§ 16. 1. Przy podziale nieruchomoņci lub sca-
leniu i podziale nieruchomoņci obowiązują następu-
jące parametry wydzielanych działek:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 
minimalna powierzchnia działki winna wynosić 
1000 m2, a minimalna szerokoņć frontu działki - 25 
m;  

2) dla zabudowy usługowej – minimalna po-
wierzchnia działki winna wynosić 1000 m2, a mi-
nimalna szerokoņć frontu działki – 20 m;  

3) dla zabudowy produkcyjnej – minimalna po-
wierzchnia działki winna wynosić 3000 m2, nie 
ustala się szerokoņci frontu działki. 

2. Dopuszcza się wyodrębnienie działki o sze-
rokoņci frontu mniejszej niż okreņlona w ust. 1, w 
przypadkach gdy:  
1) front działki wyznaczają granice działki podlega-

jącej podziałowi;  
2) następuje wyodrębnienie działki przyległej do 

ulicy (dojazdu) na odcinku zmiany kierunku trasy 
tej ulicy (dojazdu) lub na odcinku jej nieprzeloto-
wego zakończenia i szerokoņć ta nie będzie 
mniejsza niż 5 m.  

3. Nie ustala się kąta położenia linii granicz-
nych wydzielanej działki w stosunku do pasa drogo-
wego ulicy obsługującej.  

§ 17. Wydzielenie działek gruntu nie spełnia-
jących warunków okreņlonych w niniejszym planie 
dopuszczalne jest:  
1) w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomoņci 

posiadającej wspólną granicę z wydzielaną dział-
ką lub regulacji granic między sąsiadującymi nie-
ruchomoņciami;  

2) w sytuacji, gdy nowa granica działki ewidencyjnej 
pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania.  

§ 18. Przy wydzielaniu działki pod budowę 
stacji transformatorowej ze ņredniego na niskie na-
pięcie obowiązuje zachowanie minimalnych wymia-
rów tej działki: 6 m x 5 m dla stacji wnętrzowych lub 
3 m x 2 m dla stacji słupowych.  

§ 19. Wydzielenie działek gruntu nie spełnia-
jących warunków, o których mowa w przepisach 
niniejszego rozdziału, dopuszczalne jest:  
1) w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomoņci;  
2) w sytuacji gdy nowa granica działki ewidencyjnej 

pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania.  

§ 20. Na obszarze objętym planem nie wy-
znacza się terenów wymagających scalenia i podzia-
łu nieruchomoņci.  

 
Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji  

 
§ 21. Dostępnoņć komunikacyjną do terenów 

zapewniają:  
1) ulica Fabryczna (droga publiczna), której klasa i 

parametry zostały okreņlone w rozdziale 8 niniej-
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szej uchwały;  
2) ogólnodostępna droga wewnętrzna w terenie 

opisanym symbolem 18.28.;  
3) ulice: S. Domarasiewicza, Grabina i Warszawska 

(drogi publiczne) przebiegające poza obszarem 
planu i przylegające do poszczególnych terenów;  

4) nieruchomoņci położone w granicach terenów 
lub do nich styczne, będące dojņciami lub dojaz-
dami.  

§ 22. Dojņcia lub dojazdy wydzielane w obrę-
bie poszczególnych terenów nie są w rozumieniu 
niniejszego planu, drogami (ulicami) publicznymi ani 
ogólnodostępnymi drogami wewnętrznymi.  

§ 23. Linie rozgraniczające drogi (ulicy) winny 
spełniać warunki zwymiarowania oraz miar graficz-
nych i punktów identyfikacyjnych okreņlonych na 
rysunku planu.  

§ 24. 1. Wykonując zabudowę na działce na-
leży w jej obrębie urządzić miejsca postojowe dla 
samochodów użytkowników zabudowy, z zastrzeże-
niem treņci ust. 3.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, doty-
czy wykonywania nowego obiektu budowlanego lub 
zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu 
budowlanego.  

3. W przypadku realizacji budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego dopuszcza się urządzenie 
miejsc postojowych dla samochodów poza grani-
cami działki, pod warunkiem że miejsca te będą 
znajdowały się na obszarze niniejszego planu.  

4. Ustala się obowiązek urządzenia miejsc 
postojowych dla samochodów w iloņci, minimum:  
1) w przypadku realizacji obiektu handlowego, licząc 

łącznie:  
 a) jedno ogólnodostępne stanowisko na każde 

30 m2 powierzchni sprzedaży,  
 b) jedno stanowisko dla dostawy towarów;  
2) w przypadku realizacji obiektu gastronomiczne-

go, licząc łącznie:  
 a) jedno ogólnodostępne stanowisko na każde 

40 m2 powierzchni użytkowej budynku lub 
cztery miejsca konsumpcyjne,  

 b) jedno stanowisko dla dostawy towarów;  
3) w przypadku realizacji obiektu hotelowego - jed-

no ogólnodostępne stanowisko na każde 2 miej-
sca noclegowe;  

4) w przypadku realizacji obiektów z zakresu zabu-
dowy usługowej nie wymienionego w pkt 1, 2 i 3, 
licząc łącznie:  

 a) jedno ogólnodostępne stanowisko na każde 
50 m2 ogólnodostępnej powierzchni użytko-
wej,  

 b) jedno stanowisko na każde rozpoczęte trzy 
miejsca pracy;  

5) w przypadku realizacji budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego – 1 stanowisko na 1 mieszkanie;  

6) w przypadku realizacji obiektu z zakresu zabudo-
wy produkcyjnej, składów i magazynów – 1 sta-
nowisko na każde rozpoczęte trzy miejsca pracy.  

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadających 
powierzchni sprzedaży.  

6. Ustalony w ust. 4 obowiązek urządzenia 
okreņlonej liczby miejsc postojowych dotyczy sta-
nowisk przeznaczonych dla samochodów osobo-
wych, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych dla reali-
zacji dostawy towarów, gdzie wymagane jest wyko-
nanie stanowiska postojowego dla samochodu cię-
żarowego.  

§ 25. W terenach realizacji zabudowy pro-
dukcyjnej, składów i magazynów ustala się obowią-
zek urządzenia miejsc postojowych dla samochodów 
ciężarowych w liczbie - jedno stanowisko na każde 
rozpoczęte 200 m2 powierzchni użytkowej budynku o 
funkcji produkcyjnej, składów i magazynów.  

§ 26. Ustala się zakaz utwardzenia po-
wierzchni dróg i parkingów żużlem, popiołem prze-
mysłowym i innymi materiałami pylącymi.  

 
Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej  
 
§ 27. 1. Minimalny program wyposażenia te-

renów przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje 
sieci i urządzenia: zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia 
w energię elektryczną, odprowadzenia i oczyszczania 
ņcieków bytowych.  

2. Dopuszczalne jest wyposażenie terenów w 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej innych 
mediów, nie wymienionych w ust. 1, pod warun-
kiem zachowania pozostałych ustaleń planu.  

§ 28. 1. Ustala się prawo realizacji sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa 
w § 27 ust. 1:  
1) w ramach pasów drogowych dróg (ulic), dojņć i 

dojazdów na całym obszarze planu, na warun-
kach okreņlonych przez zarządcę drogi;  

2) w ramach pasów przylegających do terenów 
komunikacji (przy drogach, ulicach, dojņciach i 
dojazdach) o granicach okreņlonych linią zabu-
dowy i linią rozgraniczającą tereny komunikacji, 
przy zachowaniu możliwoņci zabudowy działek 
oraz wymogów przepisów odrębnych;  

3) w osiach istniejących sieci.  
2. Dopuszcza się realizację w pasach drogo-

wych dróg (ulic), dojņć i dojazdów sieci infrastruktu-
ry technicznej innych mediów, o których mowa w § 
27 ust. 2, w sytuacji gdy będą zapewnione warunki 
do prowadzenia sieci infrastruktury technicznej z 
zakresu okreņlonego jako minimalny program wy-
posażenia terenów zabudowy.  

3. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie 
jest możliwe zrealizowanie sieci lub urządzeń infra-
struktury technicznej według zasad, o których mowa 
w ust. 1 (w tym, przy podejmowaniu przebudowy, ze 
zmianą trasy, istniejących linii elektroenergetycznych 
ņredniego napięcia) - dopuszcza się budowę sieci 
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poza wskazanymi tam terenami lub fragmentami 
terenów, z zastrzeżeniem że zostanie zachowana 
możliwoņć realizacji przeznaczenia danego terenu, z 
uwzględnieniem zasad i warunków oraz standardów 
zabudowy i zagospodarowania ustalonych w planie, 
a także w przepisach odrębnych.  

4. W pasie terenu o szerokoņci do 25 m 
wzdłuż linii rozgraniczających ulicy Fabrycznej obo-
wiązuje zakaz prowadzenia sieci infrastruktury tech-
nicznej jako sieci nadziemnej.  

5. Przy przebudowie istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych preferuje się 
zastosowanie kablowych linii podziemnych.  

§ 29. Ustala się następujące warunki obsługi 
zabudowy w zakresie infrastruktury technicznej:  
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodocią-

gowej lub ujęć własnych, z zachowaniem przepi-
sów odrębnych;  

2) odprowadzenie ņcieków bytowych do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej;  

3) na terenach niewyposażonych w sieć kanaliza-
cyjną, do czasu realizacji sieci, ņcieki bytowe mo-
gą być odprowadzone do bezodpływowych zbior-
ników na nieczystoņci ciekłe, z wywozem na sta-
cję zlewną oczyszczalni ņcieków;  

4) odprowadzenie ņcieków przemysłowych do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej, z warunkiem realizacji 
niezbędnych urządzeń podczyszczających w celu 
utrzymania wymaganej jakoņci odprowadzanych 
ņcieków;  

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej lub do ziemi, przy 
zachowaniu przepisów odrębnych;  

6) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o:  
 a) istniejące w obszarze planu stacje transforma-

torowe (zasilane liniami elektroenergetyczny-
mi ņredniego napięcia), z dopuszczeniem kon-
serwacji, wymiany oraz przebudowy tych 
obiektów,  

 b) istniejące stacje transformatorowe ze ņrednie-
go na niskie napięcie, położone poza obsza-
rem planu,  

 c) projektowane – według zapotrzebowania, 
stacje transformatorowe, zasilane liniami elek-
troenergetycznymi ņredniego napięcia, sytu-
owane w terenach przeznaczonych pod zabu-
dowę, z zachowaniem dostępu tych obiektów 
do ogólnodostępnej ulicy,  

 d) istniejące i projektowane linie elektroenerge-
tyczne niskiego napięcia;  

7) zaopatrzenie w energię cieplną – z wykorzysta-
niem zewnętrznych sieci: ciepłowniczej, gazowej i 
elektroenergetycznej lub w oparciu o źródło wła-
sne;  

8) usuwanie odpadów komunalnych w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu od-
padów (z uwzględnieniem segregacji i selektyw-
nej zbiórki odpadów) w celu ich przygotowania 
do transportu do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania.  

Rozdział 6 
Zasady ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa 
kulturowego, zabytków  

i dóbr kultury współczesnej  
 
§ 30. 1. Na rysunku planu zostały zilustrowa-

ne:  
1) granice otuliny Bolimowskiego Parku Krajobra-

zowego, których przebieg okreņla rozporządzenie 
Nr 36 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 październi-
ka 2005 r. w sprawie Bolimowskiego Parku Kra-
jobrazowego znajdującego się w granicach wo-
jewództwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 
318, poz. 2928);  

2) granice terenów: ochrony bezpoņredniej, ochrony 
poņredniej wewnętrznej oraz ochrony poņredniej 
zewnętrznej ujęć wód podziemnych, których 
przebieg okreņla decyzja Wojewody Skierniewic-
kiego z dnia 8 grudnia 1997 r. znak: O.I.6226-1-
3/97.  

2. Realizacja zagospodarowania w terenach 
oznaczonych symbolami: 18.26., 18.27., 18.28., 18.29. 
i 18.30. oraz we fragmentach terenów oznaczonych 
symbolami: 18.31, 18.33, 18.35, i 18.36 - położonych 
w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, 
podlega rygorom i zasadom ochrony przyrody Parku 
zawartym w przepisach szczególnych oraz w niniej-
szej uchwale.  

3. Realizacja przeznaczenia we fragmentach 
terenu oznaczonego symbolem 18.33., stanowiących 
teren ochrony poņredniej wewnętrznej ujęć wód 
podziemnych (o których mowa w ust. 1 pkt 2) podle-
ga ograniczeniom ustanowionym dla ochrony tych 
ujęć. W terenie ochrony poņredniej wewnętrznej 
obowiązują zakazy: odprowadzania ņcieków do 
gruntu, stosowania soli do posypywania terenu 
(bądź innych ņrodków chemicznych mogących po-
gorszyć jakoņć wody w ujęciu), przechowywania i 
składowania ņmieci i odpadów, lokalizowania maga-
zynów produktów ropopochodnych oraz ņrodków 
chemicznych, lokalizowania nowych otworów stu-
dziennych (oprócz otworów zastępczych). Powyższe 
zakazy przestają obowiązywać z chwilą uchylenia lub 
zmiany aktu rozstrzygającego o ochronie ujęć wód 
podziemnych.  

4. Realizacja przeznaczenia w terenach o 
symbolach: 18.30., 18.31. i 18.32. oraz we fragmen-
tach terenów o symbolach: 18.26. i 18.33., stanowią-
cych teren ochrony poņredniej zewnętrznej ujęć wód 
podziemnych podlega ograniczeniom ustanowio-
nym dla ochrony tych ujęć. W terenie ochrony po-
ņredniej zewnętrznej obowiązują zakazy: odprowa-
dzania ņcieków do gruntu i wód powierzchniowych, 
stosowania soli do posypywania dróg i chodników 
(bądź innych ņrodków chemicznych mogących po-
gorszyć jakoņć wody w ujęciu), prowadzenia robót i 
czynnoņci mogących pogorszyć jakoņć bądź iloņć 
wody w ujęciu. Powyższe zakazy przestają obowią-
zywać z chwilą uchylenia lub zmiany aktu rozstrzyga-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 308 – 18685 – Poz. 3122 
 
jącego o ochronie ujęć wód podziemnych.  

§ 31. Ustala się zasadę równoczesnej lub 
wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanie-
czyszczeniem, w stosunku do realizacji obiektów i 
urządzeń dopuszczalnych w ramach przeznaczenia 
terenu.  

§ 32. Realizacja zagospodarowania w obrębie 
poszczególnych działek nie powinna powodować 
przekroczenia standardów jakoņci ņrodowiska poza 
granicami obszaru, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny.  

§ 33. W sytuacji wystąpienia na działce uciąż-
liwoņci wywołanych hałasem, zapyleniem, wibra-
cjami lub promieniowaniem elektromagnetycznym, 
projektowane budynki przeznaczone na pobyt ludzi 
wymagają zastosowania rozwiązań technicznych 
zmniejszających je poniżej poziomów dopuszczal-
nych, bądź zwiększających odpornoņć budynku na 
zagrożenia i uciążliwoņci.  

§ 34. Wyodrębnione niniejszym planem tere-
ny oznaczone symbolami: 18.31., 18.32. i 18.36. 
wskazuje się jako rodzaje terenów o dopuszczalnych 
poziomach hałasu w ņrodowisku (o których mowa w 
przepisach prawa ochrony ņrodowiska) – „tereny 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usłu-
gową”.  

§ 35. Niniejszym planem nie okreņla się 
obiektów i terenów, które wymagają ustanowienia 
szczególnych zasad zabudowy i zagospodarowania 
dla ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej.  

 
Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie,  

ustalonych na podstawie przepisów odrĉbnych,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi  
i osuwania siĉ mas ziemnych  

 
§ 36. Z uwagi na istniejące uwarunkowania 

nie okreņla się w niniejszym planie granic i sposo-
bów zagospodarowania terenów lub obiektów pod-
legających ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów (w tym terenów górniczych).  

§ 37. Z uwagi na istniejące uwarunkowania 
nie okreņla się w niniejszym planie granic i sposo-
bów zagospodarowania terenów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem się mas ziemnych.  

 
Rozdział 8 

Przeznaczenie, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz warunki 

zagospodarowania wydzielonych terenów  
 
§ 38. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 18 – 

„Grabina” wyznacza się tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.  

2. Ustala się teren o symbolu 18.26. (odcinek 
ulicy Fabrycznej), dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(L));  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) ulica klasy „lokalna”,  
 b) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 6,0 m,  
 c) dopuszcza się urządzenie ņcieżki rowerowej 

lub pieszo-rowerowej.  
3. Ustala się tereny o symbolach: 18.27. (przy 

ulicy Fabrycznej) i 18.34. (przy ulicy Grabina), dla 
których okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: lasy (symbol ZL);  
2) zasady i warunki zagospodarowania: zakaz reali-

zacji budynków.  
4. Ustala się teren o symbolu 18.28. (przy uli-

cy Fabrycznej), dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne (symbol 

KDW);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) ulica pieszo-jezdna,  
 b) istniejąca przepompownia ņcieków do utrzy-

mania.  
5. Ustala się teren o symbolu 18.29. (przy uli-

cy Fabrycznej), dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa stacji paliw 

(symbol KSn);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) dopuszcza się wykonanie obiektów budowla-

nych służących działalnoņci w zakresie handlu 
(z ograniczeniem powierzchni sprzedaży do 
500 m²) i gastronomii,  

 b) budynki o jednej kondygnacji nadziemnej i nie 
wyższe niż 7,0 m,  

 c) dachy na budynkach dwu- lub wielospadowe, 
o symetrycznych połaciach, z zachowaniem 
nachylenia połaci w przedziale od 250 do 400,  

 d) ustalenia lit. c nie dotyczą obiektów stanowią-
cych zadaszenie dla miejsca tankowania sa-
mochodów. Dachy na tych obiektach winny 
mieć połacie o nachyleniu nie większym niż 
400,  

 e) wskaźnik zabudowy działki – do 0,4,  
 f) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniejszy niż 20%.  
6. Ustala się teren o symbolu 18.30. (przy uli-

cy S. Domarasiewicza), dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (sym-

bol U);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) dopuszcza się wykonanie obiektów budowla-

nych służących działalnoņci w zakresie obsługi 
komunikacji samochodowej, za wyjątkiem baz 
transportu samochodowego i stacji paliw 
płynnych,  

 b) budynki usługowe o wysokoņci do 9 m, pozo-
stałe budynki o wysokoņci do 6 m,  

 c) dachy na budynkach dwu- lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci do 400,  

 d) wskaźnik zabudowy działki – do 0,4,  
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 e) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniejszy niż 20%.  
7. Ustala się teren o symbolu 18.31. ( przy 

ulicy S. Domarasiewicza), dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (symbol MW) i zabudowa usługo-
wa (symbol U);  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) realizacja mieszkań wyłącznie w ramach wy-

korzystania istniejących budynków,  
 b) wykonując rozbudowę budynków, o których 

mowa w lit. a, dopuszcza się zwiększenie ich 
powierzchni użytkowej związanej z funkcją 
mieszkalną – maksymalnie o 5%,  

 c) ograniczenie, o którym mowa w lit. b nie do-
tyczy realizacji parkingu podziemnego,  

 d) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i 
usługowe o wysokoņci od dwóch do trzech 
kondygnacji nadziemnych i nie wyższe niż 14 
m, pozostałe budynki o wysokoņci do 5 m,  

 e) dachy na budynkach dwu- lub wielospadowe, 
o symetrycznych połaciach, z zachowaniem 
nachylenia połaci w przedziale od 250 do 400; 
dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich,  

 f) wskaźnik zabudowy działki – do 0,4,  
 g) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniejszy niż 25%.  
8. Ustala się teren o symbolu 18.32. (przy uli-

cy S. Domarasiewicza), dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (symbol MW);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) realizacja mieszkań w zabudowie mieszkanio-

wej wielorodzinnej ograniczona do wykorzy-
stania istniejących budynków mieszkalnych, z 
dopuszczeniem zwiększenia powierzchni użyt-
kowej każdego z tych budynków, maksymal-
nie o 5%,  

 b) ograniczenie o którym mowa w lit. a nie doty-
czy realizacji parkingu podziemnego,  

 c) w parterach budynków mieszkalnych dopusz-
cza się realizację pomieszczeń służących dzia-
łalnoņci z zakresu okreņlonego dla zabudowy 
usługowej,  

 d) budynki mieszkalne o wysokoņci od dwóch do 
trzech kondygnacji nadziemnych, i nie wyższe 
niż 14 m, pozostałe budynki o wysokoņci do 
4,5 m,  

 e) dachy na budynkach dwu- lub wielospadowe, 
o symetrycznych połaciach, z zachowaniem 
nachylenia połaci w przedziale od 250 do 400; 
dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich,  

 f) wskaźnik zabudowy działki – do 0,4,  
 g) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniejszy niż 25%.  
9. Ustala się teren o symbolu 18.33. ( pomię-

dzy ulicą Fabryczną i ulicą Warszawską), dla którego 
okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna, 

składy i magazyny (symbol P); 

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) dopuszcza się realizację działań z zakresu zde-

finiowanego dla zabudowy garażowej,  
 b) dopuszcza się utrzymanie bocznicy kolejowej,  
 c) w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 

126/40 dopuszcza się realizację obiektów słu-
żących działalnoņci handlowej, z ogranicze-
niem powierzchni sprzedaży do 400 m2 i z wy-
łączeniem obiektów handlu artykułami żyw-
noņciowymi,  

 d) wysokoņć budynków w 50-cio metrowym 
pasie terenu wzdłuż ulicy Fabrycznej do 9 m,  

 e) wysokoņć budynków poza pasem terenu, o 
którym mowa w lit. b, do 20 m, z dopuszcze-
niem obiektów wieżowych,  

 f) nie ustala się geometrii dachów na budyn-
kach,  

 g) wskaźnik zabudowy działki – do 0,7,  
 h) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniejszy niż 10%,  
 i) przebiegający w południowo-zachodniej czę-

ņci terenu rów melioracyjny do utrzymania, z 
dopuszczeniem jego przykrycia.  

10. Ustala się teren o symbolu 18.35 (przy 
ulicy Grabina), dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: rolnictwo (symbol R);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) zakaz realizacji budynków,  
 b) przebiegający w południowej częņci terenu 

rów melioracyjny do utrzymania, z dopusz-
czeniem jego przykrycia.  

11. Ustala się teren o symbolu 18.36. (przy 
ulicy Grabina), dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza (symbol 

RM);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) wysokoņć budynków do 9,0 m,  
 b) dachy na budynkach dwu- lub wielospadowe 

o nachyleniu połaci do 400,  
 c) zakaz realizacji budynków inwentarskich prze-

znaczonych dla chowu lub hodowli zwierząt w 
liczbie powyżej 10 dużych jednostek przelicze-
niowych inwentarza (DJP),  

 d) wskaźnik zabudowy terenu – do 0,4,  
 e) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniejszy niż 20%.  
12. Ustala się teren o symbolu 18.37. (przy 

skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej i Grabina), dla któ-
rego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(Z));  
2) zasady i warunki zagospodarowania - fragment 

pasa drogowego ulicy klasy „zbiorcza”.  
 

Rozdział 9 
Postanowienia końcowe  

 
§ 39. Tracą moc obowiązującą ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego uchwałą Nr 83/97/36 Rady Miej-
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skiej w Skierniewicach z dnia 30 wrzeņnia 1997 r. w 
sprawie zmiany miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Skierniewice (publ. Dz. 
Urz. Województwa Skierniewickiego Nr 28, poz. 157) 
dotyczące obszaru objętego niniejszym planem 
miejscowym.  

§ 40. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
 
 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XV/112/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 

 
 

 
Załącznik nr 2 
do uchwały nr XV/112/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
W terminach wyznaczonych w ogłoszeniach 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu 
miejscowego wpłynęły pisma zawierające uwagi, 
które nie zostały uwzględnione w procedurze spo-
rządzania planu, tj. w trybie okreņlonym w art. 17 pkt 
12 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

1. Dotyczy „uwagi” wniesionej w dniu 8 
kwietnia 2010 r. i w dniu 7 wrzeņnia 2010 r. przez 

właņciciela działki położonej przy ulicy S. Domara-
siewicza, oznaczonej numerem ewidencyjnym: 169. 
Właņciciel działki wnosi o rozszerzenie zakresu jej 
przeznaczenia o zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną. Uwaga dotyczy terenu opisanego w planie 
symbolami 18.30.U., o przeznaczeniu – „zabudowa 
usługowa”.  

Postanawia się nie uwzględnić w/wym. uwa-
gi – zważywszy na:  
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 - rozszerzenie przeznaczenia działki nr 169 o 

funkcję mieszkalnictwa stworzy nową, nieko-
rzystną sytuację dla właņcicieli sąsiednich 
nieruchomoņci użytkowanych na cele tech-
niczno-produkcyjne, 

 - ostatnim planem miejscowym, który obo-
wiązywał na obszarze działki nr 169 był plan 
ogólny miasta, który wygasł z końcem  
2003 r. Grunty działki, podobnie jak i jej są-
siedztwo były przeznaczone pod „przemysł”, 

 - w studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania miasta okreņla się dla całego 
obszaru dawnego zakładu „Rawent” (obej-
muje także działkę nr 169) politykę rozwoju 
przestrzennego okreņloną jako „strefa rozwo-
ju pozarolniczych miejsc pracy w ramach 
funkcji produkcyjno-usługowych”. W „stre-
fie” obowiązuje zasada nie przeznaczania te-
renów pod kompleksy zabudowy mieszka-
niowej.  
2. Dotyczy „uwagi” wniesionej w dniu 22 

kwietnia 2010 r. przez właņciciela działki gruntu o 
numerze 126/41. „Uwaga” stanowi wniosek o włą-
czenie przedmiotowej działki do terenu 18.31.MW,U. 
o przeznaczeniu – zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna i zabudowa usługowa (zamiast w terenie 
18.33.P o przeznaczeniu: zabudowa produkcyjna, 
składy i magazyny). Działka jest wykorzystana jako 
dojazd do budynku w terenie 18.31.  

Postanawia się uwagi nie uwzględnić – zwa-
żywszy na:  
 - skutkiem wprowadzenia wyżej opisanej 

zmiany planu byłoby „zbliżenie” terenu za-
budowy mieszkaniowej do istniejącej hali 
produkcyjnej w terenie 18.33. Może to mieć 
odniesienie w zmianie warunków funkcjo-
nowania obiektu przemysłowego; granica te-
renów chronionych zbliży się o szerokoņć 
działki nr 126/41, 

 - projekt planu nie wyklucza budowy i utrzy-
mania dojazdów w zagospodarowaniu tere-
nu o symbolu 18.33.P. Dodatkowo – w 
uwzględnieniu późniejszej uwagi właņciciela 
działki, został wprowadzony zapis o możli-
woņci wykonywania w terenie 18.33. samo-
dzielnej zabudowy garażowej.  
3. Dotyczy „uwagi” wniesionej w dniu 22 

kwietnia 2010 r. przez właņciciela działki gruntu o 
numerze 126/42. „Uwaga” zawiera wniosek o znie-
sienie zakazu zwiększenia powierzchni zabudowanej 
ponad ustaloną w planie wielkoņć 5-ciu procent.  

Postanawia się uwagi nie uwzględnić – zwa-
żywszy na:  
 - zwiększenie intensywnoņci wykorzystania na 

cele zabudowy mieszkaniowej terenu 
18.31.MW,U może być przyczyną konfliktu 
wobec bliskiego usytuowania zabudowy pro-
dukcyjnej w sąsiednim terenie oznaczonym 
symbolem 18.33.P., 

 - ustalone w planie przeznaczenie i warunki 
zabudowy działki nr 126/42 uwzględniają 
wczeņniejsze rozstrzygnięcia (z 2005 r.) decy-
zji o pozwoleniu na budowę obejmującej 
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 
budynku biurowo-usługowego na mieszkal-
ny.  
4. Dotyczy uwagi wniesionej przez właņcicie-

la działek o numerach ewidencyjnych: 126/64 i 
126/63 – pismo z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

W piņmie podważa się zasadnoņć utrzymania 
zapisu planu o dopuszczeniu utrzymania istniejącej 
bocznicy kolejowej, skoro faktycznie tory i podkłady 
zostały zdemontowane.  

Postanawia się uwagi nie uwzględnić – zwa-
żywszy na to, iż ustalenie to nie stanowi ogranicze-
nia dla zagospodarowania poszczególnych nieru-
chomoņci położonych w terenie 18.33.P, a jedynie 
stwarza dodatkową możliwoņć rozwiązania proble-
mów transportu w terenach przemysłowych. Nie jest 
przesądzone, że w przyszłoņci nie zaistnieje potrzeba 
odbudowy, rozbudowy bocznicy kolejowej i zakłady 
porozumieją się co do zasady jej prowadzenia i użyt-
kowania.  

5. Dotyczy uwagi wniesionej przez właņcicieli 
działek o numerach ewidencyjnych: 126/35, 126/37, 
126/28, 126/54 – pismo z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

W piņmie zawarty jest sprzeciw wobec usta-
leń planu dopuszczających zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną w terenach 18.31 i 18.32., to jest w 
bezpoņrednim sąsiedztwie hali produkcyjnej. Składa-
jący „uwagę” podnoszą, iż w/wym. ustalenia planu 
stwarzają nowe, niekorzystne uwarunkowania dla 
funkcjonowania ich zakładu. W szczególnoņci, spo-
wodują koniecznoņć ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń do ņrodowiska, a to z kolei przełoży się na 
wzrost kosztów funkcjonowania zakładu.  

Postanawia się uwagi nie uwzględnić – zwa-
żywszy na:  
 - teren 18.32. z zabudową bloków mieszkal-

nych „po-Rawentowskich” ma obowiązujący 
plan miejscowy, uchwalony w 1997 r. Prze-
znaczenie terenu w „starym planie” jest takie 
same jak w „nowym” planie, 

 - we wczeņniejszych postępowaniach admini-
stracyjnych – w oparciu o decyzje o warun-
kach zabudowy i następnie w oparciu o de-
cyzje o pozwoleniu na budowę, została prze-
sądzona zmiana sposobu użytkowania daw-
nych budynków biurowych i hotelu robotni-
czego na cele mieszkalne. Plan miejscowy 
poprzez ustalenie innych funkcji zagospoda-
rowania terenu niż mieszkaniowa, nie może 
wzruszyć ostatecznych decyzji o pozwoleniu 
na budowę. W niniejszym planie nie daje się 
uprawnień dla budowy nowych budynków 
mieszkalnych. W sytuacji wykonania w/wym. 
inwestycji mieszkaniowych - niezależnie czy 
plan zostanie uchwalony, czy też nie – zakład 
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zobligowany jest do spełnienia takich sa-
mych norm emisyjnych (w tym, w zakresie 
hałasu, zanieczyszczeń do powietrza), 

 - przy braku planu miejscowego realne staje 
się rozszerzenie i zintensyfikowanie w obrę-
bie nieruchomoņci położonych przy ulicy S. 
Domarasiewicza zabudowy o funkcji miesz-
kaniowej.  
6. Dotyczy uwagi wniesionej przez Dyrektora 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - pismo z 
dnia 17 wrzeņnia 2010 r. 

W piņmie zawierają się wnioski o:  
 - zmianę ustaleń planu w zakresie kształtowa-

nia kątów nachylenia połaci dachowych na 
budynkach na rzecz zapisu że preferuje się 
kąty nachylenia połaci dachowych w prze-
dziale od 300-450 (za wyjątkiem terenów pro-
dukcyjnych, gdzie akceptowalne jest zacho-
wanie dachów płaskich), 

 - zwiększenie wielkoņci okreņlającej minimalny 
udziału powierzchni biologicznie czynnej na 
działce budowlanej - w większoņci terenów, 
do wielkoņci 30% powierzchni działki, 

 - zmianę w zakresie ustalenia minimalnej wiel-
koņci działki dla zabudowy produkcyjno-
usługowej, wymaganej przy dokonywaniu 
podziału nieruchomoņci (okreņlenie wielkoņci 
2000 m2 jako preferowanej), 

 - wprowadzenie zapisu obligującego do bu-
dowania ogrodzeń bez podmurówki lub z 
przerwami w podmurówce, a na terenach 
produkcyjno-usługowych obligującego do 
uzupełnienia ogrodzenia żywopłotem z ga-
tunków rodzimych oraz stosowania tzw. „zie-
lonych ņcian” w przypadku realizacji ekra-
nów akustycznych, 

 - zmodyfikować treņć w par. 29 ust. 2 projektu 
planu wprowadzając zapis „realizacja zago-
spodarowania na terenach położonych w 
otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazo-
wego podlega rygorom i zasadom ochrony 
Parku zawartym w planie ochrony oraz w ni-
niejszej uchwale”, 

 - w planie umieņcić zapis zakazujący realizacji 
nowych budynków w pasie o szerokoņci 25 
m od granicy lasów państwowych.  
Postanawia się uwagi nie uwzględnić - zwa-

żywszy kolejno, na:  
 - okreņlone w planie parametry dotyczące 

kształtowania geometrii dachów uwzględnia-
ją uwarunkowania wynikające ze specyfiki 
zabudowy i zagospodarowania poszczegól-
nych terenów. Sugerowane przez Dyrektora 
Parku parametry ujęte zostały w okreņlonym 
przedziale wielkoņci, które niewiele odbiegają 
od ustalonych w planie. Rezygnuje się z wy-
konywania na obszarze objętym planem da-
chów stromych (o kącie nachylenia połaci na 
poziomie 45%), jako że ani na obszarze pla-
nu, ani w jej najbliższym otoczeniu nie wy-

stępują tak strome dachy. Ponadto, istniejące 
budynki to budynki stosunkowo wysokie, o 
dużych kubaturach. Efektem przebudowy na 
tych budynkach dachów na strome, byłoby 
zwiększenie wysokoņci budynków. Nie jest to 
efekt pożądany dla otoczenia chronionego 
sąsiedztwa Parku, 

 - wobec dokonanych parcelacji zabudowanych 
terenów po-Rawentowskich na wielu dział-
kach budowlanych nie jest możliwe zacho-
wanie 30% udziału powierzchni biologicznie 
czynnej. Nowe zagospodarowanie w obrębie 
działek (lub tylko utrzymanie istniejącego za-
gospodarowania) wymagać będzie dalszych 
inwestycji budowlanych, które skutkują 
ograniczeniem powierzchni biologicznie 
czynnych. Już wczeņniej, w uwzględnieniu 
tego rodzaju „uwagi” dokonano zmniejsze-
nia wartoņci ww. wskaźnika w terenie 18.33, 

 - według ustaleń planu minimalna powierzch-
nia działki dla zabudowy usługowej wynosi 
1000 m2, dla zabudowy produkcyjnej – 3 000 
m2. W planie nie ustala się wielkoņci wydzie-
lanych działek dla zabudowy produkcyjno-
usługowej (nie wyróżnia się takiego rodzaju 
zabudowy), 

 - w planie ustala się, mając na uwadze przepi-
sy prawa budowlanego - jedynie parametry 
ogrodzeń zlokalizowanych od strony ulic. 
Wprowadzenie zapisu dotyczącego wyglądu 
i konstrukcji ogrodzeń na całym obszarze 
planu nie przekłada się na możliwoņci jego 
wyegzekwowania, 

 - w treņci zapisu wskazującego na obowiązy-
wanie przepisów szczególnych w zakresie 
zagospodarowania otuliny BPK mieņci się 
również informacja o obowiązywaniu planu 
ochrony. Dotychczasowy zapis ma charakter 
bardziej uniwersalny, 

 - nie znajduje uzasadnienia wprowadzenie 
zapisu o „zakazie realizacji nowych budyn-
ków w pasie szerokoņci 25 m od granicy la-
sów państwowych” jako, że zakaz ten jest 
egzekwowany w planie poprzez wyznaczenie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż ulicy 
Fabrycznej.  
7. Dotyczy uwagi wniesionej w przedmiocie 

przeznaczenia działki nr 126/40 – pismo dnia 8 czerw-
ca 2011 r. 

W piņmie zawiera się wniosek o dopuszcze-
nie realizacji w obrębie działki nr 126/40 szeroko po-
jętej funkcji usługowej. Negatywnie jest oceniany 
fakt, że na przedmiotowej działce nie można uloko-
wać, na przykład - sklepu spożywczego, a jej prze-
znaczenie ogranicza się wyłącznie do funkcji produk-
cyjnych, przemysłowych i magazynowych.  

Postanawia się „uwagi” nie uwzględnić, 
zważywszy na:  
 - pojęcie „usługi” zawiera szerokie spektrum 

działalnoņci, która nie musi być wzajemnie 
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przyjazna. Tym bardziej, połączenie działal-
noņci usługowej z działalnoņcią produkcyjną 
stanowi większe zagrożenie wystąpienia kon-
fliktu w sferze zagospodarowania sąsiadują-
cych ze sobą nieruchomoņci. Funkcjonowa-
nie sklepu spożywczego na działce nr 126/40 
może pozostawać w konflikcie z działalnoņcią 
w zakresie odzysku i unieszkodliwiana odpa-
dów, która jest już prowadzona w terenach 

dawnego zakładu „Rawent”, 
 - uznaje się za wystarczające dopuszczenie na 

w/wym. działce usług handlu (z wyłączeniem 
handlu artykułami spożywczymi i z ograni-
czeniem powierzchni obiektów) w uwzględ-
nieniu „uwagi” właņciciela działki.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
 
 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XV/112/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  
 
Wynikły z niniejszego planu miejscowego za-

kres inwestycji w sferze infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych Miasta nie jest roz-
legły. Ogranicza się do wydatkowania ņrodków 
przewidzianych na cele modernizacji skrzyżowania 
ulic: Warszawskiej i Grabina (w ciągu ulicy realizo-
wanej w parametrach klasy „zbiorcza”). Istnieje po-
trzeba wykupienia ok. 382 m2 gruntów stanowiących 

trójkątne poszerzenie pasa drogowego w obrębie 
skrzyżowania. Realizacja przedmiotowego zadania 
będzie miała miejsce w następnych latach obowią-
zywania planu i będzie planowana w corocznych 
budżetach Miasta.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
3122
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UCHWAŁA NR XV/113/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice 

położony pomiĉdzy ulicami: Strobowską, Rawską i granicą administracyjną miasta 
 
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 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 177) 
oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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, Nr 153, poz. 901) i w związku 
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), także w nawiąza-
niu do uchwały Nr LXVII/40/10 Rady Miasta Skier-
niewice z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmującego frag-
ment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicą 
Strobowską i granicą administracyjną miasta - Rada 
Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 


