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wprowadza się następującą zmianę: § 4 otrzymuje 
brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Brójce: 
Marek Pietrzko 
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UCHWAŁA NR IX/67/2011 RADY GMINY BUCZEK 

  
 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

w Buczku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89, zm. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 
176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, 
poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 

100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 
1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 
107, poz. 679, Nr 230, poz. 1507, z 2011 r. Nr 45, poz. 
235) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na przekształcenie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Buczku poprzez utworzenie 
poradni rehabilitacyjnej. 

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

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Buczek: 
Andrzej Zieliński 
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UCHWAŁA NR VIII/44/11 RADY GMINY DOMANIEWICE 

  
 z dnia 15 lipca 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, 

fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krĉpa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki  
(na fragmencie wsi Krĉpa) 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 

1, art. 27 i art. 29 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 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 
996, Nr 155, poz. 1043) w nawiązaniu do Uchwały Nr 
XXXIX/232/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 
sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
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nia przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty 
obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Ro-
góźno Pierwsze i Skaratki (na fragmencie wsi Krępa), 
uchwala się, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-

kresie nie uwzględnionych uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: 
Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i 
Skaratki (na fragmencie wsi Krępa) - uwagi nie 
wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodność projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: 
Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i 
Skaratki (na fragmencie wsi Krępa) z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Domaniewice. 

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Domaniewice, za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXXV/207/10 Rady Gminy 
Domaniewice dnia 2 marca 2010 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Do-
maniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i 
Skaratki (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkie-
go Nr 112, poz. 893 z dnia 23 kwietnia 2010 r.) 
wprowadza się zmiany dotyczące fragmentu terenu 
oznaczonego symbolem 2.105.MNr. 

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek 
zmiany miejscowego planu, będący załącznikiem do 
uchwały. 

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jętego zmianą miejscowego planu jest określony na 
rysunku zmiany miejscowego planu. 

4. Obowiązujący zakres rysunku zmiany 
miejscowego planu obejmuje: 
1) tereny określone symbolem cyfrowym i symbo-

lem przeznaczenia terenu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu, które są granicą obszaru objętego planem 
miejscowym; 

4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania terenu; 

5) linia zabudowy - nieprzekraczalna; 
6) zwymiarowanie linii rozgraniczających tereny o 

różnym przeznaczeniu lub linii zabudowy - w me-
trach. 

5. Zmianą miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala się stawkę procento-

wą służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu warto-
ści nieruchomości w wysokości 30%. 

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w zmianie 
planu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, 
należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami prawa według stanu na dzień podjęcia 
uchwały. 

2. Jeżeli pojęcia i określenia użyte w zmianie 
planu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, 
posiadają różne definicje w ogólnie obowiązujących 
przepisach prawa, należy stosować ich znaczenie wg 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest 
mowa o: 
1) „obszarze zmiany planu” - należy przez to rozu-

mieć nieruchomości lub ich części położone w 
granicach niniejszej zmiany planu; 

2) „terenie” - należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi w obszarze zmiany 
planu, nieruchomości lub ich części, dla których 
zostały określone niniejszą zmianą planu różne 
przeznaczenie lub różne zasady zagospodarowa-
nia i które zostały oznaczone w tekście zmiany 
planu oraz na rysunku zmiany planu symbolami 
cyfrowymi; 

3) „przeznaczeniu terenu” - należy przez to rozumieć 
określone dla poszczególnych terenów zespoły 
uprawnień i zobowiązań do podejmowania dzia-
łań w przestrzeni, służących realizacji określonych 
celów, wyodrębnione wg zasad i sposobów ko-
rzystania z nieruchomości, oznaczone w tekście 
zmiany planu i na rysunku zmiany planu symbo-
lem literowym; 

4) „dopuszczeniu” - należy przez to rozumieć 
uprawnienia do realizacji obiektów budowlanych 
lub form zagospodarowania wskazanych w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu, któ-
re wykraczają poza ustalone w definicji przezna-
czenia terenu określonej w niniejszym paragrafie; 

5) „granicach obszaru objętego rysunkiem zmiany 
planu” - należy przez to rozumieć te zewnętrzne 
linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
przy których wykreślono symbol granicy (okre-
ślony w legendzie rysunku zmiany planu) obszaru 
objętego rysunkiem zmiany planu; 

6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umieszczona 
ściana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, których wysunięcie poza 
ścianę budynku nie przekracza odległości 1,3 m, 
chyba że jest to linia zabudowy ustalona od na-
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powietrznej linii elektroenergetycznej; 
7) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-
styczny (liczbę niemianowaną) ustalony zmianą 
planu dla terenu lub działki budowlanej, uzyskany 
z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzime-
go pokrytego roślinnością oraz wodami powierz-
chniowymi na terenie lub działce budowlanej, a 
także 50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwiet-
niki na podłożu zapewniającym ich naturalną we-
getację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, do 
powierzchni całego terenu lub działki budowla-
nej; 

8) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszej zmiany planu; 

9) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - należy 
przez to rozumieć dopuszczalność wykonywania 
na istniejących obiektach budowlanych przebu-
dowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i re-
montów, a na istniejących obiektach przyrodni-
czych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i 
odtworzeniowych; 

10) „polu widoczności” - należy przez to rozumieć 
powierzchnię w obrębie skrzyżowania ulic poza 
jezdniami, wolną od przeszkód wyższych niż 0,75 
m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, 
parkujące pojazdy, itp; 

11) „wysokości budynków” określonej w metrach - 
należy przez to rozumieć wysokość liczoną od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 
budynku lub jego części pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyżej położonego 
punktu przekrycia; 

12) „wnętrzu działki budowlanej” - należy przez to 
rozumieć tą część nieruchomości (działki budow-
lanej), która jest położona w odległości większej 
niż 8 m od określonej miejscowym planem linii 
zabudowy; 

13) „przepisach szczególnych lub odrębnych” należy 
przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozpo-
rządzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabu-
dowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z 
uchwał właściwych organów; 

14) o przeznaczeniu „tereny zabudowy usługowej” 
oznaczonym symbolem „U”, należy przez to ro-
zumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania 
istniejących oraz realizowania projektowanych 
budynków o funkcji administracji, kultury, obsługi 
finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 
m2), gastronomii, hotelarstwa, turystyki, usług 
nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją indy-
widualną oraz usług związanych z obsługą komu-
nikacji samochodowej (z wyłączeniem baz trans-
portu samochodowego, zakładów wulkanizacji i 
stacji paliw), z niezbędnymi do ich funkcjonowa-

nia budynkami o pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych, garażami oraz powierzchniami 
biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, 
miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury 
technicznej, przy zachowaniu ograniczeń zawar-
tych w rozdziale 2 niniejszej uchwały. 

 
Rozdział 2 

Zasady i warunki kształtowania zagospodarowania 
w wyodrĉbnionych terenach 

 
§ 5. Na obszarze objętym planem ustala się 

zasady zagospodarowania terenu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne ma-
py) lub linie zwymiarowane na rysunku planu, 
w stosunku do trwałych naniesień (wynikają-
cych z treści mapy), 

 b) trwałe naniesienia lub granice własności - jako 
linie (punkty) pokrywające się z tymi elemen-
tami rysunku planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych w 
pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach za-
gospodarowania należy identyfikować w oparciu 
o miary graficzne z rysunku planu; 

3) linie zabudowy - określono na rysunku zmiany 
planu zwymiarowaniem; 

4) w pasie terenu określonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą drogi obowiązuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych; 

5) na elewacjach budynków, od strony ulic, dopusz-
cza się realizację nośników reklam: 

 a) płaskich przylegających do ściany, 
 b) o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ściany budynku; 
6) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia 

terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych: 

 a) dla obiektów handlowych - jedno stanowisko 
na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

 b) dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko 
na każde 4 miejsca konsumenckie, 

 c) dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko 
na każde 2 miejsca noclegowe, 

 d) dla pozostałych obiektów usługowych - jedno 
stanowisko na każde 100 m2 powierzchni użyt-
kowej; 

7) przepis zawarty w pkt 6 niniejszego paragrafu nie 
dotyczy obiektów handlowych nie posiadających 
powierzchni sprzedaży; 

8) nie wyznacza się obszaru wymagającego obo-
wiązkowo scalenia i podziału nieruchomości; 

9) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia 
realizację budynków, dopuszczalne jest sytuowa-
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nie budynków bezpośrednio przy granicy sąsied-
niej działki budowlanej lub zbliżenie na odległości 
do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowla-
ną przy zachowaniu przepisów dotyczących do-
stępu do pomieszczeń naturalnego oświetlenia, 
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasło-
necznienia, zachowania bezpieczeństwa pożaro-
wego oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń 
planu; 

10) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte 
w rozdziale 2 uchwały nie dotyczą inwestycji z za-
kresu łączności publicznej, przy zachowaniu prze-
pisów odrębnych. 

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 2.133.U: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zasady zabudowy: 
  - dopuszcza się realizację w budynku o funkcji 

usługowej lokali mieszkalnych o udziale po-
wierzchni użytkowej budynku do 10%, 

  - wysokość budynków o funkcji usługowej do 
3 kondygnacji nadziemnych, do 15 m, 

  - wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 7 
m, 

  - główne połacie dachowe budynku usługo-
wego o nachyleniu od 5% do 120%, 

  - główne połacie dachowe na pozostałych 
budynkach o nachyleniu od 2% do 120%, 

  - intensywność zabudowy działki budowlanej 
od 0,1 do 0,6, 

  - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50% 

  - wysokość ogrodzeń do 1,8 m, 
  - obowiązuje zakaz realizacji od strony ulic 

ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz 
o wypełnieniu powierzchni powyżej 60%, 

  - wyklucza się kolor niebieski i fioletowy po-
krycia dachów, 

 b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

  - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń zgodnych z prze-
znaczeniem terenu, 

  - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników, w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej dla działki budowlanej, minimum 30%, 

  - teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod tereny miesz-
kaniowo-usługowe, 

  - obowiązuje zachowanie jakości środowiska 
na granicy działki budowlanej, do której in-
westor posiada tytuł prawny, odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu określonego dla 
działek sąsiednich, 

  - obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko za wyjątkiem sieci i urządzeń z 
zakresu łączności publicznej przy zachowa-
niu przepisów szczególnych, 

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, 

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - teren bez dostępności komunikacyjnej z 

podstawowych pasów ruchu, drogi krajowej 
Nr 14 oraz drogi powiatowej Nr 2746E na 
odcinku od drogi o symbolu 2.96.KD-L do 
pasa drogowego drogi krajowej, 

  - dostępność komunikacyjna z terenu projek-
towanej drogi o symbolu 2.96.KD-L na wa-
runkach właściwego zarządcy drogi, 

  - realizacja miejsc postojowych wyłącznie w 
obrębie działki budowlanej, 

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

  - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu, 

  - dopuszcza się realizację lokalnych ujęć wody 
przy zachowaniu przepisów szczególnych, 

  - odprowadzenie ścieków bytowych do zakła-
dowych oczyszczalni ścieków przy zachowa-
niu przepisów szczególnych lub do szczel-
nych zbiorników na nieczystości ciekłe, sytu-
owanych w obrębie działki budowlanej, a 
następnie wywożone na zlewnię oczyszczalni 
ścieków, 

  - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

  - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jących linii niskiego napięcia lub projekto-
wanej stacji transformatorowej zasilanej z 
istniejącej sieci 15 kV na terenie wsi Krępa, 

  - usuwanie odpadów na zasadach określo-
nych w obowiązujących przepisach w opar-
ciu o niezbędne urządzenia służące groma-
dzeniu odpadów w celu ich przygotowania 
do transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania, 

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 
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 g) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe 

 
§ 7. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o 

sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania – zadania nie wystę-
pują. 

§ 8. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
XXXV/207/10 Rady Gminy Domaniewice dnia 2 mar-
ca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Domaniewice, frag-

menty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, 
Rogóźno Pierwsze i Skaratki (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112, poz. 893 z dnia 23 
kwietnia 2010 r.) w zakresie obszaru objętego niniej-
szą zmianą planu. 

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

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

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy: 
Ryszard Ogonowski 
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Załącznik nr B 
do uchwały nr VIII/44/11 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 15 lipca 2011 r. 
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UCHWAŁA NR XVI/85/11 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE 

  
 z dnia 27 lipca 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminĉ Tuszyn przedszkoli 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, 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 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) 
w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, 
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2003 r. Nr 137, poz. 
1304, 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, z 2011 r. Nr 106, poz. 
622, Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. W przedszkolach, oddziałach przed-
szkolnych w szkołach oraz w publicznych innych 
formach wychowania przedszkolnego prowadzo-
nych przez Gminę Tuszyn, zwanych dalej przedszko-
lami opłacie podlegają świadczenia wykraczające 
poza podstawę programową wychowania przed-
szkolnego, realizowane powyżej 5 godzin dziennie, 


