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UCHWAŁA NR XXXVIII/353/09 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 8 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Aleksandrów Łódzki dla obszaru położonego w obrębie A-1 

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 214, poz. 
1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 113, poz. 984, Nr 62, 
poz. 558, Nr 23, poz. 220, z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 
102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218, Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 223, poz. 
1458, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 129, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413) w związku z uchwałą Nr XIII/130/07 Rady 
Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Aleksandrów Łódzki Rada Miejska w Aleksandrowie 
Łódzkim uchwala, co następuje: 

 
Postanowienia ogólne 

Rozdział 1 
 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Aleksandrów Łódzki, połoŊonego w obrębie A-1, 
zwaną dalej planem, składającą się z: 
1) częņci tekstowej planu stanowiącej treņć uchwa-

ły; 
2) częņci graficznej, na którą składa się rysunek 

planu w skali 1:1000, będący integralnym za-
łącznikiem do uchwały; 

3) rozstrzygnięć nie będących ustaleniami planu, 
dotyczących sposobu realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania, będących inte-
gralnym załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

2. Nie załącza się rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu 
planu, poniewaŊ nie wpłynęły uwagi do planu. 

3. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
okreņlone uchwałą Nr XIII/130/07 Rady Miejskiej w 
Aleksandrowie Łódzkim w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany częņci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksan-

drów Łódzki, połoŊonego w obrębie A-1, wyznaczo-
nego ulicami Daszyńskiego od Nr 81 do 109, ulicą 
b/n pomiędzy miastem Aleksandrów Łódzki a miej-
scowoņcią Ruda Bugaj oraz ulicą Pustą, przedsta-
wia plan w skali 1:1000, będący załącznikiem do 
uchwały.  

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jest podniesienie warunków Ŋycia 
mieszkańców poprzez: 
1) ustalenie zasad udostępniania terenów pod za-

budowę mieszkaniową wielorodzinną i jednoro-
dzinną, umoŊliwiających przestrzenny rozwój 
miejscowoņci Aleksandrów Łódzki z uwzględ-
nieniem rozwoju zrównowaŊonego; 

2) poprawę ładu przestrzennego poprzez ņwiado-
me kształtowanie przestrzeni, szczególnie wzdłuŊ 
ciągów komunikacyjnych oraz uporządkowanie 
zagospodarowania przestrzennego i nadanie 
nowych form przestrzennych w strefach publi-
cznych i niepublicznych przy minimalizacji sytu-
acji kolizyjnych, wynikających z przeznaczenia 
terenów dla róŊnych funkcji. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 
o: 
1) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla częņci obszaru miasta Aleksandrów 
Łódzki – obręb A-1, stanowiące przepis gminny 
dla obszaru, którego granice okreņlono w § 1 
ust. 3 niniejszej uchwały; 

2) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika ina-
czej; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne, oznaczone na rysunku planu w 
skali 1:1000, będącym załącznikiem Nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

4) obszarze planu – naleŊy przez to rozumieć ob-
szar okreņlony na załączniku graficznym grani-
cami opracowania planu, uszczegółowionymi 
w § 1 ust. 3;  

5) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o róŊnym sposobie 
uŊytkowania, zagospodarowania lub przezna-
czeniu terenu (róŊnej funkcji), w tym równieŊ 
granice pomiędzy terenami dróg a terenami 
zabudowy; 

6) terenie – naleŊy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną jednostkę ustaleń planu, oznaczo-
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ną numerem i symbolem literowym, dla której 
ustalono przepisy szczegółowe; 

7) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przezna-
czenia, które dominuje lub będzie dominować 
na danym terenie; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym 
– naleŊy przez to rozumieć ciągi komunikacyj-
ne, dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
ry oraz okreņlone rodzaje przeznaczenia w za-
kresie ustalonym w rozdz. 4 – „Ustalenia 
szczegółowe dla poszczególnych terenów”; 

9) usługach nieuciąŊliwych – naleŊy przez to rozu-
mieć usługową działalnoņć gospodarczą, która 
nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych 
norm wynikających z przepisów szczególnych 
(dotyczących oddziaływania na elementy ņro-
dowiska przyrodniczego, tj. wodę, powietrze, 
powierzchnię ziemi, gleby, wody powierzch-
niowe, szatę roņlinną, klimat akustyczny itp.);  

10) usługach komercyjnych – naleŊy przez to ro-
zumieć usługi ogólnie dostępne, słuŊące zaspo-
kajaniu popytu ludnoņci na wszelkiego rodzaju 
dobra, towary i usługi, nastawione na przyno-
szenie dochodu (nastawione na zysk), tj. usługi 
z zakresu handlu (hurtowego i detalicznego), 
usługi finansowe, usługi gastronomii, itp.; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć wyznaczone na działce linie, okre-
ņlające najmniejszą dopuszczalną odległoņć 
zewnętrznego lica budynku (obiektu kubatu-
rowego) od linii rozgraniczającej ulicy, granicy 
działki lub innego obiektu, zgodnie z rysun-
kiem planu, z pominięciem loggii, balkonów, 
wykuszy wysuniętych poza obrys budynku 
oraz elementów wejņć do budynku (schodów, 
podestów, pochylni dla niepełnosprawnych i 
zadaszeń). Linie nieprzekraczalne zabudowy nie 
obowiązują w przypadku lokalizacji stacji trans-
formatorowych. Plan dopuszcza, dla budynków 
istniejących, które są połoŊone między linią nie-
przekraczalną i linią rozgraniczającą drogi, moŊ-
liwoņć remontu i nadbudowy oraz wymiany 
dachu, rozbudowę takiego budynku naleŊy wy-
konać z zachowaniem wyznaczonej, nieprzekra-
czalnej linii zabudowy; 

12) wskaňniku intensywnoņci zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji naziem-
nych wszystkich budynków o charakterze trwa-
łym, połoŊonych w granicach działki lub zespo-
łu działek budowlanych, do całej powierzchni 
tej działki lub zespołu działek. 

 
Ustalenia planu 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 4. 1. Dla obszaru, o którym mowa w § 1 

ust. 1 i 3, plan ustala: 
1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie uzu-

pełniające terenów, okreņlone liniami rozgrani-
czającymi tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaňniki inten-
sywnoņci zabudowy; 

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomoņci objętych planem; 

6) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
adaptacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacyjnych w obszarze obowiązywania 
ustaleń planu; 

8) zasady obsługi w zakresie wyposaŊenia w in-
frastrukturę techniczną oraz adaptacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastrukturalnych 
w obszarze obowiązywania ustaleń planu; 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Plan nie okreņla:  
1) granic terenów górniczych, granic terenów nara-

Ŋonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz te-
renów zagroŊonych osuwaniem się mas ziem-
nych, gdyŊ takie tereny nie występują w obsza-
rze opracowania; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej ponie-
waŊ obiekty/obszary/wartoņci takie nie wystę-
pują w obszarze opracowania; 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, poniewaŊ obszary takie 
(w myņl rozumienia ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 
2003 roku) nie występują w obszarze opraco-
wania. 

3. Plan na całym obszarze ustala zakaz tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i uŊytko-
wania terenu, z wyjątkiem obiektów wymienio-
nych w ust. 4. 

4. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów 
tymczasowych na potrzeby budowy w obrębie 
działki budowlanej, na której realizowana jest in-
westycja docelowa, w okresie waŊnoņci pozwole-
nia na budowę. 

§ 5. Następujące oznaczenia, przedstawio-
ne graficznie na rysunku planu, o którym mowa w 
§ 1, ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi: 
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-
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czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) przeznaczenie terenów. 

§ 6. 1. Plan wyodrębnia tereny, o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania przestrzennego, wyznaczone liniami roz-
graniczającymi, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami, dla których ustala się następujące pod-
stawowe przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNu, 
2MNu; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1MW, 2MW; 

3) tereny zabudowy urządzeń infrastruktury tech-
nicznej – stacje trafo, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1E, 2E; 

4) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KDL; 

5) teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1KDD. 

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na 
rysunku planu, okreņlają przeznaczenie podstawo-
we poszczególnych terenów.  

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 
rysunku planu, okreņlają numery poszczególnych 
terenów o tym samym przeznaczeniu podstawo-
wym. 

§ 7. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbędne do wykonania projektu budow-
lanego, naleŊy okreņlać według ustaleń ogólnych 
dla całego obszaru objętego planem (rozdział 3) 
oraz ustaleń szczegółowych dla poszczególnych 
terenów w granicach obowiązywania planu (roz-
dział 4) z uwzględnieniem ustaleń dotyczących 
obsługi komunikacyjnej (rozdział 5) oraz infrastruk-
tury technicznej (rozdział 6). 
 

Rozdział 3 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru 

 
§ 8. 1. Plan ustala następujące warunki w 

zakresie ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego w całym obszarze planu zakazując: 
1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znaczą-

co oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
sporządzanie raportu oddziaływania na ņrodo-
wisko jest wymagane obligatoryjnie; 

2) lokalizowania przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na ņrodowisko, dla których 
sporządzanie raportu oddziaływania na ņrodo-
wisko moŊe być wymagane z wyjątkiem: 
a) realizacji inwestycji celu publicznego, w tym 

budowy i przebudowy dróg oraz budowy 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 

b) lokalizacji garaŊy lub parkingów samochodo-
wych lub zespołów parkingów dla nie mniej 
niŊ 300 samochodów osobowych, 

c) zespołów zabudowy mieszkaniowej o po-
wierzchni nie mniejszej niŊ 2 ha; 

3) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowa-
dzenia działalnoņci usługowej i wytwórczej mo-
gącej powodować: 
a) emisję do powietrza zanieczyszczeń o charak-

terze odorowym, 
b) wprowadzenia do powietrza atmosferyczne-

go zanieczyszczeń w iloņciach powodujących 
przekroczenie dopuszczalnych norm stęŊeń; 

4) wprowadzania nie oczyszczonych i oczyszczo-
nych ņcieków bytowych do gruntu oraz tworze-
nia i utrzymywania otwartych zbiorników z tymi 
ņciekami; 

5) prowadzenia działalnoņci usługowej i wytwór-
czej o uciąŊliwoņci wykraczającej poza granice 
działki lub zespołu działek, do których inwestor 
posiada tytuł prawny; 

6) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowa-
dzenia działalnoņci usługowej i produkcyjnej 
mogącej powodować przekroczenie dopuszczal-
nych wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko 
poprzez emisję substancji i energii, w szczegól-
noņci dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

2. Plan ustala: 
1) obowiązek na terenie kaŊdej posesji, przeznaczo-

nej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i usługową, zapewnienia miejsc do składowa-
nia odpadów; 

2) obowiązek na terenach przeznaczonych pod za-
budowę wielorodzinną zapewnienia miejsc do 
składowania odpadów w iloņciach wystarczają-
cych dla zaspokojenia mieszkańców poszcze-
gólnych zespołów zabudowy; 

3) selekcję i gromadzenie odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich gro-
madzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjętym w gminie. 

3. Plan przyjmuje zgodnie z aktualnymi 
przepisami z zakresu ochrony ņrodowiska następu-
jące rodzaje terenów podlegających ochronie aku-
stycznej: 
1) MNu, MW – jako tereny przeznaczone pod za-

budowę mieszkaniową. 
Dla ww. terenów obowiązują dopuszczalne pozio-
my hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 9. 1. Plan ustala, szczegółowe zasady i 
warunki scalania i podziału nieruchomoņci obję-
tych planem oraz obszary wymagające przepro-
wadzenia nowych podziałów nieruchomoņci obję-
tych planem na zasadach okreņlonych w niniej-
szym paragrafie.  

2. Plan przewiduje dokonywanie podziałów 
okreņlonych w ustawie o gospodarce nierucho-
moņciami, w tym na wszystkich terenach wyzna-
czonych w planie, dokonywanie podziału działki, 
którego celem jest powiększenie sąsiedniej nieru-
chomoņci lub regulacja istniejących granic działek. 
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Warunkiem wykonania takiego podziału jest za-
chowanie parametrów działki dzielonej, umoŊliwia-
jących lokalizację zabudowy i rozmieszczenie nie-
zbędnych elementów zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania 
okreņlonymi w planie. 

3. Dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszcze-
niem zabudowy usługowej, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 1MNu i 2MNu, plan do-
puszcza moŊliwoņć podziału istniejących działek 
przy spełnieniu następujących warunków: 
1) nowe granice podziału na działki budowlane 

muszą być równoległe lub prostopadłe do przy-
najmniej jednej, istniejącej granicy działki dzie-
lonej; 

2) minimalna szerokoņć krótszego boku nowo 
wydzielonej działki 20,0 m; 

3) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowlanej, 
nie moŊe być mniejsza niŊ 800 m2; 

4) moŊliwoņć wydzielenia działek pod przepom-
pownię, podziału naleŊy dokonać zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

4. Dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę wielorodzinną, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1MW i 2MW plan przewiduje doko-
nywania nowych podziałów na działki budowlane 
przy spełnieniu następujących warunków: 
1) nowe granice podziału na działki budowlane 

muszą być równoległe lub prostopadłe do przy-
najmniej jednej, istniejącej granicy działki dzie-
lonej; 

2) minimalna szerokoņć krótszego boku nowo wy-
dzielonej działki 25,0 m; 

3) wielkoņć nowo wydzielonej działki budowlanej, 
nie moŊe być mniejsza niŊ 2.500 m2; 

4) działka musi mieć obsługę komunikacyjną z 
drogi publicznej; 

5) moŊliwoņć wydzielenia działek pod przepompo-
wnię, podziału naleŊy dokonać zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

§ 10. 1. Plan ustala następujące zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie na-

wierzchni ulic i chodników w sposób umoŊli-
wiający bezkolizyjne korzystanie osobom nie-
pełnosprawnym ruchowo; moŊliwoņć lokalizacji 
w przestrzeni ulic (wyznaczonych przez linie 
rozgraniczające) poza pasem jezdnym, obiektów 
o funkcji małej architektury (itp. słupy ogłosze-
niowe, reklamy o powierzchni całkowitej nie 
większej niŊ 1,2 m x 1,5 m), zieleni urządzonej, 
oņwietlenia, przystanków komunikacji zbioro-
wej, pasów postojowych, miejsc parkingowych 
ogólnodostępnych, urządzeń związanych z utrzy-
maniem i eksploatacją dróg oraz urządzeń in-
frastruktury technicznej pod warunkiem niena-
ruszania wymagań okreņlonych w odrębnych 
przepisach dotyczących dróg publicznych, a 
takŊe uzyskania zgody zarządcy dróg; 

2) zakaz lokalizacji w przestrzeniach ulic tymczaso-
wych obiektów usługowo-handlowych;  

3) zakaz lokalizacji w granicy z przestrzenią ulic 
ogrodzeń z wypełnieniem z prefabrykatów be-
tonowych (pełnych i aŊurowych) oraz ogrodzeń 
wykonanych z blachy;  

4) zakaz wznoszenia masztów i wieŊ o wysokoņci 
powyŊej 20,0 m.  

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe 
dla poszczególnych terenów 

 
§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1MNu, 2MNu, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabu-
dowy usługowej;  

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – nie-
uciąŊliwe usługi towarzyszące nie zakłócające 
funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub 
dobudowane do budynku o funkcji podstawo-
wej i tworzącej z nim zwartą całoņć architekto-
niczną, stanowiące maksimum 40% całkowitej 
powierzchni zabudowy; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy polegające na 
moŊliwoņci rozbudowy i przebudowy istnieją-
cych budynków oraz realizacji nowej zabudowy 
na zasadach okreņlonych w niniejszym paragra-
fie; przy rozbudowie lub przebudowie istnieją-
cych, na dzień wejņcia w Ŋycie planu miejsco-
wego, budynków plan dopuszcza odstępstwa 
od zasad i warunków okreņlony w pkt 4 w przy-
padku gdy forma budynku znacząco odbiega 
od wytycznych zawartych w pkt 4 wynikające z 
obowiązku zachowania jednorodnej całoņć ar-
chitektonicznej bryły budynków przebudowy-
wanych lub rozbudowywanych (dopuszcza się 
stosownie: innej maksymalnej wysokoņć bu-
dynku przy zachowaniu iloņci kondygnacji, in-
nego kąta spadku połaci dachowych, iloņci po-
łaci dachowych, dopuszcza się równieŊ stoso-
wanie dachów płaskich, itp.); 

4) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowią-

zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy, 

b) nowe budynki mieszkalne naleŊy lokalizować 
jako wolnostojące lub przy granicy z działką 
sąsiednią, 

c) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej – mak-
simum dwie kondygnacje naziemne, przy 
czym ostatnia kondygnacja stanowić powinna 
poddasze uŊytkowe, rzędna parteru maks. do 
50 cm ponad poziomem terenu, całkowita 
wysokoņć budynku maksimum 9,0 m – mie-
rzona od poziomu gruntu przy głównym wej-
ņciu do budynku do górnej płaszczyzny stro-
pu bądň najwyŊej połoŊonej krawędzi stropo-
dachu nad najwyŊszą kondygnacją uŊytkową, 
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d) lokalizacja budynku mieszkalnego na działce 
z kalenicą równoległą do pasa drogowego z 
moŊliwoņcią odchylenia wynikającego z pro-
stopadłoņci kalenicy do granic bocznych dział-
ki, na której będzie posadowiony budynek, 

e) dachy budynków mieszkalnych naleŊy pro-
jektować jako dwu, cztero lub wielospadowe, 
o równym kącie nachylenia odpowiadają-
cych sobie połaci w zakresie 20o-45o, 

f) lokalizację garaŊy i pomieszczeń gospodar-
czych jako wbudowane lub dobudowane do 
budynku mieszkalnego i stanowiące z nim 
zwartą bryłę architektoniczną, plan dopusz-
cza realizację budynków gospodarczych i ga-
raŊy usytuowanych przy granicy działki z są-
siadem lub jako wolnostojące, przy zacho-
waniu linii zabudowy wyznaczonych na ry-
sunku planu,  

g) dachy budynków gospodarczych i garaŊy na-
leŊy projektować jako jedno, dwu lub cztero-
spadowe o równym kącie nachylenia odpo-
wiadających sobie połaci w zakresie do 40o, 

h) wysokoņć garaŊy i budynków gospodarczych 
– 1 kondygnacja uŊytkowa, o maksymalnej 
wysokoņci budynku 6,0 m – mierzonej od po-
ziomu gruntu przy głównym wejņciu/wjeň-
dzie do budynku do górnej płaszczyzny stro-
pu, 

i) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolo-
rystycznie dla wszystkich budynków zlokali-
zowanych na poszczególnych działkach bu-
dowlanych, zalecana naturalna kolorystyka 
materiałów budowlanych pochodzenia mine-
ralnego (preferowany – kolor ceramiki, czer-
wony, brązowy), całkowity zakaz stosowania 
dachów niebieskich, jaskrawozielonych i fio-
letowych, 

j) zakaz stosowania okładzin winylowych typu 
siding jako materiału wykończeniowego ele-
wacji; 

5) wskaňnik intensywnoņci zabudowy do 0,5; 
6) powierzchnia zabudowy na poszczególnych 

działkach – maksimum 45% powierzchni dział-
ki; 

7) powierzchnia biologicznie czynna minimum 45% 
powierzchni działek; 

8) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespo-
łu działek naleŊy przewidzieć minimum 2 miej-
sca postojowe dla samochodów osobowych; 

9) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę zgodnie z ustaleniami okreņlonymi w 
rozdziale 6. 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 1MW, 2MW, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrz-
ne, place zabaw dla dzieci, tereny zielone, miej-

sca parkingowe, sieć i urządzenia infrastruktury 
technicznej dla potrzeb lokalnych, lokale usłu-
gowe lokalizowane w parterze budynków miesz-
kalnych oraz na innych kondygnacjach, usługi o 
charakterze ņwiadczeń osób fizycznych i praw-
nych na rzecz innych osób (poradnictwo specja-
listyczne np.: biura tłumaczeń, kancelarie praw-
nicze, gabinety lekarskie);  

3) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowią-

zuje zachowanie nieprzekraczalnych linii za-
budowy, 

b) wysokoņć zabudowy – maksimum cztery kon-
dygnacje naziemne, przy czym w przypadku 
realizacji czterech kondygnacji obowiązek 
wykonania czwartej kondygnacji w bryle da-
chu lub wycofanej (w przypadku stosowania 
dachów płaskich), całkowita wysokoņć bu-
dynku maksimum 16,0 m – mierzona od po-
ziomu gruntu przy głównym wejņciu do bu-
dynku do górnej płaszczyzny stropu bądň 
najwyŊej połoŊonej krawędzi stropodachu 
nad najwyŊszą kondygnacją uŊytkową, 

c) zakaz lokalizowania wolnostojącej zabudowy 
gospodarczej, garaŊy i wiat, garaŊe i po-
mieszczenia gospodarcze naleŊy lokalizować 
w bryle budynku mieszkalnego, 

d) dachy budynków naleŊy projektować o rów-
nym kącie nachylenia odpowiadających so-
bie połaci w zakresie 0o-45o, lub moŊliwoņć 
stosowania dachów mansardowych,  

e) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolo-
rystycznie dla wszystkich budynków zlokali-
zowanych na danym terenie; zalecana kolo-
rystyka pokrycia dachowego to nieagresyw-
na czerwień, kolor naturalnej dachówki ce-
ramicznej, brąz, 

f) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (np. typu siding) i blach jako materiału 
wykończeniowego elewacji budynków oraz 
gontów papowych i papy jako pokrycia da-
chowego (nie dotyczy dachów płaskich), 

g) przy projektowaniu budynku zalecane jest 
wykorzystanie rozwiązań wprowadzających 
rozrzeňbienie bryły – strukturalne, barwne, 
lub fakturowe, 

h) w elewacji budynku zalecana kolorystyka neu-
tralna i pastelowa. Zakaz stosowania jaskra-
wych kolorów; 

4) powierzchnię biologicznie czynną okreņla się na 
minimum 30% powierzchni działek budowla-
nych;  

5) maksymalną powierzchnię zabudowy na 60% 
powierzchni działek budowlanych;  

6) wskaňnik intensywnoņci zabudowy do 1,5; 
7) w zagospodarowaniu działki lub zespołu działek 

naleŊy przewidzieć odpowiednią iloņć miejsc 
postojowych dla samochodów w granicach te-
renu, do którego inwestor posiada tytuł prawny 
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przy uwzględnieniu minimalnych wskaňników 
parkingowych min. 1,2 miejsce postojowe/1 
mieszkanie i dodatkowo dla goņci naleŊy dodać 
10% z liczby miejsc wyliczonych na podstawie 
wskaňnika; 

8) następujące warunki i zasady kształtowania 
ogrodzeń: 
a) plan ustala obowiązek stawiania podmuro-

wanych ogrodzeń z aŊurowym wypełnieniem 
metalowym bądň drewnianym lokalizowa-
nych w granicy działki z przestrzenią drogi 
publicznej, 

b) plan nie dopuszcza stosowania betonowych 
prefabrykatów jako wypełnienie przęseł ogro-
dzenia, 

c) maksymalna wysokoņć ogrodzenia: 1,6 m. 
2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 

zabudowę zgodnie z ustaleniami okreņlonymi w 
rozdziale 6; obowiązek podłączenia wszystkich bu-
dynków do sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej zaraz po jej wybudowaniu. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1E, 2E, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

urządzeń infrastruktury technicznej – stacje tra-
fo; 

2) obowiązek lokalizacji budynków stacji trans-
formatorowych 15/0,4 kV przy linii rozgranicza-
jącej ulicy z bezpoņrednim dostępem do drogi 
publicznej; 

3) powierzchnię biologicznie czynną okreņla się na 
minimum 10% powierzchni działki budowlanej; 

4) maksymalną powierzchnię zabudowy na 60% 
powierzchni działki budowlanej. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia szczegółowe 
w zakresie obsługi komunikacyjnej 

 
§ 14. 1. Plan ustala następujące zasady roz-

budowy systemu komunikacyjnego w obszarze 
obowiązywania ustaleń planu wyznaczając:  
1) projektowaną drogę publiczną, oznaczoną na 

rysunku planu symbolem 1KDL, obsługującą 
komunikacyjnie obszar planu, o klasie drogi lo-
kalnej „L”, o szerokoņci w liniach rozgranicza-
jących 15,0 m, a w rejonie włączenia w ul. Da-
szyńskiego w granicy istniejącej działki, droga o 
przekroju jednojezdniowym, dwupasmowym;  

2) projektowaną drogę publiczną oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 1KDD, obsługującą 
komunikacyjnie obszar planu, o klasie drogi do-
jazdowej „D”, o szerokoņci w liniach rozgrani-
czających i parametrach zgodnych z przepisami 
odrębnymi. Plan wyznacza tylko południową li-
nię rozgraniczającą tej drogi (pod pas drogowy 
drogi 1KDD przeznacza się działki nr 24 i nr 3), 
pozostały pas drogowy zlokalizowany jest na 
terenie miejscowoņci Ruda Bugaj, bezpoņred-
nio przy granicy planu. 

2. Projektowana droga oznaczona symbo-
lem 1KDL powiązana jest z miejskim układem ko-
munikacyjnym poprzez skrzyŊowanie w poziome 
terenu z ul. Daszyńskiego i stanowi kontynuację ul. 
Sobieskiego na terenie miejscowoņci Ruda Bugaj. 

3. Parametry techniczne poszczególnych 
klas dróg (ulic) oraz parametry naroŊnych ņcięć 
linii rozgraniczających na skrzyŊowaniu ulic powin-
ny spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

4. Dla terenu dróg, o których mowa w ust. 1 
pkt 1 i 2 plan ustala lokalizację urządzeń siecio-
wych infrastruktury technicznej, miejsc postojo-
wych i zieleni, jako przeznaczenie uzupełniające. 
 

Rozdział 6 
Ustalenia szczegółowe w zakresie uzbrojenia  

 
§ 15. 1. Plan ustala zaopatrzenie terenów w 

media techniczne poprzez istniejący, rozbudowy-
wany i projektowany system uzbrojenia, na wa-
runkach okreņlonych poprzez właņciwego dla da-
nej sieci (systemu) zarządcę. 

2. Lokalizacja projektowanych urządzeń li-
niowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia 
terenów, z wyjątkiem przyłączy do budynków i po-
sesji, w liniach rozgraniczających ulice, przy zacho-
waniu wzajemnych, normatywnych odległoņci do 
przepisów odrębnych.  

3. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów 
infrastruktury technicznej, takich jak: stacje trans-
formatorowe słupowe, podziemne przepompow-
nie ņcieków czy kontenerowe stacje telekomunika-
cyjne na podstawie opracowań technicznych, na 
całym obszarze objętym planem pod warunkiem, 
Ŋe uciąŊliwoņć tych urządzeń nie będzie wykraczać 
poza granice terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

§ 16. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę, 
plan ustala: 
1) jako podstawowe ňródło zaopatrzenia w wodę – 

gminną sieć wodociągową; 
2) plan ustala koniecznoņć wyposaŊenia (projek-

towanej i rozbudowywanej) sieci wodociągo-
wej w hydranty p.poŊ. zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3) w celu zapewnienia dostępu do wody na całym 
obszarze sieć wodociągową naleŊy projektować 
zgodnie z warunkami okreņlonymi w przepi-
sach odrębnych; 

4) w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę w wa-
runkach kryzysowych, budowę odcinków sieci 
domykających pierņcienie (obwody) sieci zasi-
lających.  

§ 17. 1. W zakresie odprowadzenia ņcieków 
sanitarnych, plan ustala: 
1) odprowadzanie ņcieków bytowo-gospodarczych 

do sieci kanalizacji komunalnej i unieszkodli-
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wianie ich na oczyszczalni komunalnej na tere-
nie gminnej oczyszczalni ņcieków; 

2) obowiązek podłączenia wszystkich nierucho-
moņci do sieci kanalizacyjnej po jej oddaniu do 
uŊytkowania, z jednoczesną likwidacją szczel-
nych zbiorników bezodpływowych na nieczy-
stoņci płynne; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (1MNu, 2MNu) plan dopuszcza do czasu 
wyposaŊenia obszaru w sieć kanalizacji zbiorczej 
odprowadzanie ņcieków do atestowanych 
szczelnych zbiorników bezodpływowych z obo-
wiązkiem okresowego wywozu zgromadzonych 
nieczystoņci przez koncesjonowanych przez 
gminę przewoňników do punktu zlewnego; 

4) zakaz wprowadzania nieczyszczonych ņcieków 
komunalnych do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz utrzymywania otwartych kana-
łów ņciekowych. 

§ 18. 1. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych, plan ustala: 
1) odprowadzenie wód opadowych z terenów 

zabudowy mieszkaniowej (przez infiltrację po-
wierzchniową i podziemną do gruntu w granicy 
własnych działek); 

2) odprowadzenie wód opadowych z jezdni ulic, 
chodników, ņcieŊek rowerowych i terenów 
utwardzonych przez urządzenia ņciekowe (pła-
skie, korytkowe lub kryte) i studzienki do kana-
lizacji deszczowej, a do czasu jej wybudowania 
przykanalikiem lub ņciekiem przychodnikowym 
do rowu przydroŊnego, itp., preferowane jest 
wykorzystywanie tych wód opadowych w obie-
gach zamkniętych – z zachowaniem zasady, aby 
zatrzymać na miejscu wszystkie odpływy, które 
ze względu na swoje zanieczyszczenie nie wy-
magają odprowadzenia do kanalizacji i wyko-
rzystać je, a nadmierne odpływy rozsączyć w 
gruncie lub dąŊyć do opóňnienia odprowadza-
nia wód opadowych do wód otwartych; 

3) obowiązek instalowania separatorów substan-
cji ropopochodnych na odpływach wód opa-
dowych ze szczelnie utwardzonych placów po-
stojowych i manewrowych oraz parkingów; 

4) plan nakazuje kształtowanie powierzchni dzia-
łek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i 
ulice przed spływem powierzchniowym wód 
opadowych na teren poza granicami własnoņci. 

§ 19. 1. W zakresie zaopatrzenie w ciepło do 
celów grzewczych i ciepłej wody uŊytkowej, plan 
ustala: 
1) z lokalnych kotłowni i indywidualnych ňródeł 

ciepła z obowiązkiem stosowania kotłów posia-
dających certyfikaty bezpieczeństwa ekologicz-
nego z zastosowaniem paliw grzewczych za-
pewniających wysoki stopień czystoņci emisji 
spalin (tj. gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, 
energia elektryczna i inne ňródła energii ekolo-
gicznie czyste); 

2) plan dopuszcza zaopatrzenie ze ňródeł odnawial-

nych. 
§ 20. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziem-

ny, plan ustala: 
1) zaopatrzenie w gaz ziemny jest moŊliwe z sieci 

gazociągów ņredniego lub niskiego ciņnienia. 
Przyłączanie nowych odbiorców do sieci gazo-
wej odbywać się będzie na zasadach zawartych 
w obowiązującym Prawie Energetycznym po 
kaŊdorazowym uzgodnieniu z właņciwym zakła-
dem gazowniczym i będzie zaleŊało od szczegó-
łowych warunków technicznych i ekonomicz-
nych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej 
ņredniego ciņnienia; 

2) w pasach drogowych rezerwacje terenu pod 
lokalizację sieci gazowej; 

3) zasady budowy gazociągów w ulicach muszą 
być zgodne z aktualnie obowiązującym rozpo-
rządzeniem okreņlającym warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

2. Dostawa gazu dla nowych odbiorców 
będzie moŊliwa o ile zostaną spełnione kryteria 
ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte od-
powiednie porozumienia z odbiorcami. 

3. Do czasu wybudowania sieci gazowej, 
plan dopuszcza zaopatrzenie w gaz z butli lub 
zbiorników lokalizowanych w granicach działki 
inwestora. 

§ 21. 1. Plan ustala w zakresie zaopatrzenie 
w energię elektryczną: 
1) zasilanie odbiorców w energię elektryczną z 

istniejącej i projektowanej sieci napowietrzno-
kablowej ņredniego i niskiego napięcia, bezpo-
ņredni dosył energii elektrycznej do poszcze-
gólnych odbiorców poprzez przyłącza elektro-
energetyczne niskiego napięcia;  

2) rozbudowę sieci oraz budowę urządzeń elek-
troenergetycznych prowadzoną w uzgodnieniu 
z właņciwym zakładem energetycznym; 

3) budowę liniowych odcinków sieci ņredniego i 
niskiego napięcia w liniach rozgraniczających 
ulic; 

4) moŊliwoņć lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV słupowych w liniach rozgraniczają-
cych ulic.  

§ 22. 1. Plan ustala w zakresie obsługi tele-
komunikacyjnej: 
1) obsługę telekomunikacyjną z istniejącej i pro-

jektowanej sieci w liniach rozgraniczających 
ulic; 

2) obowiązek zabezpieczenia moŊliwoņci przygoto-
wania łącznoņci alarmowej dla ochrony miesz-
kańców w sytuacjach szczególnych; 

3) bezpoņrednią obsługę abonentów telefonicz-
nych realizowaną za poņrednictwem indywidu-
alnych przyłączy na warunkach okreņlonych przez 
dowolnego operatora telekomunikacyjnego. 

2. Plan ustala zakaz lokalizacji wysokoņcio-
wych wieŊ telefonii komórkowej w obrębie całego 
terenu opracowania. 

§ 23. 1. W zakresie usuwania nieczystoņci 
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stałych plan ustala selekcję i gromadzenie odpa-
dów i nieczystoņci stałych w wyznaczonych na 
działkach lub zespołach działek urządzeniach przy-
stosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i 
usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przy-
jętym przez gminę. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia przejņciowe i końcowe 
 

§ 24. Wysokoņć stawki procentowej, po-
wstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu 
słuŊącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem 

wartoņci nieruchomoņci ustala się na 30% wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci dla całego terenu. 

§ 25. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza się burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki. 

§ 26. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 w Aleksandrowie Łódzkim: 

Leszek Pierlejewski
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/353/09 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 
 

z dnia 8 czerwca 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PROJEKCIE ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

DLA OBSZARU POŁOŉONEGO W OBRĘBIE A-1 W REJONIE ULICY DASZYŃSKIEGO, 
ULICY B/N POMIĘDZY MIASTEM ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI A MIEJSCOWOŅCIĄ RUDA BUGAJ 

ORAZ ULICĄ PUSTĄ, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 129, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 
oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 
Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Aleksandrowie 
Łódzkim stwierdza Ŋe, po uprawomocnieniu się 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje się realizację inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej słuŊących za-
spokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz 
ustala zasady ich finansowania. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej naleŊące do zadań własnych gminy, to 

jest realizacja zadań publicznych na terenie prze-
znaczonym w planie pod taki cel oraz budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z prognozą 
skutków finansowych uchwalenia niniejszej zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego osiągnąć 
mogą docelowo kwotę 950.000 złotych. 

2. Przyjmując załoŊenia z prognozy skutków 
finansowych łączne wpływy do budŊetu Gminy 
związane z realizacją ustaleń niniejszej zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego osiągnąć 
mogą kwotę 1.380.000 złotych. 

§ 2. Finansowanie inwestycji wymienionych 
w § 1. 1. będzie odbywać się z budŊetu Gminy, 
dotacji z funduszy ochrony ņrodowiska i funduszy 
unijnych lub na podstawie porozumień z innymi 
podmiotami. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/374/09 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym 

oraz trybu i zakresu kontroli udzielonych dotacji 

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 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 
wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 
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, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Aleksandro-
wie Łódzkim uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała ustala tryb udziela-
nia i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli 
wykorzystania udzielonych dotacji szkołom niepu-
blicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, dzia-
łającym na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki i 
wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepu-
blicznych prowadzonej przez Gminę Aleksandrów 
Łódzki.  

§ 2. Dotacje z budŊetu Gminy Aleksandrów 
Łódzki przysługują na kaŊdego ucznia szkołom 
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, 
w których realizowany jest obowiązek szkolny, w 
wysokoņci 100% kwoty przewidzianej na jednego 
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w częņci 
oņwiatowej subwencji ogólnej dla Gminy Alek-
sandrów Łódzki na dany rok. 

§ 3. 1. W celu uzyskania dotacji osoba praw-
na lub fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej 


