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cji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ spra-
wujący nadzór pedagogiczny, tj. Kuratorium Oņwiaty 
w Łodzi. 

§ 4. Należnoņci i zobowiązania likwidowanej 
jednostki przejmuje Gmina Łowicz. Majątek likwido-
wanej jednostki pozostaje własnoņcią Gminy Łowicz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉ-
cia. 

 
 

 Wiceprzewodniczący Rady:  
Andrzej Lenarczyk 

1848

 
1849 

1849  

 
UCHWAŁA NR X/38/11 RADY GMINY ŁOWICZ 

  
 z dnia 31 maja 2011 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/33/11 Rady Gminy Łowicz z dnia 29 kwietnia 2011 roku  

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama z Bochenia w Bocheniu 
 
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3, w zw. z art. 

5c pkt 1 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, 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), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 
152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 
Rada Gminy Łowicz uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. W uchwale Nr IX/33/11 Rady Gminy Ło-
wicz z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji 
Szkoły Podstawowej im. Adama z Bochenia w Bo-
cheniu, § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkie-
go.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-
towi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący 

 Rady Gminy:   
mgr Maciej Malangiewicz 

1849

 
1850 

1850  

 
UCHWAŁA NR X/65/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta 

Skierniewice położony przy ulicy Widok 
 
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 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 
ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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 
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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. 596 i Nr 155, poz. 1043) 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 LIX/134/09 Rady Miasta Skiernie-
wice z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - Rada Miasta 
Skierniewice uchwala, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, fragmentu miasta Skierniewice położonego 
przy ulicy Widok, z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Skierniewice.  

§ 2. 1. Uchwala siĉ zmianĉ miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego, 
uchwałą Nr 56/2000/25 Rady Miasta Skierniewice z 
dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Skierniewice, obszar ograniczony ulicami: 
Widok, Nowobielańską, Armii Krajowej i Ksiĉdza 
Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego (publ. 
Dz.U. Województwa Łódzkiego Nr 126, poz. 723, z 
późn. zm.), w czĉņci obejmującej teren oznaczony 
symbolem 2.161.KSp,EE.  

2. Granice obszaru zmiany planu, zostały 
okreņlone na rysunku zmiany planu.  

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

skali 1:1.000), stanowiąca załącznik Numer 1, któ-
rej treņć obowiązującą stanowią:  

 a) granice obszaru objĉtego zmianą planu,  
 b) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i sym-

bolem literowym dotyczącym ich przeznacze-
nia,  

 c) linie rozgraniczające terenów o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania,  

 d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgra-
niczających,  

 e) nieprzekraczalne linie zabudowy i ich zwymia-
rowanie - w metrach; 

2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany planu, stanowiące załącznik Nu-
mer 2;  

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

§ 4. Zmianą planu miejscowego ustala siĉ 
stawkĉ procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytu-
łu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, w wysokoņci ze-
ro procent.  

§ 5. 1. Ilekroć w niniejszej zmianie planu jest 
mowa o:  
1) obszarze zmiany planu - należy przez to rozumieć 

nieruchomoņci lub ich czĉņci położone w grani-
cach niniejszej zmiany planu;  

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

3) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub ich 
czĉņci, dla których zostały okreņlone w niniejszej 
zmianie planu różne przeznaczenie lub różne za-
sady zagospodarowania, i które zostały oznaczo-
ne w tekņcie oraz na rysunku zmiany planu sym-
bolem cyfrowym;  

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku zmiany planu liniĉ ciągłą, 
dzielącą obszar zmiany planu na czĉņci o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;  

5) granicy obszaru objĉtego zmianą planu, ozna-
czonej na rysunku zmiany planu – należy przez to 
rozumieć te zewnĉtrzne linie rozgraniczające, przy 
których wykreņlono symbol granicy obszaru objĉ-
tego zmianą planu;  

6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznacze-
niem – należy przez to rozumieć ustalony zmianą 
planu zespół działań możliwych do realizacji w te-
renie, i które zostały opisane w tekņcie zmiany 
planu i oznaczone na rysunku zmiany planu sym-
bolem literowym;  

7) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem „U” 
- należy przez to rozumieć działania ograniczone 
do utrzymania istniejących oraz realizowania za-
projektowanych obiektów budowlanych służą-
cych, wyłącznie, działalnoņci w zakresie: admini-
stracji, kultury, obsługi finansowej, handlu (z wy-
łączeniem działalnoņci prowadzonej w lokalach 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
500 m2), gastronomii, hotelarstwa i rekreacji z 
niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami i 
pomieszczeniami, w szczególnoņci technicznymi, 
biurowymi i socjalnymi, garażami, a także doj-
ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi, infra-
strukturą techniczną oraz zielenią;  

8) parkingach, oznaczonych symbolem KSp - należy 
przez to rozumieć działania ograniczone do utrzy-
mania istniejących oraz realizacji zaprojektowa-
nych wydzielonych miejsc postojowych dla sa-
mochodów, z niezbĉdnymi dojazdami, infrastruk-
turą techniczną oraz zielenią;  

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

10) zasadach zagospodarowania – należy przez to ro-
zumieć okreņlone zmianą planu wymagania sta-
wiane przy realizacji przeznaczenia terenu;  

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

12) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyra-
żony w procentach) ustalony w niniejszej zmianie 
planu dla działki budowlanej, a uzyskany z po-
dzielenia powierzchni gruntu rodzimego wraz z 
wodą powierzchniową na terenie działki, a także 
50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów 
o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu 
zapewniającym im naturalną wegetacjĉ, przez po-
wierzchniĉ całej działki budowlanej;  

13) 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-
lĉgnacyjnych i odtworzeniowych;  

14) wskaźniku zabudowy terenu (lub działki budow-
lanej) – należy przez to rozumieć wskaźnik urba-
nistyczny (liczbĉ niemianowaną) ustalany niniej-
szą zmianą planu dla wyodrĉbnionego terenu lub 
działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia po-
wierzchni zabudowanej pod wszystkimi budyn-
kami na tym terenie lub działce budowlanej przez 
powierzchniĉ tego terenu lub działki budowlanej;  

15) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach – 
należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym wejņciu do 
budynku lub jego czĉņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyżej położonej gór-
nej powierzchni przekrycia;  

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

17) kioskach – należy przez to rozumieć obiekty bu-
dowlane przeznaczone do czasowego użytkowa-
nia i niepołączone trwale z gruntem, także speł-
niające warunki: powierzchni zabudowy nie wiĉk-
szej niż 12 m2, wysokoņci nie wiĉkszej niż 3,5 m 
nad poziomem terenu, nachylenia połaci dacho-
wych nie wiĉkszej niż 300.  

2. Pojĉcia i okreņlenia użyte w zmianie planie, 
a nie zdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, według stanu 
na dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, warunki kształtowania zabudowy 

zagospodarowania wyodrĉbnionych terenów  
 
§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2 „Wi-

dok”, wyznacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania.  

2. Wyznacza siĉ teren o symbolu 2.203., dla 
którego ustala siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (sym-

bol „U”);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) linie rozgraniczające terenu należy identyfiko-

wać w oparciu o punkty identyfikacyjne, okre-
ņlone na rysunku zmiany planu, także o trwałe 
naniesienia lub granice własnoņci wynikające 
z treņci mapy zasadniczej,  

 b) przebieg linii zabudowy – nieprzekraczalnych 
okreņla siĉ na rysunku zmiany planu, poprzez 
zwymiarowanie,  

 c) istniejąca stacja transformatorowa z prawem 
do utrzymania w obrĉbie działki o numerze 
ewidencyjnym 754,  

 d) teren do wykorzystania jako jedna działka bu-
dowlana zabudowy usługowej,  

 e) dostĉpnoņć komunikacyjna terenu, wyłącznie, 
z ulicy Wagnera,  

 f) w zakresie zasad zabudowy:  
 - w pasie przyulicznym o granicach okreņlo-

nych linią zabudowy i linią rozgraniczającą 
przyległych ulic dopuszcza siĉ usytuowanie 
jednego kiosku,  

 - zakaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powy-
żej 1,7 m, także o wypełnieniu przĉsła powy-
żej 60% oraz z prefabrykowanych elementów 
betonowych,  

 - budynki do dwóch kondygnacji nadziem-
nych i nie wyższe niż 9 m, o dachach pła-
skich (o połaciach dachowych nachylonych 
maksymalnie do 200),  

 - zakaz realizacji budynków gospodarczych i 
garażowych, wiat,  

 - wskaźnik zabudowy terenu – do 0,4,  
 - udział powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniejszy niż 15% powierzchni terenu,  
 g) nie ustala siĉ warunków i wymagań wynikają-

cych z potrzeb kształtowania obszarów prze-
strzeni publicznej,  

 h) nie ustala siĉ warunków tymczasowego zago-
spodarowania terenu,  

 i) z uwagi na uwarunkowania, nie ustanawia siĉ 
szczególnych zasad zabudowy i zagospodaro-
wania terenów dla ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 182 – 10579 – Poz. 1850 
 
 j) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla siĉ 

granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrĉbnych przepi-
sów (w tym terenów górniczych), także granic 
i sposobów zagospodarowania terenów nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem siĉ mas ziemnych,  

 k) teren nie podlega ochronie przed hałasem w 
myņl przepisów prawa ochrony ņrodowiska,  

 l) w zakresie podziału oraz podziału i scalenia 
nieruchomoņci:  

 - przy wydzielaniu działki budowlanej zabudo-
wy usługowej obowiązuje zachowanie mi-
nimalnej powierzchni 2.000 m2, szerokoņci 
frontu nie mniejszej niż 35 m i kąta położenia 
nowych linii granicznych wydzielanej działki 
w stosunku do pasa ulicy Wegnera winien 
być zbliżony do kąta prostego (z tolerancją 
do 20%),  

 - szerokoņć dojazdu do nieruchomoņci pozo-
stającej po wydzieleniu działki budowlanej 
zabudowy usługowej nie powinna być mniej-
sza niż 5 m,  

 - wydzielenie działek gruntu nie spełniających 
warunków, o których mowa w tiret pierwsze 
i drugie, dopuszczalne jest w celu powiĉk-
szenia sąsiedniej nieruchomoņci lub regula-
cji granic miĉdzy sąsiadującymi nierucho-
moņciami,  

 m)  w obrĉbie działki budowlanej zabudowy 
usługowej, wymagane jest urządzenie par-
kingu o liczbie miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych, nie mniejszej niż:  

 - w przypadku realizacji obiektu handlowe-
go, jedno ogólnodostĉpne stanowisko na 
każde 20 m2 powierzchni sprzedaży,  

 - w przypadku realizacji obiektu gastronomi-
cznego, jedno ogólnodostĉpne stanowisko 
na każde 40 m2 powierzchni użytkowej bu-
dynku lub cztery miejsca konsumpcyjne,  

 - w przypadku realizacji obiektu hotelowego, 
jedno ogólnodostĉpne stanowisko na każ-
de 2 miejsca noclegowe,  

 - w przypadku realizacji innych budynków 
usługowych, nie wymienionych w tiret 
pierwsze, drugie i trzecie, jedno ogólnodo-
stĉpne stanowisko na każde 50 m2 ogólno-
dostĉpnej powierzchni użytkowej tych bu-
dynków,  

 n) w zakresie zasad obsługi systemami infrastru-
ktury technicznej:  

 - zaopatrzenie w wodĉ z zewnĉtrznej sieci wo-
dociągowej,  

 - odprowadzanie ņcieków bytowych do zew-
nĉtrznej sieci kanalizacyjnej,  

 - odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji de-
szczowej lub do ziemi, przy zachowaniu prze-

pisów odrĉbnych,  
 - zaopatrzenie w energiĉ elektryczną – w opar-

ciu o sieci elektroenergetyczne niskiego na-
piĉcia prowadzone z istniejącej w terenie sta-
cji transformatorowej,  

 - usuwanie odpadów komunalnych w oparciu 
o niezbĉdne urządzenia służące gromadze-
niu odpadów (z uwzglĉdnieniem segregacji i 
selektywnej zbiórki odpadów), w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

 o) ustala siĉ prawo realizacji sieci infrastruktury 
technicznej z zakresu elektroenergetyki i cie-
płownictwa, o zasiĉgu obsługi wykraczającym 
poza teren:  

 - w ramach pasów przyulicznych o granicach 
okreņlonych linią zabudowy i linią rozgrani-
czającą przyległych ulic, przy zachowaniu 
możliwoņci zabudowy terenu na warunkach 
okreņlonych w niniejszej uchwale i w przepi-
sach odrĉbnych,  

 - w osiach istniejących sieci.  
3. Wyznacza siĉ teren o symbolu 2.204., dla 

którego ustala siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: parkingi (symbol „KSp”);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) linie rozgraniczające terenu należy identyfiko-

wać w oparciu o punkty identyfikacyjne, okre-
ņlone na rysunku zmiany planu, także o trwałe 
naniesienia lub granice własnoņci wynikające 
z treņci mapy zasadniczej,  

 b) istniejąca zabudową parkingu – do utrzymania 
w ramach jednej działki budowlanej,  

 c) dopuszcza siĉ realizacjĉ jednego budynku dla 
potrzeb funkcjonowania parkingu, przy zacho-
waniu powierzchni zabudowy do 20 m2, wy-
sokoņci do 3,5 m, dachu na budynku - płaskie-
go (o połaciach nachylonych do 200),  

 d) przebieg linii zabudowy – nieprzekraczalnych 
okreņla siĉ na rysunku zmiany planu w opar-
ciu o punkty identyfikacyjne lub poprzez zwy-
miarowanie, także jako liniĉ pokrywającą siĉ z 
linią rozgraniczającą terenu,  

 e) w pasie przyulicznym o granicach okreņlonych 
linią zabudowy i linią rozgraniczającą ulicy M. 
Wańkowicza, dopuszcza siĉ usytuowanie jed-
nego kiosku,  

 f) dostĉpnoņć komunikacyjna terenu, wyłącznie, 
z ulicy M. Wańkowicza,  

 g) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powyżej 
1,7 m, także o wypełnieniu przĉsła powyżej 
60% oraz z prefabrykowanych elementów be-
tonowych,  

 h) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 10% powierzchni terenu,  

 i) zakaz instalowania tablic i urządzeń reklamo-
wych o powierzchni powyżej 2 m2,  

 j) nie ustala siĉ warunków i wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania obszarów prze-
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strzeni publicznej,  
 k) nie ustala siĉ warunków tymczasowego zago-

spodarowania terenu,  
 l) z uwagi na uwarunkowania, nie ustanawia siĉ 

szczególnych zasad zabudowy i zagospodaro-
wania terenów dla ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej,  

 m) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla siĉ 
granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrĉbnych przepi-
sów (w tym, terenów górniczych), a także gra-
nic i sposobów zagospodarowania terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem siĉ mas ziem-
nych,  

 n) teren nie podlega ochronie przed hałasem w 
myņl przepisów prawa ochrony ņrodowiska,  

 o) w zakresie zasad obsługi systemami infra-
struktury technicznej:  

 - odprowadzenie wód opadowych lub rozto-
powych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji de-
szczowej lub do ziemi, przy zachowaniu prze-
pisów odrĉbnych,  

 - zaopatrzenie w energiĉ elektryczną – w opar-
ciu o istniejące sieci elektroenergetyczne ni-
skiego napiĉcia prowadzone w terenie i w te-
renach przyległych,  

 - usuwanie odpadów komunalnych w oparciu 
o niezbĉdne urządzenia służące gromadze-
niu odpadów (z uwzglĉdnieniem segregacji i 
selektywnej zbiórki odpadów) w celu ich 
przygotowania do transportu do miejsc od-
zysku lub unieszkodliwiania,  

 p) ustala siĉ prawo realizacji sieci infrastruktury 
technicznej z zakresu ciepłownictwa i elektro-
energetyki, o zasiĉgu obsługi wykraczającym 
poza teren, przy zachowaniu możliwoņci zabu-

dowy terenu na warunkach okreņlonych w ni-
niejszej uchwale i w przepisach odrĉbnych.  

4. Wyznacza siĉ teren o symbolu 2.205., dla 
którego ustala siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(G));  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) ulica klasy „główna”,  
 b) w terenie fragment pasa ulicznego z chodni-

kiem, stanowiącym minimalne wyposażenie 
tego fragmentu pasa,  

 c) dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci infrastruktury 
technicznej przy zachowaniu przepisów odrĉ-
bnych.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 
§ 7. Tracą moc obowiązującą ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
uchwalonego uchwałą Nr 56/2000/25 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zmia-
ny miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Skierniewice, obszar ograni-
czony ulicami: Widok, Nowobielańską, Armii Krajo-
wej i Ksiĉdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego (publ. Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 
126, poz. 1723, z późn. zm.) w zakresie odnoszącym 
siĉ do terenu oznaczonego w tym planie symbolem 
2.161.KSp,EE.  

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i na stro-
nie internetowej miasta.  

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

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/65/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
 

 
 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/65/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

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

 
W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skierniewice położonego 
przy ulicy Widok – nie wniesiono uwag dotyczących

w.wym. projektu planu.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/65/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

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

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA   
 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Skierniewice położonego przy ulicy Widok nie wy-
wołuje potrzeby wykonania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych Miasta.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 

1850

 
1851 

1851  

 
UCHWAŁA NR X/66/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta 

Skierniewice położony przy ulicy Ks. P. S. Wyszyńskiego 
 
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 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 
ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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 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. 596 i Nr 155, poz. 1043) 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 Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. Nr 130, poz. 871), także w nawiązaniu do 
uchwały Nr LVI/90/09 Rady Miasta Skierniewice z 
dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, Rada Miasta w Skier-
niewicach uchwala, co nastĉpuje: 

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne  

 
§ 1. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skierniewice, położonego 
przy ul. ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskie-
go, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Skiernie-
wice.  

§ 2. 1. Uchwala siĉ zmianĉ w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, zatwier-
dzonym uchwałą Nr 56/2000/25 Rady Miasta Skier-
niewice z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Skierniewice - obszar ograni-
czony ulicami: Widok, Nowobielańską, Armii Krajo-
wej i Ksiĉdza Kardynała Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego (pub. w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 
126, poz. 723, z późn. zm.), która dotyczy terenu oz-
naczonego w tym planie symbolem 2.90.M,U,EE.  

2. Granice obszaru zmiany planu zostały ok-
reņlone na rysunku zmiany planu.  

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

1:1000), stanowiąca załącznik Nr 1, której obowią-
zującą treņć stanowią:  

 a) granice obszaru zmiany planu,  
 b) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia,  
 c) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania,  


