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UCHWAŁA NR VIII/39/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 2 marca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice 

położony w rejonie ulic: Łowickiej, Bielańskiej, Nowobielańskiej i 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 102, poz. 1055, 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. 1241, 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. 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 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 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 LIV/75/09 Rady Miasta Skiernie-
wice z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Rada Miasta Skierniewice 
uchwala, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Skierniewice położonego w rejo-
nie ulic: Łowickiej, Bielańskiej, Nowobielańskiej i Wi-
dok z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Skier-
niewice.  

§ 2. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu miasta Skier-
niewice położonego w rejonie ulic: Łowickiej, Bielań-
skiej, Nowobielańskiej i Widok.  

2. Granice obszaru objĉtego planem miej-
scowym, okreņla siĉ w czĉņci graficznej, stanowiącej 

załącznik do niniejszej uchwały. Przebieg tych granic 
wyznaczają:  
1) od strony północnej – ulica Widok;  
2) od strony wschodniej – ulica Nowobielańska;  
3) od strony południowej - tereny kolejowe; 
4) od strony zachodniej – rzeka Łupia.  

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

1:1.000), stanowiąca załącznik numer 1 i której 
treņć obowiązującą, stanowią:  

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

bolem literowym dotyczącym ich przeznaczenia,  
 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) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

dla budynków mieszkalnych,  
 g) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

dla budynków niemieszkalnych,  
 h) przebieg obowiązujących linii zabudowy,  
 i) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudo-

wy lub zmiany rodzaju linii zabudowy,  
 j) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii roz-

graniczających terenów o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące załącznik numer 2;  

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

§ 4. Planem miejscowym ustala siĉ stawkĉ 
procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzro-
stu wartoņci nieruchomoņci, w wysokoņci zero pro-
cent.  

§ 5. 1. Ilekroć w planie jest mowa o:  
1) altanie – należy przez to rozumieć parterowy 

obiekt budowlany o lekkiej konstrukcji, wyodrĉb-
niony z przestrzeni za pomocą ażurowych piono-
wych przegród budowlanych, wypełnieniu nie 
przekraczającym 50% ich powierzchni; 

2) dachach płaskich – należy przez to rozumieć da-
chy, których kąt nachylenia połaci nie jest wiĉkszy 
niż 15o;  
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3) dopuszczeniu okreņlonej zabudowy i zagospoda-

rowania terenu – należy przez to rozumieć upraw-
nienia do wykonania tych obiektów budowlanych 
lub tych form zagospodarowania, które wykracza-
ją poza zakres działań ustalonych jako przezna-
czenie terenu, a które zostały wskazane w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu;  

4) działce budowlanej, zwanej dalej działką – należy 
przez to rozumieć nieruchomoņć gruntową lub 
działkĉ gruntu, której wielkoņć, cechy geome-
tryczne, dostĉp do drogi publicznej i wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej, są zgod-
ne z ustaleniami niniejszego planu oraz spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wynika-
jące z odrĉbnych przepisów i aktów prawa miej-
scowego;  

5) froncie działki – należy przez to rozumieć czĉņć 
działki, która bezpoņrednio przylega do drogi za-
pewniającej tej działce dostĉp do drogi publicz-
nej;  

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

7) kiosku – należy przez to rozumieć obiekt budow-
lany przeznaczony do czasowego użytkowania i 
niepołączony trwale z gruntem, także spełniający 
warunki: powierzchni zabudowy nie wiĉkszej niż 
12 m2, wysokoņci nie wiĉkszej niż 3,5 m nad po-
ziomem terenu, nachylenia połaci dachowych nie 
wiĉkszej niż 300;  

8) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
oznaczoną na rysunku planu liniĉ ciągłą, dzielącą 
obszar planu na czĉņci o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania;  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć liniĉ 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, 
schody, wykusz, zadaszenie wejņcia, gzyms, okap 
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
innych detali wystroju architektonicznego, jeņli 
przekroczenie to nie jest wiĉksze niż 1,3 m;  

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

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

12) polu widocznoņci - należy przez to rozumieć czĉņć 
nieruchomoņci w obrĉbie skrzyżowania ulic (poza 
jezdniami), wolną od przeszkód, takich jak: budo-
wle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, parkujące po-
jazdy, itp., wyższych niż 0,75 m;  

13) 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;  

14) stanie istniejącym zagospodarowania terenu - 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszego planu;  

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

16) 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;  

17) udziale powierzchni biologicznie czynnej terenu 
(lub działki) - należy przez to rozumieć wskaźnik 
urbanistyczny (wyrażony w procentach) ustalony 
niniejszym planem dla wyodrĉbnionego terenu 
lub działki, a uzyskany z podzielenia powierzchni 
gruntu rodzimego wraz z wodą powierzchniową 
na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o powierz-
chni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako sta-
łe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniają-
cym im naturalną wegetacjĉ, przez powierzchniĉ 
całego terenu lub działki;  

18) 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 położonego 
punktu przekrycia;  

19) wskaźniku zabudowy terenu (lub działki) – należy 
przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny ustala-
ny niniejszym planem dla działki, a uzyskany z 
podzielenia, odpowiednio, powierzchni zabudo-
wanej pod wszystkimi budynkami na tym terenie 
lub działce przez powierzchniĉ tego terenu lub 
działki;  

20) 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 odbudo-
wy oraz rozbudowy i nadbudowy w celu zwiĉk-
szenia powierzchni podstawowej budynku;  

21) zasadach zagospodarowania – należy przez to 
rozumieć okreņlone planem wymagania stawiane 
przy realizacji przeznaczenia terenu.  
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2. Ilekroć w ustaleniach planu miejscowego 
odnoszących siĉ do przeznaczenia terenu, jest mowa 
o:  
1) ciągach pieszych, oznaczonych symbolem „KX” - 

należy przez to rozumieć działania ograniczone 
do utrzymania istniejących oraz realizacji zapro-
jektowanych ņcieżek pieszych, rowerowych i pie-
szo-rowerowych;  

2) 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: główne ruchu 
przyspieszonego – o symbolu „KD(GP)”, lokalne 
– o symbolu „KD(L)”, dojazdowe – o symbolu 
„KD(D)”;  

3) ogrodach działkowych, oznaczonych symbolem 
„ZD” - należy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz realizacji 
zaprojektowanych terenów rodzinnych ogrodów 
działkowych, z niezbĉdnymi do ich funkcjonowa-
nia obiektami budowlanymi, dojņciami, dojazda-
mi, miejscami postojowymi, infrastrukturą tech-
niczną;  

4) parkingach, oznaczonych symbolem „KSp” – na-
leży przez to rozumieć działania ograniczone do 
utrzymania istniejących oraz realizacji zaprojek-
towanych wydzielonych miejsc postojowych dla 
samochodów, z niezbĉdnymi dojazdami, infra-
strukturą techniczną oraz zielenią;  

5) zabudowie garażowej, oznaczonej symbolem 
„KSg” - należy przez to rozumieć działania ogra-
niczone do utrzymania istniejących oraz realizacji 
zaprojektowanych obiektów budowlanych służą-
cych przechowywaniu pojazdów w budynkach 
wraz z dojņciami, dojazdami, miejscami postojo-
wymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią;  

6) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czonej symbolem „MN” - należy przez to rozu-
mieć działania ograniczone do utrzymania istnie-
jących oraz budowy zaprojektowanych budyn-
ków jednorodzinnych, z niezbĉdnymi do ich funk-
cjonowania budynkami i pomieszczeniami, w 
szczególnoņci: technicznymi, gospodarczymi, ga-
rażami, a także dojņciami, dojazdami, miejscami 
postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz zie-
lenią;  

7) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami, oznaczonej symbolami „MNu” - należy przez 
to rozumieć działania ograniczone do utrzymania 
istniejących oraz budowy zaprojektowanych:  

 a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  
 b) obiektów budowlanych służących działalnoņci, 

w zakresie: kultury, obsługi finansowej, usług 
poczty, handlu (z wyłączeniem działalnoņci 
prowadzonej w lokalach handlowych o po-
wierzchni użytkowej powyżej 200 m2), gastro-
nomii oraz usług bytowych ņwiadczonych 
bezpoņrednio na rzecz ludnoņci, takich jak: kra-
wieckie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, biura 

projektowe i geodezyjne, pojedyncze gabinety 
lekarskie i gabinety przeznaczone do naucza-
nia, usługi napraw artykułów użytku osobiste-
go i domowego oraz inne o podobnym cha-
rakterze – realizowanych jako zabudowa uzu-
pełniająca w zabudowie mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, z niezbĉdnymi do ich funkcjonowa-
nia budynkami o pomieszczeniach technicz-
nych, gospodarczych, biurowych i socjalnych, 
garażami, a także dojņciami, dojazdami, miej-
scami postojowymi, infrastrukturą techniczną 
oraz zielenią;  

8) 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 niezbĉdnymi do ich funk-
cjonowania: budynkami i pomieszczeniami, w 
szczególnoņci technicznymi, gospodarczymi, ga-
rażami, a także dojņciami, dojazdami, miejscami 
postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz zie-
lenią;  

9) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem 
„U” - należy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz budowy 
zaprojektowanych obiektów budowlanych służą-
cych wyłącznie działalnoņci, w zakresie: admini-
stracji, kultury, edukacji i nauki (z wyłączeniem 
placówek szkolnych), ochrony zdrowia (z wyłą-
czeniem szpitali i domów opieki), obsługi finan-
sowej, poczty, handlu, hotelarstwa, gastronomii, 
sportu i rekreacji, oraz usług bytowych, ņwiad-
czonych bezpoņrednio na rzecz ludnoņci, takich 
jak: krawieckie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, 
biura projektowe i geodezyjne, pojedyncze gabi-
nety lekarskie i gabinety przeznaczone do naucza-
nia, usługi napraw artykułów użytku osobistego i 
domowego oraz inne o podobnym charakterze, z 
niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami i 
pomieszczeniami, w szczególnoņci, technicznymi, 
biurowymi i socjalnymi, garażami, a także doj-
ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi, in-
frastrukturą techniczną oraz zielenią;  

10) zabudowie usługowej – nauka, oznaczonej sym-
bolem „UON” - należy przez to rozumieć działa-
nia ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizowania zaprojektowanych obiektów budow-
lanych służących działalnoņci w zakresie edukacji 
i nauki z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania bu-
dynkami i pomieszczeniami, w szczególnoņci te-
chnicznymi, gospodarczymi, garażami, a także: 
dojņciami, dojazdami, miejscami postojowymi, 
infrastrukturą techniczną oraz zielenią;  

11) zabudowie usługowej - usługi bytowe - należy 
przez to rozumieć działania ograniczone do utrzy-
mania istniejących oraz realizowania zaprojekto-
wanych obiektów budowlanych służących dzia-
łalnoņci w zakresie usług ņwiadczonych bezpo-
ņrednio na rzecz ludnoņci, takich jak: krawieckie, 
fryzjerskie, zegarmistrzowskie, biura projektowe i 
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geodezyjne, pojedyncze gabinety lekarskie i ga-
binety przeznaczone do nauczania, usługi napraw 
artykułów użytku osobistego i domowego oraz 
inne o podobnym charakterze;  

12) zieleni, oznaczonej symbolem „ZP” - należy przez 
to rozumieć działania ograniczone do utrzymania 
istniejących oraz realizacji zaprojektowanych te-
renów pokrytych roņlinnoņcią, służących celom 
wypoczynkowym, zdrowotnym, estetycznym i 
izolacyjnym, a w tym: parków, ogrodów, zieleń-
ców, zieleni przy ulicach i placach, zieleni izola-
cyjnej, alpinariów, grodzisk, kurhanów oraz in-
nych o podobnym charakterze, z niezbĉdnymi do 
ich funkcjonowania obiektami i urządzeniami bu-
dowlanymi, także dojņciami, dojazdami, infra-
struktura techniczną.  

3. Pojĉcia i okreņlenia użyte w planie, a nie 
zdefiniowane w ust. 1 i ust. 2, należy rozumieć zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa według sta-
nu na dzień uchwalenia niniejszego planu.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązujące na całym  

obszarze planu lub na terenach 
o wyszczególnionym przeznaczeniu  

 
§ 6. 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 ma-
py zasadniczej) lub;  

2) trwałe naniesienia lub granice własnoņci wynika-
jące z treņci mapy zasadniczej - jako linie (punkty) 
pokrywające siĉ z tymi elementami rysunku pla-
nu lub;  

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

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

§ 7. 1. Linie zabudowy okreņla siĉ 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 fra-
gmentu) z dopuszczoną realizacją budynków - ani na 
rysunku planu, ani w tekņcie planu - nie okreņla siĉ 
przebiegu linii zabudowy, należy rozumieć że linia ta 
istnieje, pokrywa siĉ z linią rozgraniczającą tereny o 
różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania i jest linią zabudowy nieprzekraczal-
ną, przy zachowaniu przepisów odrĉbnych.  

3. Istniejące budynki lub ich czĉņci, nie speł-
niające warunków ustaleń planu dotyczących linii 
zabudowy, dopuszcza siĉ do zachowania, przy czym 
zakaz rozbudowy i nadbudowy nie dotyczy budyn-
ków mieszkalnych, których: schody, taras, zadasze-
nie wejņcia, przekraczają okreņloną na rysunku planu 
liniĉ zabudowy.  

§ 8. Utrzymanie istniejących lub budowa 
nowych obiektów budowlanych w odległoņci mniej-
szej niż 7,5 m od osi napowietrznych linii elektro-
energetycznej ņredniego napiĉcia (15 kV) lub stacji 
transformatorowej ze ņredniego na niskie napiĉcie 
(15 kV/04 kV) - jeżeli w niniejszym planie nie okreņla 
siĉ zakazu takiego zagospodarowania, wymaga za-
chowania warunków bezpieczeństwa i prawidłowej 
eksploatacji tej linii lub stacji, ustalonych odrĉbnymi 
przepisami i Polską Normą.  

§ 9. W terenach przeznaczonych pod zabudo-
wĉ budynkami, dopuszczalne jest usytuowanie bu-
dynków w odległoņci 1,5 m od granicy z sąsiednią 
działką lub bezpoņrednio przy granicy, przy zacho-
waniu przepisów odrĉbnych oraz pozostałych usta-
leń planu.  

§ 10. W terenach o przeznaczeniu okreņlo-
nym symbolem „MNu”, realizacjĉ obiektów budow-
lanych z zakresu zabudowy usługowej dopuszcza siĉ 
wyłącznie w ramach działek zabudowy mieszkanio-
wej, z zachowaniem możliwoņci wykonania budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na działce.  

§ 11. W terenach o przeznaczeniu okreņlo-
nym symbolami: „MN” i „MNu”, obowiązuje zakaz 
realizacji w obrĉbie jednej działki, wiĉcej niż jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  

§ 12. Zakres działań podejmowanych w loka-
lu użytkowym budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego sytuowanego w terenach o przeznaczeniu ok-
reņlonym symbolem „MN”, ogranicza siĉ do działań 
zdefiniowanych w § 5 ust. 2 pkt 11 niniejszej uchwa-
ły.  

§ 13. Na obszarze planu obowiązuje zakaz re-
alizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2.000 m2.  

§ 14. Jeņli w przepisach rozdziału 8 niniejszej 
uchwały nie stanowi siĉ inaczej, w terenach przezna-
czonych pod zabudowĉ budynkami, obowiązują na-
stĉpujące zasady kształtowania dachów:  
1) dachy na budynkach mieszkalnych dwu- lub wie-

lospadowe, o symetrycznych połaciach, nachylo-
nych pod kątem od 150 do 450, z dopuszczeniem 
naczółków, lukarn, itp.;  

2) przy realizacji dachów na budynkach mieszkal-
nych bliźniaczych (usytuowanych bezpoņrednio 
w granicy z działka sąsiednią) wymagane jest za-
chowanie na obydwu dachach - tego samego ką-
ta nachylenia połaci dachowych oraz kierunku 
głównej kalenicy;  

3) przy realizacji dachów na budynkach mieszkal-
nych w zabudowie szeregowej wymagane jest 
zachowanie na wszystkich dachach - tego same-
go kąta nachylenia połaci dachowych, wysokoņci 
i kierunku głównej kalenicy; warunek ten nie do-
tyczy kształtowania dachów na segmentach zew-
nĉtrznych;  

4) na istniejących budynkach dopuszcza siĉ odtwo-
rzenie dotychczasowej geometrii dachu (kąta na-
chylenia i układu połaci dachowych, wysokoņci i 
kierunku głównej kalenicy dachu);  
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5) dachy na budynkach niemieszkalnych o nachyle-

niu połaci – maksymalnie 400, z zastrzeżeniem tre-
ņci pkt 6;  

6) we wszystkich terenach dopuszcza siĉ realizacjĉ 
dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta 
nachylenia połaci.  

§ 15. 1. Przy rozbudowie istniejącego budyn-
ku, którego wysokoņć nie spełnia ustaleń okreņlo-
nych w przepisach rozdziału 8, dopuszcza siĉ zacho-
wanie dotychczasowych parametrów wysokoņcio-
wych tego budynku.  

2. Zawarte w przepisach rozdziału 8 ustalenia 
w zakresie kształtowania wysokoņci budynków nie 
obowiązują w przypadku podejmowania przebudo-
wy dachu lub nadbudowy budynku mieszkalnego 
usytuowanego w zabudowie bliźniaczej, mających 
na celu, odpowiednio, dostosowanie geometrii jego 
dachu do geometrii dachu budynku zbliźniaczonego, 
wyrównanie jego wysokoņci do wysokoņci budynku 
zbliźniaczonego.  

§ 16. Jeņli w przepisach rozdziału 8 nie sta-
nowi siĉ inaczej, od strony ulic i placów, a także od 
strony rzeki Łupi obowiązuje zakaz wykonywania og-
rodzeń:  
1) o wysokoņci powyżej 1,8 m;  
2) pełnych, o wypełnieniu powyżej 60% powierzchni 

przĉsła;  
3) z prefabrykowanych elementów betonowych.  

§ 17. W ulicach okreņlonych niniejszą uchwa-
łą, dopuszcza siĉ realizacjĉ kiosków oraz obiektów 
małej architektury, przy zachowaniu standardów 
bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i warun-
ków zagospodarowania pasa drogowego ulicy.  

§ 18. Na całym obszarze planu ogranicza siĉ 
wielkoņć tablic i urządzeń reklamowych instalowa-
nych na działkach, budynkach i ogrodzeniach do 
maksymalnej powierzchni - 2 m2.  

§ 19. W terenach, dla których niniejszy plan 
ustala inne przeznaczenie niż dotychczasowy sposób 
użytkowania, do czasu podjĉcia realizacji ustalonego 
przeznaczenia, obowiązują nastĉpujące warunki tym-
czasowego zagospodarowania:  
1) dopuszcza siĉ realizacjĉ tymczasowych obiektów 

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

2) powierzchnia zabudowy obiektami, o których mo-
wa w pkt 1, nie może przekraczać 5% powierzchni 
działki i również 20% powierzchni istniejącej za-
budowy;  

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.  

§ 20. Ustala siĉ zakaz realizacji tymczaso-
wych obiektów budowlanych, za wyjątkiem sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej w pasie terenu-
zawartym pomiĉdzy okreņlonymi planem - linią za-
budowy i linią rozgraniczającą ulicy.  

§ 21. Nie ustala siĉ warunków i wymagań 
wynikających z potrzeb kształtowania obszarów prze-
strzeni publicznej.  

 
Rozdział 3 

Szczegółowe zasady i warunki podziału  
oraz scalania i podziału nieruchomości  
 
§ 22. Wielkoņć i kształt wydzielanych działek 

winny być dostosowane do potrzeb związanych z 
funkcjonowaniem obiektów budowlanych, przy za-
chowaniu wymogów niniejszego planu i przepisów 
odrĉbnych.  

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

§ 24. 1. Fragment działki przeznaczony w jej 
ramach pod dojazd winien posiadać szerokoņć za-
pewniającą wprowadzenie w jego granice sieci in-
frastruktury technicznej, niezbĉdnej dla obsługi za-
budowy i zagospodarowania działki, lecz nie mniej 
niż 5 m, gdy do działki przewiduje siĉ doprowadze-
nie, wyłącznie, sieci zaopatrujących w wodĉ i ener-
giĉ elektryczną, w pozostałych przypadkach - szero-
koņć dojazdu winna być zwiĉkszana do wielkoņci 
zapewniającej ułożenie przewidywanych sieci, zgod-
nie z przepisami odrĉbnymi, Polskimi Normami lub 
warunkami technicznymi realizacji sieci technicz-
nych. Ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanego 
dojazdu do nieruchomoņci pozostającej po wydzie-
leniu działki lub działek.  

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

§ 25. 1. Na terenach o przeznaczeniu okreņlo-
nym symbolami: „MN”, „MNu”, „MN,U”, przy po-
dziale lub scaleniu i podziale nieruchomoņci na dział-
ki pod zabudowĉ jednorodzinną obowiązują nastĉ-
pujące parametry tych działek:  
1) dla zabudowy wolno stojącej – minimalna po-

wierzchnia działki 600 m2, maksymalna powierz-
chnia działki 1.500 m2, minimalna szerokoņć fron-
tu działki 16 m;  

2) dla zabudowy bliźniaczej – minimalna powierz-
chnia działki 400 m2, maksymalna powierzchnia 
działki 1.000 m2, minimalna szerokoņć frontu 
działki 12 m;  

3) dla zabudowy szeregowej - minimalna powierz-
chnia działki 200 m2, maksymalna powierzchnia 
działki 600 m2, minimalna szerokoņć frontu działki 
7,5 m.  

2. Dopuszcza siĉ wyodrĉbnienie działki o sze-
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rokoņci frontu mniejszej niż okreņlona w ust.1, w 
przypadkach gdy:  
1) front działki wyznaczają istniejące przed podzia-

łem linie graniczne działki podlegającej podziało-
wi;  

2) nastĉpuje wyodrĉbnienie działki przyległej do 
ulicy (dojazdu) na odcinku zmiany kierunku trasy 
tej ulicy (dojazdu) lub na odcinku jej nieprzeloto-
wego zakończenia i szerokoņć ta nie bĉdzie mniej-
sza niż 5 m.  

3. Kąt położenia nowych linii granicznych wy-
dzielanej działki w stosunku do pasa drogowego uli-
cy obsługującej winien być zbliżony do kąta proste-
go (z tolerancją do 20%). Dopuszcza siĉ odstĉpstwo 
od powyższej zasady w przypadku gdy nastĉpuje 
wyodrĉbnienie działki przyległej do ulicy (dojazdu) 
na odcinku zmiany kierunku trasy tej ulicy (dojazdu) 
lub na odcinku jej nieprzelotowego zakończenia.  

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

lub regulacji granic miĉdzy sąsiadującymi nieru-
chomoņciami;  

2) w sytuacji, gdy nowa granica działki ewidencyjnej 
pokrywa siĉ z linią rozgraniczającą tereny o róż-
nym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospo-
darowania.  

§ 27. Na obszarze objĉtym planem nie wy-
znacza siĉ terenów wymagających scalenia i podzia-
łu nieruchomoņci.  

 
Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji  

 
§ 28. Planem ustala siĉ system komunikacyj-

ny, na który składają siĉ:  
1) odcinek ulicy ks. K.P.S. Wyszyńskiego (w ciągu 

drogi krajowej nr 70) stanowiący element zewnĉ-
trznego układu drogowego, o ograniczonej pla-
nem dostĉpnoņci dla terenów zabudowy;  

2) drogi (ulice) publiczne pełniące rolĉ obsługi bez-
poņredniej terenów zabudowy, powiązań drogo-
wych z zewnĉtrznym układem komunikacyjnym 
oraz nawiązania dróg wewnĉtrznych, dojazdów, 
dojņć; dla których klasy zostały okreņlone w prze-
pisach rozdziału 8 niniejszej uchwały.  

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

§ 30. Dopuszcza siĉ zmianĉ wyposażenia ele-
mentów pasa drogowego (w granicach okreņlonych 
liniami rozgraniczającymi) w stosunku do ustaleń ni-
niejszego planu, na etapie projektu budowlanego – 
pod warunkiem, że zostanie zachowana możliwoņć 
realizacji wyposażenia okreņlonego w rozdziale 8 ni-
niejszej uchwały.  

§ 31. Na skrzyżowaniach ulic, w obrĉbie na-
rożnych ņciĉć linii rozgraniczających pasa drogowe-
go, obowiązuje zachowanie pola widocznoņci.  

§ 32. Dojņcia lub dojazdy wydzielane w obrĉ-
bie poszczególnych terenów nie są w rozumieniu ni-
niejszego planu, drogami (ulicami) publicznymi.  

§ 33. 1. Realizacja obiektu budowlanego 
przeznaczonego do wykonywania działalnoņci z za-
kresu zabudowy usługowej lub lokalu użytkowego w 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymaga bu-
dowy parkingu wewnĉtrznego na działce lub zatoki 
postojowej poza podstawowymi pasami ruchu ulicy 
obsługującej, przy spełnieniu standardów bezpie-
czeństwa ruchu kołowego i pieszego na tej ulicy (za 
zgodą zarządcy drogi). Warunek ten nie dotyczy za-
budowy wykonywanej w terenie o symbolu 2.189.  

2. Obowiązek urządzenia miejsc postojowych 
dla samochodów, o którym mowa w ust.1, dotyczy 
wykonywania nowego obiektu budowlanego lub 
zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu 
budowlanego.  

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

łącznie:  
 a) jedno ogólnodostĉpne stanowisko na każde 

30 m2 powierzchni sprzedaży,  
 b) jedno stanowisko na każde rozpoczĉte trzy 

miejsca pracy,  
 c) jedno stanowisko dla dostawy towarów;  
2) w przypadku realizacji obiektu gastronomiczne-

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

40 m2 powierzchni użytkowej budynku lub 
cztery miejsca konsumpcyjne,  

 b) jedno stanowisko na każde rozpoczĉte trzy 
miejsca pracy,  

 c) jedno stanowisko dla dostawy towarów;  
3) w przypadku realizacji obiektu hotelowego, licząc 

łącznie:  
 a) jedno ogólnodostĉpne stanowisko na każde 2 

miejsca noclegowe,  
 b) jedno stanowisko na każde rozpoczĉte trzy 

miejsca pracy;  
4) w przypadku realizacji obiektów z zakresu zabu-

dowy usługowej nie wymienionego w pkt 1 i pkt 
2, licząc łącznie:  

 a) jedno ogólnodostĉpne stanowisko na każde 
50 m2 ogólnodostĉpnej powierzchni użytko-
wej,  

 b) jedno stanowisko na każde rozpoczĉte trzy 
miejsca pracy; 

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

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadających 
powierzchni sprzedaży.  

5. Ustalony w ust. 3 obowiązek urządzenia 
miejsc postojowych, dotyczy stanowisk przeznaczo-
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nych dla samochodów osobowych, za wyjątkiem 
miejsc przeznaczonych dla realizacji dostawy towa-
rów, gdzie wymagane jest wykonanie stanowiska 
postojowego dla samochodu ciĉżarowego.  

§ 34. W terenach realizacji zabudowy jedno-
rodzinnej ustala siĉ obowiązek wyposażenia w miej-
sca postojowe dla samochodów osobowych w wiel-
koņci minimalnej – dla jednego budynku mieszkal-
nego 1 stanowisko (w tym, w garażach) oraz okreņla 
siĉ liczbĉ 3 jako maksymalną dopuszczalną liczbĉ 
stanowisk realizowanych w garażach lub wiatach.  

 
Rozdział 5 

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

renów przeznaczonych pod zabudowĉ, obejmuje sie-
ci i urządzenia: zaopatrzenia w wodĉ, zaopatrzenia w 
energiĉ 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 oraz 
przepisów odrĉbnych.  

§ 36. 1. Ustala siĉ prawo realizacji sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa 
w § 35 ust. 1:  
1) w ramach pasów drogowych dróg (ulic), dojņć i 

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

2) w ramach pasów przylegających do terenów ko-
munikacji (przy drogach, ulicach, dojņciach i do-
jazdach) o granicach okreņlonych linią zabudowy 
i linią rozgraniczającą tereny komunikacji, przy za-
chowaniu możliwoņci zabudowy działek oraz wy-
mogów przepisów odrĉbnych;  

3) w osiach istniejących sieci.  
2. Dopuszcza siĉ realizacjĉ w pasach drogo-

wych dróg (ulic), dojņć i dojazdów sieci infrastruktu-
ry technicznej innych mediów, o których mowa w § 
35 ust. 2, w sytuacji gdy bĉdą zapewnione warunki 
do prowadzenia sieci infrastruktury technicznej z za-
kresu okreņlonego jako minimalny program wypo-
sażenia terenów zabudowy.  

3. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest 
możliwe zrealizowanie sieci lub urządzeń infrastruk-
tury technicznej według zasad, o których mowa w 
ust. 1 (w tym, przy podejmowaniu przebudowy, ze 
zmianą trasy, istniejących linii elektroenergetycznych 
ņredniego napiĉcia) - dopuszcza siĉ budowĉ sieci 
poza wskazanymi tam terenami lub fragmentami te-
renów, z zastrzeżeniem że zostanie zachowana moż-
liwoņć realizacji przeznaczenia danego terenu, z uw-
zglĉdnieniem zasad i warunków oraz standardów za-
budowy i zagospodarowania ustalonych w planie, a 
także w przepisach odrĉbnych.  

§ 37. Ustala siĉ warunki obsługi zabudowy w 
zakresie infrastruktury technicznej:  
1) zaopatrzenie w wodĉ z sieci wodociągowych lub 

ujĉć własnych, z zachowaniem przepisów odrĉb-
nych;  

2) odprowadzenie ņcieków bytowych do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej;  

3) na terenach niewyposażonych w kanalizacjĉ sani-
tarną, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, ņcie-
ki bytowe mogą być odprowadzone do bezodpły-
wowych zbiorników na nieczystoņci ciekłe, z wy-
wozem na stacjĉ zlewną oczyszczalni ņcieków;  

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do zewnĉtrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do 
ziemi, przy zachowaniu przepisów odrĉbnych;  

5) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną, w oparciu o:  
 a) istniejące w terenach: 1.13., 1.16. i 2.193. stacje 

transformatorowe (zasilane liniami elektro-
energetycznymi ņredniego napiĉcia), z do-
puszczeniem ich konserwacji, przebudowy, 
rozbudowy oraz zamiany stacji słupowej na 
budynkową lub kontenerową,  

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

 c) projektowane (w przypadku zapotrzebowania) 
stacje transformatorowe zasilane liniami elek-
troenergetycznymi ņredniego napiĉcia, sytu-
owane w terenach przeznaczonych pod zabu-
dowĉ, z zachowaniem dostĉpu do ogólnodo-
stĉpnej drogi (ulicy),  

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

6) zaopatrzenie w energiĉ cieplną – z wykorzysta-
niem zewnĉtrznych sieci: ciepłowniczej, gazowej i 
elektroenergetycznej lub w oparciu o źródło wła-
sne, z preferencją dla niewĉglowych czynników 
ciepła;  

7) usuwanie odpadów komunalnych w oparciu o 
niezbĉdne urządzenia służące gromadzeniu odpa-
dów (z uwzglĉdnieniem segregacji i selektywnej 
zbiórki odpadów) w celu ich przygotowania do 
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwia-
nia.  

 
Rozdział 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego, 

zabytków i dóbr kultury współczesnej  
 
§ 38. Ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub 

wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronĉ wód przed zanie-
czyszczeniem, w stosunku do realizacji zabudowy 
dopuszczonej w ramach przeznaczenia terenu.  

§ 39. Realizacja obiektów budowlanych w 
obrĉbie poszczególnych działek nie powinna powo-
dować przekroczenia standardów jakoņci ņrodowiska 
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poza granicami obszaru, do którego inwestor posia-
da tytuł prawny.  

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

§ 41. Wyodrĉbnione niniejszym planem tere-
ny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania wskazuje siĉ jako nastĉpujące ro-
dzaje terenów o dopuszczalnych poziomach hałasu 
w ņrodowisku, o których mowa w przepisach prawa 
ochrony ņrodowiska:  
1) tereny oznaczone symbolami literowymi: „MN” i 

„MW” – to “tereny przeznaczone pod zabudowĉ 
mieszkaniową”;  

2) tereny oznaczone symbolem literowym „MNu” i 
„MN,U” – to „tereny przeznaczone na cele 
„mieszkaniowo-usługowe”; 

3) teren o symbolu 2.200. – to teren „przeznaczony 
pod budynki związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży”; 

4) tereny oznaczone symbolem literowym „ZD” – to 
„tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe”.  

§ 42. 1. W obszarze planu ochronie podlega 
dom przy ulicy Jasnej 23 (oznaczony na rysunku 
planu) – budynek zabytkowy ujĉty w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Zakres ochrony obejmuje bryłĉ 
budynku i wystrój elewacji frontowej.  

2. Roboty budowlane podejmowane przy za-
bytku, o którym mowa w ust. 1, podlegają rygorom 
ochrony konserwatorskiej w trybie przepisów od-
rĉbnych.  

 
Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie przepisów odrębnych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

i osuwania się mas ziemnych  
 
§ 43. Z uwagi na istniejące uwarunkowania 

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

§ 44. Z uwagi na istniejące uwarunkowania 
nie okreņla siĉ w niniejszym planie granic i sposo-
bów zagospodarowania terenów narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi.  

§ 45. 1. Fragmenty terenów o symbolach: 
1.13. i 1.15. – według oznaczenia na rysunku planu, 
stanowią obszar zagrożony osuwaniem siĉ mas 
ziemnych.  

2. W obszarze zagrożonym osuwaniem siĉ 

mas ziemnych zagospodarowanie terenu podlega 
ograniczeniom:  
1) w terenie o symbolu 1.15. zabrania siĉ dokony-

wania trwałych zmian naturalnego ukształtowa-
nia powierzchni ziemi; 

2) realizacja budynków w terenie o symbolu 1.13. 
wymaga dostosowania warunków ich posado-
wienia do istniejących warunków gruntowych.  

 
Rozdział 8 

Przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz warunki zagospodarowania 

wydzielonych terenów  
 
§ 46. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 1 

„Sebadiany” wyznacza siĉ tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.  

2. Ustala siĉ teren o symbolu 1.13. (teren 
przy ulicy Łowickiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) fragmenty terenu położone są w obszarze za-

grożenia osuwaniem siĉ mas ziemnych, reali-
zacja zagospodarowania podlega ogranicze-
niom okreņlonych w § 45 ust. 2 niniejszej uch-
wały,  

 b) budynki mieszkalne w układzie wolno stoją-
cym lub bliźniaczym, o wysokoņci do 9 m,  

 c) budynki usługowe o wysokoņci jednej kondy-
gnacji nadziemnej i nie wyższe niż 6 m,  

 d) pozostałe budynki o wysokoņci do 4,5 m,  
 e) wskaźnik zabudowy działki do 0,5,  
 f) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 

mniejszy niż 20% powierzchni działki,  
 g) istniejąca stacja transformatorowa ze ņrednie-

go na niskie napiĉcie do utrzymania.  
3. Ustala siĉ teren o symbolu 1.14. (teren 

przy ulicy Łowickiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (symbol MW);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) w parterach budynków mieszkalnych dopusz-

cza siĉ realizacjĉ lokali służących działalnoņci z 
zakresu okreņlonego dla zabudowy usługowej,  

 b) budynki mieszkalne, o wysokoņci:  
 - w pasie 15 metrów od linii rozgraniczającej 

ulicy Łowickiej – do 11,5 m,  
 - na pozostałej czĉņci terenu – do 14,5 m,  
 c) budynki pozostałe pokryte dachem płaskim i 

nie wyższe niż 3,3 m,  
 d) wskaźnik zabudowy terenu – do 0,4,  
 e) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 

mniejszy niż 20% powierzchni terenu.  
4. Ustala siĉ teren o symbolu 1.15. (teren 

przy rzece Łupi), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zieleń (symbol ZP);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
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a) wykonanie i utrzymanie zieleni w ramach za-
gospodarowania działek z zabudową mieszka-
niową usytuowaną w terenie 1.13. lub w for-
mie samodzielnych terenów zieleni z dostĉ-
pem do ulicy Łowickiej,  

 b) zakaz realizacji budynków i ogrodzeń,  
 c) fragmenty terenu położone są w obszarze za-

grożenia osuwaniem siĉ mas ziemnych, reali-
zacja zagospodarowania podlega ogranicze-
niom, okreņlonym w § 45 ust. 2.  

5. Ustala siĉ teren o symbolu 1.16. (teren 
przy rzece Łupi), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: ciąg pieszy (symbol KX) i 

zieleń (symbol ZP);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) ciąg pieszo-rowerowy do utrzymania,  
 b) udział terenów zieleni - nie mniejszy niż 60%,  
 c) istniejąca stacja transformatorowa ze ņrednie-

go na niskie – do utrzymania.  
§ 47. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2 

„Widok”, wyznacza siĉ tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania.  

2. Ustala siĉ teren o symbolu 2.183. (odcinki 
ulic: Łowickiej i Bielańskiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD (L));  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) ulica klasy „lokalna”,  
 b) wyposażenie pasa drogowego ulicy winno 

obejmować, co najmniej: jezdniĉ o szerokoņci 
nie mniejszej niż 5 m oraz jednostronny chod-
nik o szerokoņci nie mniejszej niż 1,5 m.  

3. Ustala siĉ teren o symbolu 2.184. (ulice: 
Wiosenna, E. Orzeszkowej, Jasna), dla których okre-
ņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD (D));  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) ulica klasy „dojazdowa”,  
 b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, z 

wykluczeniem bezpoņredniego połączenia z 
ulicą ks. P.S. Wyszyńskiego.  

4. Ustala siĉ teren o symbolu. 2.185. (teren 
pomiĉdzy ulicami: Widok, Łowicką, Jasną), dla któ-
rego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne wolno stojące lub bliźnia-

cze, o wysokoņci do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, w tym trzecia kondygnacja wyłącz-
nie w poddaszu, i nie wyższe niż 11 m,  

 b) budynki usługowe o wysokoņci jednej kondy-
gnacji nadziemnej i nie wyższe niż 6 m,  

 c) pozostałe budynki nie wyższe niż 3,50 m przy 
realizacji dachów płaskich i 5 m przy realizacji 
pozostałych dachów,  

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

obszarze działki – nie mniejszy niż 30%.  
5. Ustala siĉ teren o symbolu 2.186. (teren 

pomiĉdzy ulicami: Łowicką, Samotną, E. Orzeszko-
wej, Jasną), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne wolno stojące lub bliźnia-

cze, o wysokoņci do 9 m,  
 b) pozostałe budynki nie wyższe niż 3,50 m przy 

realizacji dachów płaskich i 4,5 m przy realiza-
cji pozostałych dachów,  

 c) wskaźnik zabudowy działki - do 0,3,  
 d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej na obszarze działki – nie mniejszy niż 
40%.  

6. Ustala siĉ teren o symbolu 2.187. (teren 
pomiĉdzy ulicami: Jasną, Samotną i Wiosenną), dla 
którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne wolno stojące lub bliźnia-

cze o wysokoņci do 9 m,  
 b) pozostałe budynki nie wyższe niż 3,50 m przy 

realizacji dachów płaskich i 4,5 m przy realiza-
cji pozostałych dachów,  

 c) wskaźnik zabudowy działki - do 0,4,  
 d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej na obszarze działki – nie mniejszy niż 
30%.  

7. Ustala siĉ teren o symbolu 2.188. (teren 
pomiĉdzy ulicami: Jasną, Wiosenną i E. Orzeszko-
wej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol MNu);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne wolno stojące lub bliźnia-

cze, o wysokoņci do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, w tym trzecia kondygnacja wyłącz-
nie w poddaszu, i nie wyższe niż 11 m,  

 b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyższe niż 6 m,  

 c) pozostałe budynki nie wyższe niż 3,50 m - przy 
realizacji dachów płaskich i 5 m - przy realizacji 
pozostałych dachów,  

 d) wskaźnik zabudowy działki – do 0,4,  
 e) udział powierzchni biologicznie czynnej na ob-

szarze działki – nie mniejszy niż 30%.  
8. Ustala siĉ teren o symbolu 2.189. (teren 

przy ul. Ks. P.S. Wyszyńskiego), dla którego okreņla 
siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (sym-

bol U);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) realizacja budynków w zabudowie usługowej 

ograniczona wyłącznie do budynków użytecz-
noņci publicznej,  

 b) budynki o wysokoņci nie wiĉkszej niż 3,5 m, 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 118 – 6138 – Poz. 1080 
 

pokryte dachem płaskim,  
 c) wskaźnik zabudowy działki – do 0,7,  
 d) udział powierzchni biologicznie czynnej w ob-

rĉbie działki – nie mniejszy niż 5%,  
 e) obsługa komunikacyjna z wykluczeniem do-

stĉpu do podstawowych pasów ruchu ulicy 
ks. P.S. Wyszyńskiego.  

9. Ustala siĉ tereny o symbolach: 2.190. i 
2.191 (tereny pomiĉdzy ulicami: Bielańską i E. Orze-
szkowej), dla których okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zieleń działkowa (symbol 

„ZD”);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) w obrĉbie każdej z działek dopuszcza siĉ wy-

konanie altany i obiektu gospodarczego, z za-
chowaniem powierzchni zabudowy każdego z 
nich do 25 m2 oraz wysokoņci do 4 m – przy 
realizacji dachów płaskich i 5 m – przy realiza-
cji dachów pozostałych,  

 b) wskaźnik zabudowy terenu pod budynkami 
przeznaczonymi do wspólnego korzystania 
przez użytkujących działki i służące do zapew-
nienia funkcjonowania ogrodu nie wiĉkszy niż 
0,05,  

 c) wysokoņć budynków, o których mowa w lit. 
„b” do 6 m,  

 d) w zagospodarowaniu terenu wymagane zape-
wnienie miejsc postojowych dla samochodów 
użytkowników działek w liczbie odpowiadają-
cej co najmniej 1/3 liczby wydzielanych dzia-
łek.  

10. Ustala siĉ teren o symbolu 2.192. (teren 
przy ulicy Wiosennej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN) i zabudowa usługo-
wa (symbol U);  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i 

usługowe o wysokoņci do 11 m,  
 b) budynki pozostałe o wysokoņci do 5 m,  
 c) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu – 0,4,  
 d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej - 25% powierzchni terenu.  
11. Ustala siĉ teren o symbolu 2.193. (frag-

ment ulicy ks. K.P. Wyszyńskiego), dla którego okre-
ņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(GP));  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) ulica klasy „główna ruchu przyspieszonego” 

(w ciągu drogi krajowej nr 70),  
 b) ulica o przekroju dwujezdniowym,  
 c) istniejąca stacja transformatorowa do utrzy-

mania.  
12. Ustala siĉ teren o symbolu 2.194. (teren 

pomiĉdzy ulicami: Widok, Nowobielańską, Jasną i 
Wiaduktem), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol „MNu”);  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne wolno stojące lub bliźnia-

cze, o wysokoņci do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, w tym trzecia kondygnacja wyłącz-
nie w poddaszu, i nie wyższe niż 11 m,  

 b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyższe niż 6 m,  

 c) pozostałe budynki nie wyższe niż 3,50 m - przy 
realizacji dachów płaskich i 5 m - przy realizacji 
pozostałych dachów,  

 d) wskaźnik zabudowy działki – do 0,5,  
 e) udział powierzchni biologicznie czynnej na ob-

szarze działki – nie mniejszy niż 20%.  
13. Ustala siĉ teren o symbolu 2.195. (ulica 

Nowobielańska), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(L));  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) odcinek ulicy kasy „lokalna”,  
 b) urządzenie pasa drogowego podporządkowa-

ne połączeniu z ulicą Widok.  
14. Ustala siĉ teren o symbolu 2.196. (ulica 

Jasna), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD (D));  
2) zasady i warunki zagospodarowania - ulica klasy 

„dojazdowa”, zakończona placem do zawracania 
samochodów od strony ulicy ks. P.S. Wyszyń-
skiego.  

15. Ustala siĉ teren o symbolu 2.197. (teren 
przy ulicy Jasnej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol „MNu”);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne o wysokoņci do trzech 

kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kon-
dygnacja wyłącznie w poddaszu, i nie wyższe 
niż 11 m,  

 b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-
ziemnej i nie wyższe niż 6 m,  

 c) pozostałe budynki nie wyższe niż 3,50 m - przy 
realizacji dachów płaskich i 5 m - przy realizacji 
pozostałych dachów,  

 d) wskaźnik zabudowy działki – do 0,5,  
 e) udział powierzchni biologicznie czynnej na ob-

szarze działki – nie mniejszy niż 20%.  
16. Ustala siĉ teren o symbolu 2.198. (teren 

przy ulicy Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa garażowa (sym-

bol KSg);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki garażowe o wysokoņci do 3,5 m, o 

dachach płaskich,  
 b) wskaźnik zabudowy terenu – do 0,5,  
 c) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniejszy niż 5% powierzchni terenu.  
17. Ustala siĉ teren o symbolu 2.199. (teren 

przy ulicy Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (sym-



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 118 – 6139 – Poz. 1080 
 

bol „U”);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) w budynku o funkcji usługowej dopuszcza siĉ 

realizacjĉ lokalu mieszkalnego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 50% powierzchni 
całkowitej budynku,  

 b) budynki usługowe do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i nie wyższe niż 10 m,  

 c) wysokoņć budynków pozostałych do 5 m,  
 d) wskaźnik zabudowy działki – do 0,5, 
 e) udział powierzchni biologicznie czynnej na ob-

szarze działki – nie mniejszy niż 10%.  
18. Ustala siĉ teren o symbolu 2.200. (teren 

przy ulicy Jasnej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa – na-

uka (symbol UON);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) dopuszcza siĉ w ramach zagospodarowania 

okreņlonego przeznaczeniem terenu wprowa-
dzenie zabudowy o funkcji mieszkaniowej, 
przy spełnieniu warunku że łączna powierzch-
nia użytkowa takich budynków (czĉņci budyn-
ków) nie przekroczy 10% powierzchni użytko-
wej budynków przewidzianych do wykonywa-
nia funkcji edukacji i nauki,  

 b) wysokoņć budynków - do 12 m,  
 c) kąt nachylenia połaci dachowych na budyn-

kach – do 40º,  
 d) wskaźnik zabudowy terenu – nie wiĉkszy niż 0,4,  
 e) udział powierzchni biologicznie czynnej - co 

najmniej 25% powierzchni terenu.  
19. Ustala siĉ teren o symbolu 2.201. (teren 

przy ul. Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol „MNu”);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne wolno stojące lub bliźnia-

cze, o wysokoņci do 11 m,  
 b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-

ziemnej i nie wyższe niż 6 m,  
 c) pozostałe budynki nie wyższe niż 3,50 m - przy 

realizacji dachów płaskich i 5 m - przy realizacji 
pozostałych dachów,  

 d) wskaźnik zabudowy działki – do 0,4,  
 e) udział powierzchni biologicznie czynnej na ob-

szarze działki – nie mniejszy niż 20%.  
20. Ustala siĉ teren o symbolu 2.202. (teren 

przy ul. Bielańskiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami (symbol „MNu”);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne o wysokoņci do 9 m,  
 b) budynki usługowe o jednej kondygnacji nad-

ziemnej i nie wyższe niż 6 m,  
 c) pozostałe budynki nie wyższe niż 3,50 m - przy 

realizacji dachów płaskich i 5 m - przy reali-
zacji pozostałych dachów,  

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

obszarze działki – nie mniejszy niż 20%.  
21. Ustala siĉ teren o symbolu 2.203. (teren 

przy ulicy Bielańskiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN) i zabudowa usługo-
wa (symbol U);  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) teren do wykorzystania jako jedna działka,  
 b) budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i 

budynki usługowe o wysokoņci do 9 m,  
 c) budynki pozostałe o wysokoņci do 5 m,  
 d) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu – 0,4,  
 e) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20% powierzchni terenu.  
22. Ustala siĉ teren o symbolu 2.204. (teren 

przy ulicy Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa (sym-

bol U);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) w budynku o funkcji usługowej dopuszcza siĉ 

realizacjĉ lokalu mieszkalnego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 50% powierzchni 
całkowitej budynku,  

 b) budynki usługowe do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, i nie wyższe niż 10 m,  

 c) wysokoņć budynków pozostałych do 5 m,  
 d) wskaźnik zabudowy działki – do 0,3,  
 e) udział powierzchni biologicznie czynnej na ob-

szarze działki – nie mniejszy niż 10%,  
 f) obsługa komunikacyjna z dostĉpem do jezdni 

ulicy w terenie o symbolu 2.205.  
23. Ustala siĉ teren o symbolu 2.205. (teren 

ulicy Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: drogi publiczne (symbol 

KD(D)) i parkingi (symbol KSp);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) w terenie elementy wiaduktu drogowego w 

ciągu drogi krajowej nr 70 – do utrzymania 
oraz nieprzelotowy odcinek jezdni ulicy klasy 
„dojazdowa”, przeznaczony dla obsługi zabu-
dowy w terenach o symbolach: 2.202. i  2.204.,  

 b) urządzenie miejsc parkingowych podporząd-
kowane warunkom zagospodarowania terenu 
okreņlonym w lit. „a”.  

24. Ustala siĉ teren o symbolu 2.206. (teren 
przy ulicy Widok), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN) i zabudowa usługo-
wa (symbol U);  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i 

usługowe o wysokoņci do 11 m,  
 b) budynki pozostałe o wysokoņci do 5 m,  
 c) maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,4,  
 d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
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czynnej - 20% powierzchni działki,  
 e) obsługa komunikacyjna z wykluczeniem do-

stĉpu do podstawowych pasów ruchu ulicy 
Widok.  

25. Ustala siĉ teren o symbolu 2.207. (teren 
przy ul. Nowobielańskiej), dla którego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (symbol MW);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) budynki mieszkalne o wysokoņci do 18 m,  
 b) budynki pozostałe o wysokoņci do 5 m,  
 c) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu - 0,5,  
 d) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 20% powierzchni terenu. 
 

Rozdział 9 
Postanowienia końcowe  

 
§ 51. 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 sekcja 1 
do uchwały nr VIII/39/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1 sekcja 2 
do uchwały nr VIII/39/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 marca 2011 r. 

 

 
 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/39/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 marca 2011 r. 

 

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

 
W terminie wskazanym w ogłoszeniu o wy-

łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego - frag-
mentu miasta Skierniewice położonego w rejonie 
ulic: Łowickiej, Bielańskiej, Nowobielańskiej i Widok 

nie wpłynĉły uwagi, które nie zostałyby uwzglĉdnio-
ne w toku sporządzania projektu.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VIII/39/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 marca 2011 r. 

 

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

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA   
 
Ustalenia niniejszego miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego, odnoszą siĉ do fra-
gmentu miasta o ukształtowanej strukturze funkcjo-
nalno-przestrzennej. Zakres regulacji planu ma na 
celu utrzymanie i porządkowanie istniejącej struktury 
oraz okreņlenie granicznych parametrów dla dopusz-
czalnych zmian w zagospodarowaniu poszczegól-
nych nieruchomoņci. Wynikły z ustaleń planu miej-
scowego zakres inwestycji w sferze infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych Miasta 
nie jest rozległy. Nakłady w tej sferze to wydatki na 

regulacjĉ stanu własnoņci odcinka ulicy Wiosennej 
oraz trójkątnych ņciĉć linii rozgraniczających ulicy 
Samotnej i ulicy Wiosennej (przy skrzyżowaniach). 
Istnieje potrzeba wykupienia ok. 92 m2 gruntów pry-
watnych przeznaczonych pod w/wym. ulice publicz-
ne. Realizacja przedmiotowego zadania bĉdzie miała 
miejsce w nastĉpnych latach obowiązywania planu i 
bĉdzie planowana w corocznych budżetach Miasta.  

 
 Przewodniczący Rady 

Mariusz Dziuda 
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UCHWAŁA NR 11/50/2011 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI 

  
 z dnia 16 marca 2011 r. 

 
w składzie: 

1. Ryszard Paweł Krawczyk 7. Bogusław Wenus 
2. Beata Kaczmarek 8. Grażyna Kos 
3. Ewa Ņpionek 9. Barbara Polowczyk 
4. Iwona Kopczyńska 10. Urszula Wiktorowska 
5. Anna Kaźmierczak 11. Roman Drozdowski 
6. Agnieszka Kamyczek - Maszewska  

 
Po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2011 roku 

uchwały Nr IV/36/11 Rady Gminy Zduńska Wola z 
dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie okreņlenia 
warunków i trybu finansowania zadania własnego z 
zakresu sportu na terenie gminy Zduńska Wola, do-
rĉczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi 
w dniu 15 lutego 2010 roku, działając na podstawie 
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regional-
nych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) Kolegium uch-
wala, co nastĉpuje: 

stwierdza nieważnoņć uchwały Nr IV/36/11 
Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 stycznia 2011 
roku w sprawie okreņlenia warunków i trybu finan-
sowania zadania własnego z zakresu sportu na tere-
nie gminy Zduńska Wola - z powodu naruszenia pra-
wa, tj. art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) 
oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1240, z późn. zm.).  

 
Uzasadnienie 

Uchwała Nr IV/36/11Rady Gminy Zduńska Wola 
z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie okreņlenia 
warunków i trybu finansowania zadania własnego z 
zakresu sportu na terenie gminy Zduńska Wola, 
wpłynĉła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ło-
dzi w dniu 15 lutego 2011 roku. Jako podstawĉ pra-
wną podjĉcia uchwały wskazano art. 27 ust. 2 i art. 
28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o spo-
rcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 221 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.). W toku badania przedmiotowej uchwały Kole-
gium Izby stwierdziło, że zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały 
- dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe, w 
tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa 
handlowego, niezaliczane do sektora finansów pu-
blicznych i niedziałające w celu osiągniĉcia zysku, 
realizujące cel publiczny z zakresu sportu. Przy czym 


