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UCHWAŁA NR VIII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

  
 z dnia 26 maja 2011 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 marca 2011 roku 

w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 

7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie 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 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), 
art. 58 ust. 1 i ust. 6, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy 
o systemie oņwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, 
Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i 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 i 
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i 
Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 
1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w 
Bełchatowie uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. W statucie Publicznego Przedszkola Sa-
morządowego nr 9 w Bełchatowie, stanowiącym 
załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej 
w Bełchatowie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie 
utworzenia Przedszkola Samorządowego nr 9 w 
Bełchatowie, wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany: 
1) w § 16 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 16. 4. Jeżeli do czasu zamkniĉcia Przed-
szkola po dziecko nie zgłosi sie rodzic (opiekun pra-
wny) ani żadna z upoważnionych przez rodziców 
(opiekunów prawnych) osób, to dziecko pozostaje 
pod opieką Przedszkola do czasu wskazania przez 
właņciwy sąd rodzinny innego opiekuna.”; 

2) § 48 otrzymuje nowe brzmienie: 
„§ 48. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrze-

bami rozwojowymi i edukacyjnymi, są uprawnieni 
do: 
1) wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej; 
2) akceptowania proponowanych przez Przedszko-

le form, sposobów i czasu udzielania dziecku 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) udziału w posiedzeniach zespołu specjalistów 
realizujących dla dziecka zadania z zakresu po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) wnioskowania o udział innych specjalistów w 
spotkaniach zespołu, o którym mowa w pkt 3; 

5) wnioskowania o okresowe oceny efektywnoņci 
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogi-
cznej; 

6) wyrażenia zgody na przekazanie informacji o 
udzielonej dziecku pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej do szkoły, do której dziecko zostało 
przyjĉte.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezy-
dentowi Miasta Bełchatowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodnicząca Rady  

Miejskiej w Bełchatowie: 
Ewa Skorupa 
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UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY GMINY GŁUCHÓW 

  
 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Głuchów dla fragmentów wsi Wysokienice 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 

2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
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1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 
28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, z 
2009 r. 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, Nr 155, poz. 1043) 
oraz w związku z uchwałą Nr XLII/250/10 Rady Gmi-
ny Głuchów z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głu-
chów dla fragmentów wsi Wysokienice Rada Gminy 
Głuchów uchwala, co nastĉpuje:  

 
Rozdział 1 

Zakres spraw regulowanych uchwałą  
i objaśnienie użytych w uchwale określeń 

 
§ 1. 1. Uchwala siĉ zmianĉ miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej 
planem, obejmującą obszary okreņlone w załączniku 
graficznym Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XLII/250/10 
Rady Gminy Głuchów z dnia 22 czerwca 2010 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Głuchów dla fragmentów wsi Wysokienice. 

2. Granice obszarów objĉtych planem, o któ-
rym mowa w ust. 1, pokazano na rysunkach planu 
sporządzonych w skali 1:1000, stanowiących załącz-
nik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 

4. Integralną czĉņcią planu są: 
1) rysunki planu, o których mowa w ust. 2 niniejszej 

uchwały, wraz z wyrysem ze zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Głuchów – stanowiące za-
łącznik Nr 1 i Nr 2; 

2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglą-
du projektu planu – stanowiące załącznik Nr 3; 

3) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury techni-
cznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania – stanowiące załą-
cznik Nr 4. 

5. Stwierdza siĉ zgodnoņć planu z ustalenia-
mi zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Głuchów. 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu, jest: 

1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokalizacji 
działalnoņci oraz inwestycji umożliwiających wie-
lofunkcyjny rozwój gminy z uwzglĉdnieniem za-
sady rozwoju zrównoważonego; 

2) tworzenie warunków dla realizacji zabudowy; 
3) ustalenia mające na celu poprawĉ ładu przes-

trzennego; 
4) ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie in-

frastruktury technicznej i komunikacji. 
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałĉ, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia i ry-
sunek planu, bĉdące przedmiotem niniejszej uch-
wały, okreņlone w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunki 
wykonane na mapie w skali 1:1000, okreņlone w § 
1 ust. 1 uchwały; 

4) terenie – należy przez to rozumieć czĉņć obszaru 
ograniczoną na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczoną symbolem okreņlającym 
przeznaczenie i zasady zagospodarowania, ozna-
czoną według zasad okreņlonych w § 5 uchwały; 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które jest dominu-
jące na danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć ustalony rodzaj przeznaczenia, który 
uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z 
nim współistnieć na warunkach okreņlonych w 
uchwale, w iloņci nie wiĉkszej niż 40% powierz-
chni działki; 

7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicĉ pomiĉdzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym prze-
znaczeniu podstawowym i różnej funkcji, ustalo-
ną niniejszym planem; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć oznaczoną na rysunku planu liniĉ wy-
znaczającą minimalną odległoņć od linii rozgrani-
czającej, w jakiej można sytuować budynek, z do-
puszczeniem wysuniĉcia przed liniĉ zabudowy na 
głĉbokoņć 1,2 m: schodów zewnĉtrznych, balko-
nów, tarasów, wykuszy, windy dla osób niepeł-
nosprawnych, podjazdów dla wózków; 

9) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to 
rozumieć powierzchniĉ terenu biologicznie czyn-
nego w rozumieniu przepisów szczególnych; 

10) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
sumĉ powierzchni rzutów wszystkich budynków 
na działce budowlanej, mierzoną po zewnĉtrz-
nym obrysie ņcian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys wystĉpu-
je poza obrys kondygnacji przyziemnej; 

11) wysokoņci budynku – należy przez to rozumieć 
wysokoņć obliczoną według zasad okreņlonych w 
przepisach szczególnych; 

12) przepisach szczególnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem 
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wynikające z prawomocnych decyzji administra-
cyjnych. 

§ 4. 1. W planie ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym: 

 a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 b) gabaryty obiektów, 
 c) procentowy udział powierzchni zabudowy; 
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

5) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ņci; 

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siĉ opłatĉ, o której mowa w art. 36 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W planie nie okreņla siĉ pozostałych usta-
leń, zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym – z uwagi na ich 
niewystĉpowanie. 

§ 5. 1. Rysunki planu obowiązują, w zakresie: 
1) granic obszaru objĉtego planem; 
2) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
4) przebiegu linii elektroenergetycznych wraz ze 

strefą bezpieczeństwa. 
2. Inne oznaczenia na rysunku planu mają 

charakter informacyjny. 
3. Formy przeznaczenia i zagospodarowania 

wyznaczonych terenów, oznacza siĉ na rysunkach 
planu symbolami literowymi. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia  
i zasad zagospodarowania terenów 

 
§ 6. 1. Ustala siĉ nastĉpujące symbole okreņ-

lające w planie podstawowe formy przeznaczenia i 
zagospodarowania terenów: 
1) RM – teren zabudowy zagrodowej; 
2) KD – teren komunikacji. 

§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego – o ile ustalenia szczegó-
łowe nie stanowią inaczej – ustala siĉ: 
1) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

zgodnie z rysunkami planu; 
2) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów bu-

dowlanych (nie dotyczy obiektów związanych z 
prowadzeniem prac budowlanych); 

3) zakaz stosowania do wykończenia elewacji bu-

dynków, takich materiałów jak okładziny z two-
rzyw sztucznych (siding), stłuczka szklana, itp.; 

4) w czĉņci działki przylegającej do drogi publicznej 
zakaz stosowania ogrodzeń o przĉsłach z prefa-
brykowanych elementów betonowych, ogrodzeń 
z tworzyw sztucznych bądź z pełnej blachy lub in-
nych nieharmonizujących z otoczeniem elemen-
tów, zalecana realizacja ogrodzeń jako płotów ze 
sztachet drewnianych, ogrodzeń z siatki, ogro-
dzeń kutych, itp.; 

5) możliwoņć stosowania w ogrodzeniach pełnej 
podmurówki o wysokoņci maksymalnej 0,50 m, 
liczonej od poziomu terenu; 

6) w zakresie lokalizacji reklam i elementów identy-
fikacji wizualnej, możliwoņć lokalizacji wolnosto-
jących elementów informacyjnych dotyczących 
obiektów usytuowanych na tej samej działce, o 
powierzchni nie wiĉkszej niż 10,00 m²; 

7) parametry działek budowlanych okreņlone w ni-
niejszej uchwale nie dotyczą: urządzeń infrastruk-
tury technicznej, działek przeznaczonych pod ko-
munikacjĉ oraz działek powstających w celu regu-
lacji stanu prawnego, której celem nie jest wy-
dzielenie nowych działek budowlanych. 

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony ņrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego – o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej – ustala siĉ: 
1) nakaz utrzymania okreņlonego w planie udziału 

powierzchni biologicznie czynnej; 
2) zakaz odprowadzania zanieczyszczonych wód i 

ņcieków do gruntu; 
3) zakaz lokalizowania przedsiĉwziĉć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko oraz 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ņrodowisko, w rozumieniu przepisów szczegól-
nych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej i 
komunikacji; 

4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 
RM, na których dopuszcza siĉ lokalizacjĉ funkcji 
mieszkaniowej, zalicza siĉ do terenów chronio-
nych akustycznie - „pod zabudowĉ mieszkanio-
wą” w rozumieniu przepisów szczególnych; 

5) zachowanie i ochronĉ istniejących grup zieleni 
znajdujących siĉ na terenie poszczególnych dzia-
łek; 

6) w przypadku zmiany sposobu użytkowania tere-
nów, na których wystĉpują urządzenia meliora-
cyjne, należy je przebudować w sposób umożli-
wiający prawidłowe ich funkcjonowanie oraz wy-
stąpić o ich wykreņlenie z ewidencji do zarządcy 
urządzeń melioracji wodnych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 
terenów, zasad kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenów 
 
§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem RM1, ustala siĉ: 
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1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy zagrodowej – budynki mieszkalne, inwentar-
skie, gospodarcze, garażowe, z dopuszczeniem 
obiektów związanych z obsługą rolnictwa; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren zabu-
dowy drobnej wytwórczoņci i usług; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o 
przeznaczeniu podstawowym: 

 a) maksymalną wysokoņć zabudowy mieszka-
niowej 11,00 m do kalenicy, dla budynków 
gospodarczych i garażowych 5,00 m do gzym-
su, a dla gospodarczej zabudowy zagrodowej i 
związanej z obsługą rolnictwa 16,00 m do 
gzymsu, 

 b) dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachyle-
nia połaci dachowych 20-45 stopni, zalecana 
symetria połaci dachowych; dla zabudowy 
związanej z obsługą rolnictwa, gospodarczej i 
garażowej dachy o kącie nachylenia połaci da-
chowych 5-30 stopni, 

 c) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  
§ 7 i 8; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o 
przeznaczeniu uzupełniającym: 

 a) maksymalna wysokoņć zabudowy 10,00 m do 
kalenicy, 

 b) dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachyle-
nia połaci dachowych 5 – 30 stopni, 

 c) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  
§ 7 i 8; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% po-
wierzchni działki; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej 30% powierzchni działki; 

7) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące po-
działy, z możliwoņcią łączenia i podziałów nieru-
chomoņci, przy zachowaniu nastĉpującej zasady 
dla nowotworzonych działek: 

 a) minimalna powierzchnia działki 1.000 m², 
 b) minimalna szerokoņć frontu działki 20 m, 
 c) dostĉp do drogi, za wyjątkiem sytuacji, gdy 

służy to powiĉkszaniu działki mającej dostĉp 
do drogi; 

8) obsługĉ komunikacyjną terenu z istniejącej drogi 
powiatowej o nr 1316E bądź drogi gminnej KDW; 

9) możliwoņć stosowania ogrodzeń o wysokoņci od 
1,50 m do 1,70 m; 

10) zakaz realizacji przedsiĉwziĉć, których oddziały-
wanie może przekraczać granice działki, na której 
są zlokalizowane, za wyjątkiem inwestycji celu 
publicznego; 

11) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych na 
danej nieruchomoņci – ustala siĉ nastĉpujące mi-
nimalne wielkoņci: 

 a) zabudowa mieszkaniowa – 2 stanowiska, wli-
czając garaż, 

 b) obiekty związane z obsługą rolnictwa, drobnej 
wytwórczoņci i usług – 2 stanowiska na obiekt. 

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem RM2, ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudo-

wy zagrodowej – budynki mieszkalne, inwentar-
skie, gospodarcze, garażowe, z dopuszczeniem 
obiektów związanych z obsługą rolnictwa; 

2) jako przeznaczenie uzupełniające – teren zabu-
dowy drobnej wytwórczoņci i produkcji; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o 
przeznaczeniu podstawowym: 

 a) maksymalną wysokoņć zabudowy mieszkanio-
wej 11,00 m do kalenicy, dla budynków gos-
podarczych i garażowych 5,00 m do gzymsu, a 
dla gospodarczej zabudowy zagrodowej i 
związanej z obsługą rolnictwa 16,00 m do 
gzymsu, 

 b) dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachyle-
nia połaci dachowych 20-45 stopni, zalecana 
symetria połaci dachowych; dla zabudowy 
związanej z obsługą rolnictwa, gospodarczej i 
garażowej dachy o kącie nachylenia połaci da-
chowych 5-30 stopni, 

 c) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  
§ 7 i 8; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o 
przeznaczeniu uzupełniającym: 

 a) maksymalna wysokoņć zabudowy 10,00 m do 
kalenicy, 

 b) dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachyle-
nia połaci dachowych 5-30 stopni, 

 c) powierzchnia zabudowy do 350 m², 
 d) obowiązek uwzglĉdnienia ustaleń rozdziału 2  

§ 7 i 8; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% po-

wierzchni działki; 
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-

nej 20% powierzchni działki; 
7) obsługĉ komunikacyjną terenu z istniejącej drogi 

powiatowej o nr 1315E; 
8) zakaz realizacji przedsiĉwziĉć, których oddziały-

wanie może przekraczać granice działki, na której 
są zlokalizowane, za wyjątkiem inwestycji celu 
publicznego; 

9) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych na 
nieruchomoņci – ustala siĉ nastĉpujące minimal-
ne wielkoņci: 

 a) zabudowa mieszkaniowa – 2 stanowiska, wli-
czając garaż, 

 b) obiekty związane z obsługą rolnictwa, drobnej 
wytwórczoņci i produkcji – 2 stanowiska na 
obiekt. 

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD, ustala siĉ: 
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren komuni-

kacji; 
2) jako przeznaczenie uzupełniające – sieci i urządze-

nia infrastruktury technicznej, lokalizacja chodni-
ków, ņcieżki rowerowej; 

3) możliwa lokalizacja elementów małej architektu-
ry, przy zachowaniu przepisów szczególnych. 
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Rozdział 4 
Ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej 
 
§ 12. 1. W zakresie odprowadzania ņcieków 

sanitarnych, ustala siĉ: 
1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 

do wód powierzchniowych i do gruntu; 
2) jako docelowe uznaje siĉ podłączenie obiektów 

zaopatrywanych w wodĉ do sieci kanalizacyjnej, 
projektowanej poza terenem objĉtym planem; 

3) do czasu realizacji kanalizacji gminnej, dopuszcza 
siĉ: 

 a) odprowadzanie ņcieków do szczelnych zbior-
ników bezodpływowych pod warunkiem za-
bezpieczenia wywozu nagromadzonych nie-
czystoņci do najbliższego punktu zlewnego, 

 b) stosowanie przydomowych oczyszczalni ņcie-
ków; 

4) w przypadku wytworzenia ņcieków technologicz-
nych, obowiązek ich neutralizacji w miejscu ich 
powstania przed wprowadzeniem do kanalizacji i 
odbiornika. 

§ 13. 1. W zakresie odprowadzania wód 
deszczowych, ustala siĉ: 
1) możliwoņć powierzchniowego odwodnienia przy 

maksymalnym zagospodarowaniu wód opado-
wych w miejscu ich powstania. 

§ 14. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ, 
ustala siĉ: 
1) dostawĉ wody do poszczególnych odbiorców za 

poņrednictwem indywidualnych przyłączy z sieci 
wodociągowej Ø 150 położonej poza obszarem 
objĉtym planem, wzdłuż jego północnej granicy, 
na warunkach okreņlonych przez zarządcĉ sieci; 

2) przy rozbudowie sieci wodociągowej koniecznoņć 
uwzglĉdnienia wymogów przeciwpożarowych, 
szczególnie w zakresie hydrantów zewnĉtrznych. 

§ 15. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala, 
siĉ: 
1) do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, 

zaopatrzenie indywidualne z butli lub zbiorników 
indywidualnych. 

§ 16. 1. W zakresie ogrzewania, ustala siĉ: 
1) stosowanie w lokalnych i indywidualnych źró-

dłach ciepła paliw ekologicznych, takich jak: olej 
opałowy niskosiarkowy, gaz płynny, energia elek-
tryczna, gaz ziemny przewodowy (w miarĉ po-
stĉpu gazyfikacji) oraz wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii (kolektory słoneczne) oraz in-
nych noņników spalanych w urządzeniach o wy-
sokim poziomie efektywnoņci i czystoņci emisji; 

2) możliwoņć stosowania tradycyjnych kotłów wĉ-
glowych na paliwo stałe, posiadających wyma-
gane przepisami atesty, wzglĉdnie ņwiadectwa

dopuszczenia do stosowania. 
§ 17. 1. W zakresie zaopatrzenia w energiĉ 

elektryczną, ustala siĉ: 
1) zachowanie istniejących elementów systemu 

energetycznego: 
 a) sieci ņredniego napiĉcia 15 kV, 
 b) sieci niskiego napiĉcia; 
2) zasilanie w oparciu o istniejącą i projektowaną 

sieć elektroenergetyczną 15 kV i 0,4 kV, zgodnie z 
docelowym zapotrzebowaniem; 

3) strefĉ oddziaływania wolną od zabudowy zwią-
zanej ze stałym pobytem ludzi dla istniejących li-
nii 15 kV wynoszącą 15,00 m (po 7,50 m w każdą 
stronĉ od osi linii). 

§ 18. 1. W zakresie gospodarki odpadami, 
ustala siĉ: 
1) obowiązek zbiórki odpadów komunalnych stałych 

indywidualnie w miejscach wyznaczonych w ob-
rĉbie każdej nieruchomoņci – zgodnie z gminnym 
programem gospodarki odpadami; 

2) wywóz odpadów w systemie zorganizowanym 
przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. 

§ 19. 1. W zakresie telekomunikacji, ustala 
siĉ: 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci istnieją-

cej w liniach rozgraniczających dróg; 
2) obsługa abonentów za poņrednictwem indywi-

dualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji te-
lefonów komórkowych na warunkach okreņlo-
nych przez operatorów sieci i systemów. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia końcowe 
 
§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 

RM1 – ustala siĉ stawkĉ procentową służącą nalicze-
niu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, 
w wyniku uchwalenia planu, wynoszącą 30%. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem RM2 – 
w związku z utrzymaniem dotychczasowego prze-
znaczenia, ustala siĉ stawkĉ procentową z tytułu 
braku wzrostu wartoņci nieruchomoņci, wynoszącą 
0%. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem KD – 
ustala siĉ stawkĉ procentową służącą naliczeniu 
opłaty z tytułu braku wzrostu wartoņci nieruchomo-
ņci, w wyniku uchwalenia planu, wynoszącą 0%. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Woje-
wództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
 Gminy Głuchów:  

Stanisław Bartkowicz 
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ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHÓW  
DLA FRAGMENTÓW WSI WYSOKIENICE 

 
Ze wzglĉdu na brak uwag wniesionych do 

projektu zmiany planu podczas wyłożenia do pu-
blicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na 
oczekiwanie na uwagi, Rada Gminy Głuchów nie 

dokonuje rozstrzygniĉć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

 
Załącznik nr 4 
do uchwały nr VI/33/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACCJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi 
zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Głuchów 
rozstrzyga, co nastĉpuje:  

§ 1. Ze wzglĉdu na brak zapisanych w zmia-
nie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Głuchów dla fragmentów wsi 
Wysokienice inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych. 

1893

 
1894 

1894  

 
UCHWAŁA NR IX/68/11 RADY GMINY W PARZĈCZEWIE 

  
 z dnia 26 maja 2011 r. 

 
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągniĉte wyniki sportowe 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
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 214, poz. 
1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), 
art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo-
rcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) Rada 
Gminy w Parzĉczewie uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. Uchwała okreņla szczegółowe zasady i 
tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fi-
zycznych za osiągniĉte wyniki sportowe. 

§ 2. 1. Ustanawia siĉ Sportową Nagrodĉ Gmi-
ny Parzĉczew za osiągniĉte wyniki sportowe zwaną 
dalej nagrodą. 

2. Ustanawia sie Sportowe Wyróżnienie Gmi-
ny Parzĉczew za osiągniĉte wyniki sportowe, zwane 
dalej wyróżnieniem. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) zawodniku, należy przez to rozumieć osobĉ fizy-

czną, która uprawia okreņloną dyscyplinĉ sportu, 
posiadającą lub nieposiadającą licencji, niezrze-
szoną - zamieszkałą na terenie Gminy Parzĉczew 
lub zrzeszoną w klubie sportowym, który ma 
swoją siedzibĉ na terenie Gminy Parzĉczew; 

2) współzawodnictwie miĉdzynarodowym lub krajo-
wym, należy przez to rozumieć Mistrzostwa Ņwia-
ta, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, Pu-
char Ņwiata, Puchar Europy, Puchar Polski, Igrzy-
ska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie, powia-
towe, wojewódzkie, ogólnopolskie zawody spor-


