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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XV/113/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG  
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
W terminie wskazanym w ogłoszeniu o wy-

łożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego – 
fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy 
ulicami: Strobowską, Rawską i granicą administra-

cyjną miasta - nie wniesiono uwag.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XV/113/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 

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

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  
 
Wynikły z ustaleń planu miejscowego zakres 

inwestycji Samorządu w sferze infrastruktury tech-
nicznej nie jest rozległy. Przewidywane wydatki in-
westycyjne to wydatki, które wiążą się zarówno z 
realizacją nowej zabudowy - ujęcia wód podziem-
nych w miejscu istniejącego odwiertu geologiczne-
go, jak też z utrzymaniem dotychczasowych funkcji 
zabudowy i zagospodarowania terenów. Wymagane 
są: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej w ulicy Strobowskiej, na długoņci ok. 
340 m oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej w tej 
ulicy, na odcinku ok. 210 m. Innego rodzaju zobo-
wiązaniami Miasta są wydatki na zakup gruntów 
przeznaczonych na cele realizacji inwestycji celu 
publicznego. W planie na cele publiczne przeznacza 
się ok. 0,3650 ha gruntów prywatnych: - na cele po-
szerzenia ulicy Strobowskiej do parametrów ulicy 

„lokalnej” – ok. 0,1520 ha, - na cele poszerzenia ulicy 
Rawskiej do parametrów ulicy „głównej” – ok. 
0,0990 ha, - na cele budowy komunalnego ujęcia 
wód podziemnych – ok. 0,1140 ha. Realizacja wyżej 
wymienionych zadań inwestycyjnych będzie miała 
miejsce w następnych latach obowiązywania planu i 
będzie planowana w corocznych budżetach Miasta. 
Finansowanie realizacji inwestycji odbywać się bę-
dzie w oparciu o budżet Miasta oraz z wykorzysta-
niem ņrodków zewnętrznych: funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej, Funduszu Ochrony Ņrodowi-
ska, ņrodków Spółek Miejskich, ņrodków udostęp-
nianych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym 
Rozwoju Regionalnego.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
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UCHWAŁA NR XV/114/11 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta 

Skierniewice położony przy ul. S. Batorego (nieruchomość o numerze adresowym 24) 
 
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 i 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 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, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 177) 
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 zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
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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. 966 i Nr 155, poz. 1043, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) 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 związku z 
uchwałą Nr LXXI/102/10 Rady Miasta Skierniewice z 
dnia 15 października 2010 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, Rada Miasta Skier-
niewice uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skierniewice położonego 
przy ulicy S. Batorego (nieruchomoņć o numerze 
adresowym 24) z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Skierniewice.  

§ 2. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym uchwałą Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skier-
niewice z dnia 26 wrzeņnia 2002 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Skierniewice - obszar ograni-
czony ulicami: M. Rataja, Al. Niepodległoņci i 1-go 
Maja oraz linią kolejową PKP (publ. Dz. Urz. Woje-
wództwa Łódzkiego Nr 296, poz. 3522, z późn. zm.), 
która dotyczy fragmentu terenu oznaczonego w tym 
planie symbolem 9.29.MN,U,EE.  

2. Granice obszaru objętego niniejszą uchwa-
łą zostały okreņlone na rysunku zmiany planu w skali 
1:1000.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik nu-
mer 1, którego treņć obowiązującą stanowią:  
 a) granice obszaru objętego zmianą planu,  
 b) teren okreņlony symbolem cyfrowym i sym-

bolem literowym dotyczącym przeznaczenia,  
 c) linie rozgraniczające terenu,  
 d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgra-

niczających terenu,  
 e) obowiązująca linia zabudowy; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nu-
mer 2;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik numer 3.  

§ 3. Niniejszą zmianą planu ustala się stawkę 
procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzro-
stu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci zero pro-
cent (w związku ze zmianą planu nie nastąpi wzrost 
wartoņci nieruchomoņci).  

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 

nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej są zgodne z ustaleniami 
niniejszej zmiany planu oraz spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z 
odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowe-
go;  

2) granicy obszaru zmiany planu oznaczonej na 
rysunku zmiany planu symbolem według legen-
dy - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające 
terenu wyodrębnionego w niniejszej zmianie pla-
nu;  

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię na rysunku zmiany planu, w której 
obowiązkowo należy usytuować ņcianę frontową 
budynku (lub jej fragment) - bez jej przekraczania 
w kierunku linii rozgraniczającej ulicy; zakaz ten 
nie dotyczy takich elementów architektonicznych, 
jak: balkon, wykusz, zadaszenie wejņcia, gzyms, 
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki 
oraz innych detali wystroju architektonicznego, 
jeņli przekroczenie linii zabudowy nie jest większe 
niż 1,3 m;  

4) obszarze zmiany planu - należy przez to rozumieć 
nieruchomoņci lub ich częņci położone w grani-
cach niniejszej zmiany planu;  

5) obszarze urbanistycznym - należy przez to rozu-
mieć fragment obszaru miasta, którego granice 
pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjne-
go;  

6) pierzei – należy przez to rozumieć ciąg elewacji 
frontowych, stanowiących jedną stronę placu, 
ulicy lub ciągu pieszego, traktowany jako całoņć 
przestrzenna;  

7) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznacze-
niem – należy przez to rozumieć ustalony zmianą 
planu zespół działań możliwych do realizacji w te-
renie i które zostały oznaczone w tekņcie i na ry-
sunku zmiany planu symbolem literowym;  

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

9) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub ich 
częņci, oznaczone w tekņcie oraz na rysunku 
zmiany planu symbolem cyfrowym;  

10) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy 
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przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyra-
żony w procentach) ustalony niniejszą zmianą 
planu dla terenu, lub działki budowlanej, a uzy-
skany z podzielenia powierzchni z nawierzchnią 
ziemną urządzoną w sposób zapewniający natu-
ralną wegetację, a także 50% sumy powierzchni 
tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, lecz 
nie mniej niż 10 m2 - przez powierzchnię terenu 
lub działki budowlanej;  

11) wnętrzu działki – należy przez to rozumieć ten 
fragment działki budowlanej, który położony jest 
poza częņcią przewidzianą do zabudowy pierze-
jowej w myņl ustaleń niniejszej zmiany planu;  

12) wskaźniku zabudowy terenu (lub działki budow-
lanej) – należy przez to rozumieć wskaźnik urba-
nistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony niniej-
szą zmianą planu dla wyodrębnionego terenu 
(lub działki budowlanej), a uzyskany z podzielenia 
powierzchni zabudowanej pod wszystkimi bu-
dynkami na tym terenie (lub działce budowlanej) 
przez powierzchnię tego terenu (lub działki bu-
dowlanej);  

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

14) zabudowie mieszkaniowej, oznaczonej symbolem 
„M” - należy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz realizacji 
zaprojektowanych budynków mieszkalnych z nie-
zbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o 
pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, 
garażami, a także dojņciami, dojazdami, miej-
scami postojowymi dla samochodów, infrastruk-
turą techniczną oraz zielenią;  

15) zabudowie pierzejowej - należy przez to rozumieć 
obowiązek umieszczenia obydwu ņcian szczyto-
wych, na całej jej powierzchni, bezpoņrednio przy 
granicach z działkami sąsiednimi;  

16) zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem 
„U” - należy przez to rozumieć działania ograni-
czone do utrzymania istniejących oraz realizacji 
zaprojektowanych obiektów budowlanych służą-
cych działalnoņci w zakresie: administracji, kultu-
ry, edukacji i nauki, ochrony zdrowia (z wyłącze-
niem szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wy-
łączeniem domów opieki społecznej ), obsługi fi-
nansowej, poczty, handlu (z wyłączeniem obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedaży powy-
żej 2000 m2), hotelarstwa, gastronomii, sportu i 
rekreacji oraz usług z zakresu konsumpcji indywi-
dualnej ludnoņci skierowanych na zaspokajanie 
potrzeb o charakterze osobistym i bytowym, ta-
kich jak: usługi krawieckie, fryzjerskie, kosme-
tyczne i zegarmistrzowskie, biura projektowe, 
geodezyjne i rachunkowe, kancelarie prawnicze, 
pojedyncze gabinety lekarskie i gabinety przezna-
czone do nauczania, usługi napraw artykułów 

użytku osobistego i domowego oraz inne o zbli-
żonym charakterze - z niezbędnymi do ich funk-
cjonowania budynkami o pomieszczeniach tech-
nicznych, gospodarczych, biurowych i socjalnych, 
garażami, a także dojņciami, dojazdami, miej-
scami postojowymi dla samochodów, infrastruk-
turą techniczną oraz zielenią;  

17) zasadach i warunkach zagospodarowania – nale-
ży przez to rozumieć okreņlone zmianą planu 
wymagania stawiane przy realizacji przeznacze-
nia terenu.  

2. Pojęcia i okreņlenia użyte w 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  

i zagospodarowania wyodrĉbnionego terenu  
 
§ 5. 1. W obszarze urbanistycznym nr 9 – 

„Centrum” wyodrębnia się teren o różnym przezna-
czeniu i różnych warunkach zagospodarowania 
oznaczony symbolem 9.140.  

2. Linie rozgraniczające terenu są liniami 
granicznymi działki o numerze ewidencyjnym 341.  

§ 6. Dla terenu o symbolu 9.140. ustala się 
następujące przeznaczenie oraz zasady i warunki 
zagospodarowania:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

(symbol „M”) i zabudowa usługowa (symbol 
„U”);  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
 a) teren stanowi jedną działkę budowlaną,  
 b) łączna powierzchnia użytkowa obiektów han-

dlowych sytuowanych w terenie nie może 
przekraczać powierzchni 500 m2,  

 c) teren położony jest w strefie „B – ochrony 
konserwatorskiej”, to jest w strefie ochrony 
historycznych wartoņci rozplanowania prze-
strzeni miejskiej, w której podlegają ochronie: 
rozplanowanie ulic i placów w historycznych 
liniach rozgraniczających, historyczne linie za-
budowy oraz granice podziałów własnoņcio-
wych, historyczna zabudowa miejska, charak-
ter wnętrz miejskich okreņlony przez elementy 
nawiązujące do lokalnych tradycji kształtowa-
nia zabudowy, powiązania widokowe i zespoły 
zieleni komponowanej; realizacja zabudowy i 
zagospodarowania w terenie podlega rygo-
rom ochrony konserwatorskiej na warunkach 
zawartych w przepisach odrębnych oraz rygo-
rom ochrony ustanowionym w niniejszej 
uchwale,  

 d) w terenie obowiązuje zabudowa pierzejowa, 
której głębokoņć ustala się w wymiarze od 10 
m do 14 m, licząc od zewnętrznej linii granicz-
nej pasa drogowego ulicy S. Batorego,  

 e) zakaz realizacji w pierzei budynków gospodar-
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czych i garaży,  
 f) budynek sytuowany w pierzei winien spełniać 

następujące warunki:  
  - wysokoņć od dwóch do trzech kondygnacji 

nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja, 
wyłącznie w poddaszu i nie wyższy niż 12 m,  

  - poziom posadzki parteru wyniesiony nad 
poziom terenu maksymalnie 0,45 m,  

  - dach o połaciach symetrycznych, nachylo-
nych w zakresie od 200 do 450, z główną ka-
lenicą równoległą do ulicy S. Batorego,  

  - wyklucza się zastosowanie na elewacji fron-
towej: loggii, balkonów o łącznej długoņci 
przekraczającej 30% długoņci elewacji, lukarn 
o spadku zaczynającym się w kalenicy da-
chu, okładzin ceramicznych glazurowanych, 
okładzin z tworzyw sztucznych oraz blach la-
kierowanych, także agresywnej kolorystyki 
elewacji,  

  - wyklucza się instalowanie na elewacji fron-
towej urządzeń licznikowych infrastruktury 
technicznej, których powierzchnia wykracza 
poza powierzchnię lica ņciany frontowej bu-
dynku,  

  - na elewacji budynku dopuszcza się instalo-
wanie tablic i urządzeń reklamowych, wy-
łącznie, jeņli dotyczą działalnoņci prowadzo-
nej w obrębie terenu,  

  - tablice i urządzenia reklamowe, o których 
mowa wyżej mogą być umieszczane w 
płaszczyźnie ņciany budynku jako przylegają-
ce do ņciany, a ich powierzchnia nie może 
przekraczać 10% powierzchni całkowitej 
ņciany budynku,  

 g) budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-
usługowe sytuowane we wnętrzu działki o 
wysokoņci do 2 kondygnacji nadziemnych, w 
tym druga kondygnacja wyłącznie w podda-
szu i nie wyższe niż 8 m,  

 h) budynki pozostałe sytuowane we wnętrzu 
działki (nie wymienione w lit. h) o wysokoņci 
do 5 m,  

 i) kąt nachylenia połaci dachowych na budyn-
kach sytuowanych we wnętrzu działki – do 400,  

 j) wskaźnik zabudowy terenu nie większy niż 0,7,  
 k) udział powierzchni biologicznie czynnej - co 

najmniej 5% powierzchni terenu,  
 l) teren należy do rodzaju terenów o dopusz-

czalnym poziomie hałasu w ņrodowisku, o 
którym mowa w przepisach prawa ochrony 
ņrodowiska – „teren przeznaczony pod zabu-
dowę mieszkaniowo-usługową”,  

 m) dostępnoņć komunikacyjna terenu z ulicy S. 
Batorego,  

 n) obowiązuje urządzenie w terenie stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych (w 

tym, w garażach) w liczbie odpowiadającej (li-
cząc łącznie):  

  - na 1 mieszkanie – co najmniej 1 miejsce po-
stojowe,  

  - na każde 100 m2 powierzchni użytkowej 
obiektu usługowego – co najmniej 1 miejsce 
postojowe,  

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

  - zaopatrzenie w wodę z zewnętrznej sieci 
wodociągowej,  

  - odprowadzanie ņcieków bytowych do ze-
wnętrznej sieci kanalizacyjnej,  

  - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji desz-
czowej lub do ziemi, przy zachowaniu prze-
pisów odrębnych,  

  - zaopatrzenie w energię elektryczną – z wyko-
rzystaniem zewnętrznej sieci elektroenerge-
tycznej niskiego napięcia,  

  - zaopatrzenie w energię cieplną – z wykorzy-
staniem zewnętrznych sieci: ciepłowniczej, 
gazowej i elektroenergetycznej lub w oparciu 
o inne źródła ciepła, z preferencją dla niewę-
glowych czynników ciepła,  

  - usuwanie odpadów komunalnych - w opar-
ciu o niezbędne urządzenia służące groma-
dzeniu odpadów (z uwzględnieniem segre-
gacji i selektywnej zbiórki odpadów) w celu 
ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,  

 p) z uwagi na uwarunkowania nie ustala się w 
niniejszej zmianie planu:  

  - wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych,  

  - sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renu,  

  - granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odręb-
nych, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych,  

  - obszarów wymagających przeprowadzenia 
scalenia i podziału nieruchomoņci.  
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe  

 
§ 7. Traci moc uchwała Nr LIV/150/02 Rady 

Miasta Skierniewice z dnia 26 wrzeņnia 2002 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - 
obszar ograniczony ulicami: M. Rataja, Al. Niepodle-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 308 – 18703 – Poz. 3124 
 
głoņci i 1-go Maja oraz linią kolejową PKP (publ. Dz. 
Urz. Województwa Łódzkiego Nr 296, poz. 3522, z 
późn. zm.) w zakresie obszaru objętego niniejszą 
zmianą planu.  

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

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

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 308 – 18704 – Poz. 3124 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XV/114/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XV/114/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG  
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
W terminie wskazanym w ogłoszeniu o wy-

łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego – fragment miasta Skierniewice położony przy 
ulicy S. Batorego (nieruchomoņć o numerze adre-

sowym 24) - nie wniesiono uwag.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 

 
 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XV/114/11 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 2 wrzeņnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 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 obejmującego 
fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy S. 
Batorego (nieruchomoņć o numerze adresowym 24) 
nie wywołuje potrzeby wykonania inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych Miasta.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
3124
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ANEKS NR 1/2011 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE 

  
 z dnia 4 października 2011 r. 

 
do porozumienia nr 10/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. zawartego pomiĉdzy Powiatem Bełchatowskim  
a Miastem Bełchatów w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami 

powiatowymi na obszarze Miasta Bełchatowa, polegającego na przebudowie drogi powiatowej 
 - Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego - etap III (budowa ronda), realizowanego w ramach zadania  

pn.: „Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa” 
 
zawarty pomiędzy:  

Powiatem Bełchatowskim, w imieniu którego działa 
Zarząd Powiatu w Bełchatowie reprezentowany 
przez: 
1. Szczepana Chrzęsta - Starostę Bełchatowskiego 
2. Marka Jasińskiego – Wicestarostę 
zwanym dalej „Powiatem” 
a 
Miastem Bełchatów reprezentowanym przez: 
Marka Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Bełcha-
towa 

zwanym dalej „Miastem”. 
§ 1. W treņci porozumienia wprowadza się 

następujące zmiany: 
1) w § 4 ust. 1 wyrazy „ustala się na dzień 

10.10.2011 r.” zastępuje się wyrazami „ustala się 
na dzień 30.11.2011 r.”; 

2) w § 4 ust. 2 wyrazy „ustala się do dnia 10.11. 
2011 r.” zastępuje się wyrazami „ustala się do 
dnia 31.12.2011 r.”; 

3) w § 4 ust. 3 wyrazy „ustala się do dnia 25.11. 
2011 r.” zastępuje się wyrazami „ustala się do 


