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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LXXI/98/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego fragment miasta Skier-
niewice położony w rejonie ulicy M. Kopernika nie  
 

wniesiono uwag dotyczących wwym. projektu 
planu.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LXXI/98/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA   

 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment miasta Skierniewice położony w rejonie 
ulicy M. Kopernika nie wywołuje potrzeby wyko-
nania inwestycji z zakresu infrastruktury technicz- 
 

nej, które należą do zadań własnych Miasta.  
 
 

 Przewodniczący Rady: 
Mariusz Dziuda 
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UCHWAŁA NR LXXI/101/10 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 15 października 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

– obszar przy ul. Bohaterów Westerplatte, działka o numerze ewidencyjnym 516 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,  
 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz.474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 149 poz. 596 i Nr 155, 
poz. 1043), w związku z uchwałą nr LVIII/115/09 
Rady Miasta Skierniewice z dnia 9 października 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, Rada Miasta Skierniewice uchwa-
la, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego działkę położoną w 
Skierniewicach przy ul. Bohaterów Westerplatte, o 
numerze ewidencyjnym 516 – z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa- 
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nia przestrzennego miasta Skierniewice.  

§ 2. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym uchwałą nr XXIX/90/04 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego – fragment miasta Skierniewice poło-
żony w rejonie ulic: gen. Z. Berlinga, Bohaterów 
Westerplatte i Artyleryjskiej oraz rzeki Rawki 
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 
290, poz. 2427), która dotyczy fragmentu terenu 
oznaczonego w tym planie symbolami 17.58.RR, 
WSp, Wr.  

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

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

1:1.000) stanowiąca załącznik numer 1, której 
obowiązującą treņć stanowią:  
a) granice obszaru zmiany planu,  
b) teren okreņlony symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia, 
c) linie rozgraniczające terenu, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budyn-

ków mieszkalnych, 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budyn-

ków niemieszkalnych, 
g) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabu-

dowy, 
h) zwymiarowanie linii zabudowy; 

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

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik numer 3.  

§ 3. Zmianą planu ustala się stawkę pro-
centową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 0%.  

§ 4. 1. Ilekroć w zmianie planu jest mowa o:  
1) obszarze zmiany planu – należy rozumieć nie-

ruchomoņci lub ich częņci położone w grani-
cach niniejszej zmiany planu;  

2) obszarze urbanistycznym – należy przez to ro-
zumieć fragment obszaru miasta, którego gra-
nice pokrywają się z granicami obrębu ewiden-
cyjnego;  

3) granicy obszaru zmiany planu oznaczonej na 
rysunku zmiany planu symbolem według le-
gendy – należy przez to rozumieć linie rozgrani-
czające terenu wyodrębnionego w niniejszej 
zmianie planu;  

4) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub 
ich częņci, dla których zostało okreņlone niniej-
szą zmianą planu przeznaczenie i zasady zago-
spodarowania, i które zostały oznaczone w tek-

ņcie oraz na rysunku zmiany planu symbolem 
cyfrowym;  

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię na rysunku zmiany planu, w 
której może być umieszczona ņciana budynku 
bez jej przekraczania w kierunku linii rozgrani-
czającej ulicy lub innych wskazanych rysun-
kiem planu elementów zagospodarowania te-
renu; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenia wejņcia, rynna, rura 
spustowa, podokienniki oraz innych detali wy-
stroju architektonicznego, jeņli przekroczenie to 
nie jest większe niż 1,3 m;  

6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przezna-
czeniem – należy przez to rozumieć ustalony 
zmianą planu zespół działań możliwych do re-
alizacji w terenie, i które zostały opisane w tek-
ņcie planu i oznaczone na rysunku zmiany pla-
nu symbolami literowymi;  

7) zasadach zagospodarowania – należy przez to 
rozumieć okreņlone zmianą planu wymagania 
stawiane przy realizacji przeznaczenia terenu;  

8) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej są zgodne z usta-
leniami niniejszej zmiany planu oraz spełniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych wy-
nikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego;  

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej – na-
leży przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny 
(wyrażony w procentach) ustalany niniejszą 
zmianą planu dla działki budowlanej, a uzyska-
ny z podzielenia powierzchni działki z na-
wierzchnią ziemną urządzoną w sposób za-
pewniający naturalną wegetację, a także 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz 
wodę powierzchniową na tej działce – przez 
powierzchnię całej działki budowlanej;  

10) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to 
rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę nie-
mianowaną) ustalony niniejszą zmianą planu 
dla działki budowlanej, a uzyskany z podziele-
nia powierzchni zabudowanej pod wszystkimi 
budynkami na tej działce przez powierzchnię 
działki budowlanej;  

11) wysokoņci budynków okreņlonej w metrach – 
należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ņciu do budynku lub jego częņci pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej budynku do najwyżej po-
łożonej górnej powierzchni przekrycia;  

12) stanie istniejącym zagospodarowania terenu – 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowa-
nia oraz stan granic prawnych terenu na dzień  
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uchwalenia niniejszej zmiany planu;  
13) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczonej symbolem ,,MN” – należy przez to 
rozumieć działania ograniczone do utrzymania 
istniejących oraz budowy zaprojektowanych 
budynków jednorodzinnych, z niezbędnymi do 
ich funkcjonowania budynkami i pomieszcze-
niami, w szczególnoņci: technicznymi, gospo-
darczymi, garażami, a także dojņciami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi, infrastrukturą 
techniczną oraz zielenią.  

2. Pojęcia i okreņlenia użyte w zmianie pla-
nu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, 
należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązujący-
mi przepisami prawa, według stanu na dzień 
uchwalenia niniejszej zmiany planu.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, warunki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania  
wyodrębnionego terenu  

 
§ 5. W obszarze urbanistycznym Nr 17 – 

„Rawka Międzytorze” ustala się teren o symbolu 
17.64., dla którego okreņla się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (symbol MN);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) linie rozgraniczające terenu są liniami gra-
nicznymi działki o numerze ewidencyjnym 
516,  

b) teren do wykorzystania jako jedna działka 
budowlana,  

c) działania podejmowane w lokalu użytkowym 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
ogranicza się do służących działalnoņci w za-
kresie usług ņwiadczonych bezpoņrednio na 
rzecz ludnoņci, takich jak: krawieckie, fryzjer-
skie, zegarmistrzowskie, biura projektowe i 
geodezyjne, pojedyncze gabinety lekarskie i 
gabinety przeznaczone do nauczania, usługi 
napraw artykułów użytku osobistego i do-
mowego, oraz inne o podobnym charakterze,  

d) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu:  

- przebieg linii zabudowy – nieprzekraczal-
nych, okreņla się na rysunku zmiany planu 
poprzez wskazanie punktów identyfikacyj-
nych, którymi są naniesienia wynikające z 
treņci mapy zasadniczej lub poprzez zwy-
miarowanie,  

- zakaz realizacji więcej niż jednego budynku 
mieszkalnego oraz więcej niż jednego bu-
dynku o funkcji gospodarczej lub garażowej 
lub gospodarczo-garażowej,  

- budynek mieszkalny o wysokoņci do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym druga 

kondygnacja wyłącznie w poddaszu, i nie 
wyższy niż 8,5 m, także pokryty dachem 
wielospadowym, o kącie nachylenia połaci 
w zakresie od 300 do 450,  

- budynek gospodarczy, garażowy lub go-
spodarczo-garażowy o powierzchni zabu-
dowy do 60 m2, o maksymalnej wysokoņci – 
4,5 m, pokryty dachem wielospadowym, 
zachowującym nachylenie połaci w zakresie 
od 250 do 400,  

- minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 60% powierzchni działki budow-
lanej,  

- maksymalny wskaźnik zabudowy działki 
budowlanej – 0,3,  

- ogrodzenie działki od strony ulicy Bohate-
rów Westerplatte oraz od wschodniej strony 
działki winno spełniać warunki: wysokoņć 
do 1,7 m, wypełnienie przęsła nie większe 
niż 60%, wyklucza się zastosowanie prefa-
brykowanych elementów betonowych,  

e) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:  

- teren należy do rodzaju terenu o dopusz-
czalnych poziomach hałasu w ņrodowisku, 
o którym mowa w przepisach prawa ochro-
ny ņrodowiska – „teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową”,  

- w sytuacji wystąpienia na działce uciążliwo-
ņci wywołanych hałasem i wibracjami od 
strony kolei, projektowany budynek miesz-
kalny wymaga zastosowania ņrodków tech-
nicznych zwiększających odpornoņć budyn-
ku na zagrożenia i uciążliwoņci,  

f) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla się 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

g) nie ustala się wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych,  

h) nie ustala się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania terenu,  

i) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla się 
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,  

j) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicz-
nej:  

- 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,  
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- zaopatrzenie w energię elektryczną – z wy-
korzystaniem zewnętrznej sieci elektroener-
getycznej niskiego napięcia,  

- zaopatrzenie w energię cieplną – z wykorzy-
staniem zewnętrznych sieci: gazowej i elek-
troenergetycznej lub w oparciu o inne źró-
dła ciepła, z preferencją dla niewęglowych 
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,  

k) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji:  

- dostępnoņć komunikacyjną do terenu za-
pewnia ulica Bohaterów Westerplatte,  

- w przypadku realizacji lokalu użytkowego w 
budynku mieszkalnym należy urządzić par-
king wewnętrzny, mieszczący co najmniej 2 
stanowiska postojowe dla samochodów 
osobowych,  

- zakaz wykonywania stanowisk postojowych 
dla samochodów ciężarowych.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/90/04 Rady 

Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Skierniewice – obszar poło-
żony w rejonie ulic: gen. Z. Berlinga, Bohaterów 
Westerplatte i Artyleryjskiej oraz rzeki Rawki (publ. 
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 
290, poz. 2427, z dnia 29 października 2004 r.) w 
zakresie obszaru objętego niniejszą zmianą planu.  

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

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

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LXXI/101/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LXXI/101/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   
 

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego fragment miasta Skier-
niewice położony przy ulicy Bohaterów Wester-

platte (działka ewidencyjna numer 516) nie wnie-
siono uwag dotyczących ww. projektu planu.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 

 
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LXXI/101/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

 Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.   

 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy 
Bohaterów Westerplatte (działka ewidencyjna o 
numerze 516) nie wywołuje potrzeby wykonania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych Miasta.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
3141

 
 

3142 
3142  

 
ANEKS 

  
 z dnia 17 listopada 2010 r. 

 
do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009 r. w Łodzi na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, ze zm.) 

 
§ 1. Na podstawie § 11 Porozumienia stro-

ny postanawiają zmienić treņć Porozumienia w 
następujący sposób: 
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ņrodki na finansowanie umów, o których 
mowa w § 1, o udzielanie ņwiadczeń opieki 
zdrowotnej – ratownictwo medyczne, zawartych 
przez Dyrektora ŁOW NFZ z dysponentami ze-
społów ratownictwa medycznego, przekazywa-
ne będą przez Wojewodę zgodnie z art. 49 ust. 3 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym w formie dotacji celowej, w ramach ņrod-
ków przewidzianych na dany rok budżetowy w 
budżecie, w częņci 85/10 – województwo łódz-
kie, na rachunek bankowy ŁOW NFZ w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi nr 21 
1130 1163 0014 7027 2920 0002.”; 

2) w § 4 po ust. 7 dodaje się ust. 8 – ust. 10 o tre-
ņci: 

„8. Dyrektor ŁOW NFZ jest zobowiązany do zwro-
tu dotacji wraz z odsetkami w wysokoņci okre-
ņlonej jak dla zaległoņci podatkowych w ciągu 
15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania do-
tacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem, po-
brania nienależnie lub w nadmiernej wysokoņci, 
zgodnie z trybem okreņlonym w art. 169 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). 
9. Zwrot dotacji celowej dokonywany w obrębie 
roku budżetowego winien nastąpić na rachunek 
bieżący wydatków dysponenta częņci budżeto-
wej 85/10 – województwo łódzkie, prowadzony 
w Narodowym Banku Polskim O/O w Łodzi nr: 
09101013710022192230000000, natomiast od-
setki w wysokoņci okreņlonej jak dla zaległoņci 
podatkowych podlegają zwrotowi na rachu- 
nek bieżący dochodów dysponenta częņci bu-
dżetowej 85/10 – województwo łódzkie nr:  
 


