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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LIX/137/09 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 27 listopada 2009 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 miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obej-
mującego obszar położony w Skierniewicach przy 

ulicy Sienkiewicza (nieruchomości o numerach 10, 
12 i 14) - nie wniesiono uwag dotyczących w/wym. 
projektu planu.  
 

 
 

 
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LIX/137/09 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygniecie sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu  

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  
 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego obszar poło-
żony w Skierniewicach przy ul. H. Sienkiewicza (nie-

ruchomości o numerach 10,12 i 14) nie wywołuje po-
trzeby wykonania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych Miasta.  
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UCHWAŁA NR LIX/139/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Skierniewice, 

obszar położony w rejonie skrzyżowania ulic: J. Piłsudskiego i S. Moniuszki 
 

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, 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) 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 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) 
i w związku z uchwałą Nr XLI/141/08 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 30 października 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego - 
Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skierniewice położonego w 
rejonie skrzyżowania ulic: J. Piłsudskiego i S. Moniu-
szki z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Skie-
rniewice.  

§ 2. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego zatwier-
dzonym uchwałą Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skier-
niewice z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Skierniewice - obszar ograni-
czony ulicami: M. Rataja, Al. Niepodległości i 1-go 
Maja oraz linią kolejową PKP (publ. Dz.Urz. Woje-
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wództwa Łódzkiego Nr 296, poz. 3522, z późn. zm.), 
która dotyczy części terenu oznaczonego w tym pla-
nie symbolem 9.94.  

2. Granice obszaru objętego niniejszą uch-
wałą zostały określone na rysunku zmiany planu w 
skali 1:1000.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik nu-

mer 1, którego treść obowiązującą stanowią:  
a) granice obszaru objętego zmianą planu,  
b) teren określony symbolem cyfrowym i symbo-

lem literowym dotyczącym przeznaczenia,  
c) linie rozgraniczające terenu,  
d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-

czających,  
e) nieprzekraczalne linie zabudowy, nieprzekra-

czalne linie zabudowy,  
f) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudo-

wy,  
g) zwymiarowanie linii zabudowy;  

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

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury te-
chnicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
stanowiące załącznik Numer 3.  

§ 3. Niniejszą zmianą planu ustala się 30% 
stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości.  

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

chomości lub ich części położone w granicach ni-
niejszej zmiany planu;  

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

3) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomości lub ich 
części, dla którego zostało określone niniejszą 
zmianą planu przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania, i który został oznaczony w tekście oraz 
na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym;  

4) granicy obszaru zmiany planu oznaczonej na ry-
sunku zmiany planu symbolem według legendy 
- należy przez to rozumieć linie rozgraniczające 
terenu wyodrębnionego w niniejszej zmianie pla-
nu;  

5) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznacze-
niem – należy przez to rozumieć ustalony zmianą 
planu zespół działań możliwych do realizacji w 
terenie, i które zostały opisane w tekście planu i 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 
literowym;  

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

7) dopuszczeniu określonej zabudowy i zagospoda-
rowania terenu – należy przez to rozumieć up-

rawnienia do wykonania tych obiektów budow-
lanych lub tych form zagospodarowania, które 
wykraczają poza zakres działań ustalonych jako 
przeznaczenie terenu, a które zostały wskazane w 
zasadach i warunkach zagospodarowania tere-
nu;  

8) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej są zgodne z ustalenia-
mi niniejszej zmiany planu, oraz spełniają wymo-
gi realizacji obiektów budowlanych wynikające z 
odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowe-
go;  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię na rysunku zmiany planu, w której 
może być umieszczona ściana budynku, bez jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej 
ulicy lub innych wskazanych rysunkiem zmiany 
planu elementów zagospodarowania terenu, i 
która nie dotyczy takich elementów architektoni-
cznych, jak: balkon, zadaszenie wejścia, schody, 
wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spusto-
wa, podokienniki oraz innych detali wystroju ar-
chitektonicznego, jeśli przekroczenie to nie jest 
większe niż 1,3 m;  

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

11) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy 
przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyra-
żony w procentach) ustalony niniejszym planem 
dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia 
powierzchni gruntu rodzimego wraz z wodą po-
wierzchniową na terenie działki budowlanej, a 
także 50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urzą-
dzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łożu zapewniającym im naturalną wegetacją, 
przez powierzchnię całej działki budowlanej;  

12) utrzymaniu obiektów budowlanych lub przyrod-
niczych – należy przez to rozumieć dopuszczal-
ność wykonywania na istniejących obiektach bu-
dowlanych remontów, przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy, a na istniejących obiek-
tach przyrodniczych wykonywania zabiegów pie-
lęgnacyjnych i odtworzeniowych;  

13) wskaźniku zabudowy terenu (lub działki) – należy 
przez to rozumieć wskaźnik urbanistycznych (li-
czbę niemianowaną) ustalony niniejszą zmianą 
planu dla wyodrębnionego terenu lub działki bu-
dowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni 
zabudowanej pod wszystkimi budynkami na tym 
terenie lub działce przez powierzchnię tego tere-
nu lub działki budowlanej;  

14) wysokości budynków określonej w metrach – na-
leży przez to rozumieć wysokość liczoną od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 
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do budynku lub jego części pierwszej kondygna-
cji nadziemnej budynku do najwyżej położonej 
górnej powierzchni przekrycia;  

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

16) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami, oznaczonej symbolami „MNu” - należy 
przez to rozumieć działania ograniczone do ut-
rzymania istniejących oraz budowy zaprojekto-
wanych:  
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  
b) obiektów budowlanych służących działalności 

w zakresie kultury, obsługi finansowej, usług 
poczty, handlu (z wyłączeniem działalności 
prowadzonej w lokalach handlowych o po-
wierzchni użytkowej powyżej 200 m2), gastro-
nomii oraz usług bytowych świadczonych 
bezpośrednio na rzecz ludności, takich jak: 
krawieckie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, 
biura projektowe i geodezyjne, pojedyncze 
gabinety lekarskie i gabinety przeznaczone do 
nauczania, usługi napraw artykułów użytku 
osobistego i domowego, oraz inne o podob-
nym charakterze – realizowanych jako zabu-
dowa uzupełniająca w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej:  

- z niezbędnymi do ich funkcjonowania budy-
nkami o pomieszczeniach technicznych, gos-
podarczych, biurowych i socjalnych, garaża-
mi, a także dojściami, dojazdami, miejscami 
postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz 
zielenią.  
2. Pojęcia i określenia użyte w zmianie planu, 

a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepi-
sami prawa według stanu na dzień podjęcia uchwa-
ły.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, warunki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania  
wyodrębnionego terenu  

 
§ 5. 1. W obszarze urbanistycznym nr 9 – 

„Centrum" wyznacza się teren o symbolu 9.131., dla 
którego ustala się:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa z 

usługami (symbol „MNu”);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) linie rozgraniczające terenu należy identyfiko-
wać w oparciu o punkty identyfikacyjne okre-
ślone na rysunku zmiany planu (wskazane na-
niesienia wynikające z treści mapy zasadni-
czej), także linie graniczne działek gruntu - ja-
ko linie pokrywające się z tymi elementami 
rysunku zmiany planu,  

b) linie zabudowy określa się na rysunku zmiany 
planu punktami identyfikacyjnymi (wskazane 
naniesienia wynikające z treści mapy zasadni-
czej) lub poprzez zwymiarowanie,  

c) znajdujący się na działce gruntu o numerze 
ewidencyjnym 130 budynek mieszkalny (oz-
naczony na rysunku zmiany planu) stanowi 
zabytek wpisany do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków – obiekt wskazany jest do ochrony 
konserwatorskiej. Ochronie podlega bryła bu-
dynku oraz jego wystrój architektoniczny. Ro-
boty budowlane w budynku podlegają nadzo-
rowi konserwatorskiemu na warunkach okre-
ślonych w przepisach odrębnych,  

d) dopuszcza się utrzymanie budynku mieszkal-
nego znajdującego się na działce o numerze 
130 – jako budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego, z wykluczeniem jego nadbudowy i 
wykonywania innych robót budowlanych na-
ruszających zasady ochrony, o których mowa 
w lit. „c”,  

e) obowiązuje zakaz budowy więcej niż jednego 
budynku mieszkalnego w obrębie jednej dzia-
łki budowlanej,  

f) realizacja budynku przeznaczonego do wyko-
nywania działalności usługowej (z zakresu ok-
reślonego przeznaczeniem terenu), może na-
stąpić wyłącznie, w ramach działki zabudowy 
mieszkaniowej, z zachowaniem możliwości 
wykonania budynku mieszkalnego na tej sa-
mej działce budowlanej,  

g) budynki mieszkalne winny być realizowane w 
układzie wolno stojącym; dopuszcza się utrzy-
manie istniejącego na działce gruntu o nume-
rze ewidencyjnym 539 budynku mieszkalne-
go, który nie spełnia powyższego warunku,  

h) budynki mieszkalne z wyłączeniem budynku, 
o którym mowa w lit. „c” i „d”, o wysokości 
do dwóch kondygnacji nadziemnych i nie wy-
ższe niż 10 m,  

i) budynki usługowe, gospodarcze i garażowe o 
jednej kondygnacji nadziemnej, przy czym 
wysokość budynków usługowych nie może 
przekraczać 6 m, natomiast budynków pozo-
stałych – 4,5 m,  

j) dachy na budynkach dwu- lub wielospadowe, 
o nachyleniu połaci w przedziale od 25o do 
40o,  

k) na istniejących budynkach mieszkalnych do-
puszcza się odtworzenie dotychczasowej geo-
metrii dachu (kąta nachylenia i układu połaci 
dachowych, wysokości i kierunku głównej ka-
lenicy dachu),  

l) zakaz realizacji w pierzei ulic budynków gos-
podarczych i garaży,  

m) maksymalny wskaźnik zabudowy w obrębie 
działki budowlanej – 0,3,  

n) udział powierzchni biologicznie czynnej - nie 
mniejszy niż 40%,  
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o) od strony przyległych ulic obowiązuje zakaz 
realizacji ogrodzeń o wysokości powyżej 1,6 
m oraz o wypełnieniu powierzchni powyżej 
20%, także z prefabrykowanych elementów 
betonowych,  

p) zakaz realizacji tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, za wyjątkiem sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, w pasie terenu za-
wartym pomiędzy linią zabudowy i linią roz-
graniczającą ulicy,  

q) nie ustala się wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania obszarów przestrzeni pub-
licznych,  

r) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu,  

s) nie określa się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrębnych, w tym terenów górniczych, a tak-
że narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych,  

t) w zakresie zasad i warunków podziału nieru-
chomości na działki budowlane obowiązują 
następujące ustalenia:  

- wielkość i kształt wydzielanych działek bu-
dowlanych winny być dostosowane do po-
trzeb związanych z funkcjonowaniem obiek-
tów budowlanych, przy zachowaniu wymo-
gów niniejszej zmiany planu i przepisów od-
rębnych,  

- wymagane jest zachowanie wartości użyt-
kowych wszystkich fragmentów terenu w za-
kresie dokonania podziałów oraz scaleń i po-
działów nieruchomości,  

- fragment działki przeznaczony w jej ramach 
pod dojazd winien posiadać szerokość zape-
wniającą wprowadzenie w jego granice sieci 
infrastruktury technicznej, niezbędnej dla ob-
sługi zabudowy i zagospodarowania działki 
budowlanej, lecz nie mniej niż 5 m,  

- wydzielenie działki gruntu pod dojazd wy-
maga zachowania narożnych ścięć jej granic 
w obrębie skrzyżowania nawiązującego do-
jazd do drogi (ulicy), o wymiarach co naj-
mniej 3 m x 3 m; warunek nie dotyczy sytua-
cji uzasadnionej względami technicznymi 
oraz ochroną drzewostanu,  

- przy podziale lub scaleniu i podziale nieru-
chomości na działki budowlane obowiązują 
następujące parametry tych działek: mini-
malna powierzchnia działki 400 m2 i mini-
malna szerokość frontu działki - 18 m,  

- działki gruntu nie spełniające powyższych 
warunków mogą być wydzielane wyłącznie 
jako części uzupełniające innych nierucho-
mości w celu utworzenia działki budowlanej,  

- na obszarze zmiany planu nie wyznacza się 
terenów wymagających scalenia i podziału 
nieruchomości,  

u) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego, ustala się:  

- zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej re-
alizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczy-
szczeniem, w stosunku do realizacji obiek-
tów i urządzeń ustalonych przeznaczeniem 
terenu;  

- teren wyodrębniony w niniejszej zmianie 
planu należy do rodzaju terenów o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w środowisku, o 
których mowa w przepisach prawa ochrony 
środowiska –„teren przeznaczony pod zabu-
dowę mieszkaniowo-usługową”,  

v) w zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się:  
- dostępność terenu zapewniają przyległe uli-

ce: J. Piłsudskiego i S. Moniuszki,  
- dojścia lub dojazdy wydzielane w obrębie 

terenu nie są, w rozumieniu niniejszej zmia-
ny planu, ulicami publicznymi ani ogólnodo-
stępnymi drogami wewnętrznymi,  

w) realizacja na działce budowlanej budynku 
przeznaczonego do wykonywania działalności 
usługowej lub lokalu użytkowego w budynku 
mieszkalnym wymaga budowy parkingu we-
wnętrznego o minimalnej ilości miejsc posto-
jowych dla samochodów:  

- w przypadku realizacji obiektu handlowego – 
licząc łącznie: jedno ogólnodostępne stano-
wisko na każde 20 m2 powierzchni sprzeda-
ży, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 
trzy miejsca pracy, jedno stanowisko na po-
trzeby dostawy towarów,  

- w przypadku realizacji obiektu gastronomi-
cznego – licząc łącznie: jedno ogólnodostęp-
ne stanowisko na każde 40 m2 powierzchni 
użytkowej lub cztery miejsca konsumpcyjne, 
jedno stanowisko na każde rozpoczęte trzy 
miejsca pracy, jedno stanowisko na potrze-
by dostawy towarów,  

- w przypadku realizacji innego obiektu usłu-
gowego (nie wymienionego w tiret 1 i 2) - li-
cząc łącznie: jedno ogólnodostępne stano-
wisko na każde 50 m2 ogólnodostępnej po-
wierzchni użytkowej, jedno stanowisko na 
każde rozpoczęte trzy miejsca pracy;  

y) ustalony w lit. „w” obowiązek urządzenia 
miejsc postojowych dotyczy stanowisk przez-
naczonych dla samochodów osobowych, za 
wyjątkiem miejsc przeznaczonych dla realiza-
cji dostawy towarów, gdzie wymagane jest 
wykonanie stanowiska postojowego dla sa-
mochodu ciężarowego,  

z) ustala się następujący wskaźnik wyposażenia 
w miejsca postojowe dla samochodów oso-
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bowych – dla jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego maksimum 3 stanowiska w 
garażach,  

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

- minimalny program wyposażenia niniejsze-
go terenu w infrastrukturę techniczną obej-
muje sieci i urządzenia: elektroenergetyczne, 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczy-
szczania ścieków bytowych,  

- dopuszczalne jest wyposażanie terenu w się-
ci infrastruktury technicznej innych mediów 
oraz inne urządzenia infrastruktury technicz-
nej, pod warunkiem zachowania pozosta-
łych ustaleń zmiany planu oraz interesów 
osób trzecich;  

- ustala się prawo realizacji sieci infrastruktury 
technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszy-
stkich mediów: w ramach pasów przylegają-
cych do ulic: J. Piłsudskiego i S. Moniuszki, 
o granicach określonych linią zabudowy i li-
nią rozgraniczającą terenów komunikacji, w 
ramach dojść i dojazdów na całym obszarze 
zmiany planu, także w osiach istniejących 
sieci,  

- w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest 
możliwe zrealizowanie sieci lub urządzeń in-
frastruktury technicznej według zasad, o któ-
rych mowa wyżej - dopuszcza się budowę 
sieci poza wskazanymi tam fragmentami te-
renu, z zastrzeżeniem że zostanie zachowana 
możliwość realizacji zabudowy na warun-
kach określonych w niniejszej zmianie planu, 
a także w przepisach odrębnych,  

- zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodo-
ciągowej,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej,  

- przy braku sieci kanalizacji sanitarnej – do 
czasu wykonania takiej sieci, ścieki bytowe 
mogą być odprowadzane do bezodpływo-
wych zbiorników na nieczystości ciekłe,  

- 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 stacji transformatorowych ze 
średniego na niskie napięcie położonych po-
za obszarem zmiany planu i zewnętrznych 
sieci elektroenergetycznych niskiego napię-
cia,  

- zaopatrzenie w energię cieplną – z wykorzy-
staniem zewnętrznych sieci: cieplnej, gazo-
wej, elektroenergetycznej lub w oparciu o 
źródło własne, z preferencją dla niewęglo-
wych 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 
składowania, odzysku lub unieszkodliwiania.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr LIII/128/02 Rady 
Miasta Skierniewice z dnia 29 sierpnia 2002 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Skierniewice 
oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego za-
gospodarowania przestrzennego terenów budownic-
twa jednorodzinnego osiedla „Makowska II” w Skie-
rniewicach, (publ. Dz.Urz. Województwa Łódzkiego 
Nr 285, poz. 3459) w zakresie obszaru objętego ni-
niejszą zmianą planu.  

§ 7. 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 Wo-
jewództwa Łódzkiego.  

 
 

Przewodniczący Rady Miasta: 
Mariusz Dziuda 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LIX/139/09 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 27 listopada 2009 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LIX/139/09 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 27 listopada 2009 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 miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obej-
mującego fragment miasta Skierniewice położony w 

rejonie skrzyżowania ulic: J. Piłsudskiego i S. Moniu-
szki - nie wniesiono uwag dotyczących w/wym. pro-
jektu planu.  
 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LIX/139/09 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygniecie sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  
 
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego fragment 
miasta Skierniewice położony przy ul. J. Piłsudskie-

go i S. Moniuszki nie wywołuje potrzeby wykonania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych Miasta.  
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UCHWAŁA NR LIX/140/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Skierniewice, 

obszar przy skrzyżowaniu ulic: Lipowej i F. Modrzewskiego 
 

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, 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) 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 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) 
i w związku z uchwałą Nr XLI/137/08 Rady Miasta 
Skierniewice z dnia 30 października 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego Ra-
da Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Skierniewice położonego 
przy skrzyżowaniu ulic: Lipowej i F. Modrzewskiego z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Skierniewi-
ce.  

§ 2. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Skierniewice zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/91/04 
Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 sierpnia 2004 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – fragment miasta Skierniewice 
obejmujący rejon osiedla „Zadębie” (publ. w Dz.Urz. 
Województwa Łódzkiego Nr 291, poz. 2428, z późn. 


