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przedmiotem konsultacji; 
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie; 
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań. 

2. Konsultacje mogą mieć formĉ ankiet, w 
tym elektronicznych, bezpoņrednich spotkań z przed-
stawicielami organizacji, składania pisemnych opinii 
lub uwag zainteresowanych organizacji drogą pocz-
tową, elektroniczną lub bezpoņrednio w Urzĉdzie 
Gminy. 

§ 3. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza siĉ 
protokół zawierający informacje o temacie, terminie i 
wyniku konsultacji. W przypadku spotkania z przed-

stawicielami organizacji, załącznikiem do protokołu 
jest lista obecnoņci uczestników spotkania. 

2. Wyniki konsultacji podaje siĉ do publicznej 
wiadomoņci w terminie 3 dni od dnia ich zakończe-
nia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej 
Urzĉdu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzĉdu. 

3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedsta-
wia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów 
aktów, o których mowa w § 1. 

4. Wyniki konsultacji nie mają charakteru 
wiążącego. 
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UCHWAŁA NR LXXI/99/10 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

  
 z dnia 15 października 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta 

Skierniewice położony pomiĉdzy ulicami: Sobieskiego, Al. Rataja i Rybickiego 
 

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 i Nr 157, poz. 124, 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 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, 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 
LXVII/46/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 
kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego - Rada Miasta Skierniewice 
uchwala, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego - fragment miasta Skierniewice, położony po-
miĉdzy ulicami: Sobieskiego, Al. Rataja i Rybickiego 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Skierniewi-
ce.  

§ 2. 1. Uchwala siĉ zmianĉ 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 (Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 296, poz. 3522, z późn. 
zm.), która dotyczy terenu oznaczonego w tym pla-
nie symbolem 4.28.UZ,EE.  

2. Granice obszaru objĉtego niniejszą uchwa-
łą, zostały okreņlone na rysunku zmiany planu w 
skali 1:1.000.  

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

mer 1, którego treņć obowiązującą stanowią:  
a) granice obszaru zmiany planu,  
b) teren okreņlony symbolem cyfrowym i symbo-

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

czających terenu,  
e) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
f) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudo-

wy,  
g) zwymiarowanie linii zabudowy – w metrach;  

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

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

§ 3. Niniejszą zmianą planu ustala siĉ stawkĉ 
procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzro-
stu wartoņci nieruchomoņci, w wysokoņci zero pro-
cent.  
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§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 

nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do dro-
gi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej, są zgodne z ustaleniami 
niniejszej zmiany planu oraz spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z 
odrĉbnych przepisów i aktów prawa miejscowe-
go;  

2) granicy obszaru zmiany planu oznaczonej na ry-
sunku zmiany planu symbolem według legendy – 
należy przez to rozumieć linie rozgraniczające te-
renu wyodrĉbnionego w niniejszej zmianie planu;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć liniĉ na rysunku zmiany planu, w której 
może być umieszczona ņciana budynku bez jej 
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej 
ulicy; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenia wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, jeņli przekroczenie to nie jest 
wiĉksze niż 1,3 m;  

4) obszarze urbanistycznym – należy przez to rozu-
mieć fragment obszaru miasta, którego granice 
pokrywają siĉ z granicami obrĉbu ewidencyjne-
go;  

5) obszarze zmiany planu – należy rozumieć nieru-
chomoņci lub ich czĉņci położone w granicach ni-
niejszej zmiany planu;  

6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznacze-
niem – należy przez to rozumieć ustalony zmianą 
planu zespół działań możliwych do realizacji w te-
renie, i które zostały opisane w tekņcie i oznaczo-
ne na rysunku zmiany planu symbolem litero-
wym;  

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

8) terenie – należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi nieruchomoņci lub ich 
czĉņci, dla których zostało okreņlone niniejszą 
zmianą planu przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania, i które zostały oznaczone w tekņcie oraz 
na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym;  

9) udziale powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (wyra-
żony w procentach) ustalony niniejszą zmianą 
planu dla terenu, a uzyskany z podzielenia po-
wierzchni terenu z nawierzchnią ziemną urządzo-
ną w sposób zapewniający naturalną wegetacjĉ, 
a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów 
z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m² 
oraz wodĉ powierzchniową na tym terenie – 
przez powierzchniĉ całego terenu;  

10) wskaźniku zabudowy terenu – należy przez to ro-
zumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbĉ niemia-

nowaną) ustalony niniejszą zmianą planu dla te-
renu, a uzyskany z podzielenia powierzchni zabu-
dowanej pod wszystkimi budynkami na tym te-
renie przez powierzchniĉ terenu;  

11) 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 położonej gór-
nej powierzchni przekrycia;  

12) zabudowie usługowej – ochrona zdrowia, ozna-
czonej symbolem „UZ” – należy przez to rozu-
mieć działania ograniczone do utrzymania istnie-
jących oraz wykonywania zaprojektowanych 
obiektów budowlanych służących działalnoņci z 
zakresu opieki zdrowotnej, w tym lecznictwa za-
mkniĉtego, z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania 
budynkami o pomieszczeniach technicznych, go-
spodarczych, biurowych i socjalnych, garażami, a 
także dojņciami, dojazdami, miejscami postojo-
wymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią;  

13) 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;  

14) 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;  

15) zasadach zagospodarowania – należy przez to ro-
zumieć okreņlone zmianą planu wymagania sta-
wiane przy realizacji przeznaczenia terenu.  

2. Pojĉcia i okreņlenia użyte w niniejszej 
zmianie planu, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy 
rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, według stanu na dzień uchwale-
nia zmiany planu.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, warunki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania wyodrĉbnionego terenu  
 
§ 5. W obszarze urbanistycznym Nr 4 – „So-

bieskiego” ustala siĉ teren o symbolu 4.89., dla któ-
rego okreņla siĉ:  
1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa – och-

rona zdrowia (symbol UZ);  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) linie rozgraniczające terenu należy identyfiko-
wać w oparciu o punkty identyfikacyjne, tj. 
wskazane na rysunku zmiany planu naniesie-



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 332 – 23270 – Poz. 2885 
 

nia wynikające z treņci mapy zasadniczej,  
b) istniejący budynek handlowy, który nie spełnia 

warunków ustaleń planu dotyczących linii za-
budowy, dopuszcza siĉ do zachowania,  

c) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu:  

- ustala siĉ nieprzekraczalną linią zabudowy o 
przebiegu wskazanym na rysunku zmiany pla-
nu poprzez zwymiarowanie oraz punktami 
identyfikacyjnymi (są nimi naniesienia wyni-
kające z treņci mapy zasadniczej),  

- budynki o wysokoņci do czterech kondygnacji 
nadziemnych i nie wyższe niż 15 m, z dachem 
płaskim (o nachyleniu połaci dachowych do 
15°),  

- przy rozbudowie istniejących budynków, któ-
rych wysokoņć lub geometria dachu nie speł-
niają powyższych ustaleń, dopuszcza siĉ za-
chowanie dotychczasowego parametru wy-
sokoņciowego budynku oraz dotychczasowej 
geometrii dachu na budynku,  

- minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 30% powierzchni działki budowla-
nej,  

- maksymalny wskaźnik zabudowy działki bu-
dowlanej – 0,3,  

- obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z 
prefabrykowanych elementów betonowych,  

d) w zakresie zasad i warunków podziału nieru-
chomoņci:  

- wielkoņć 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-
rĉbnych,  

- wydzielana działka budowlana dla zabudowy 
usługowej (z zakresu usług okreņlonego prze-
znaczeniem terenu) winna mieć powierzchniĉ 
nie mniejszą niż 1.500 m², szerokoņci frontu – 
nie mniejszą niż 50 m; nie ustala kąta położe-
nia granic działki w stosunku do drogi obsłu-
gującej,  

- dopuszcza siĉ wydzielenie działki gruntu nie 
spełniającej powyższych warunków w celu 
powiĉkszenia sąsiedniej nieruchomoņci lub 
regulacji granic miĉdzy sąsiadującymi nieru-
chomoņciami,  

- nie wyznacza siĉ obszarów wymagających 
scalenia i podziału nieruchomoņci,  

e) w zakresie zasad ochrony ņrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:  

- teren zalicza siĉ do terenów o dopuszczalnych 
poziomach hałasu w ņrodowisku (o których 

mowa w przepisach prawa ochrony ņrodowi-
ska) jako „tereny szpitali w miastach”,  

f) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla siĉ za-
sad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej,  

g) nie ustala siĉ wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych,  

h) nie ustala siĉ sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania terenu,  

i) z uwagi na uwarunkowania, nie okreņla siĉ 
granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrĉbnych, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem siĉ mas ziemnych,  

j) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej:  

- zaopatrzenie w wodĉ z zewnĉtrznej sieci wo-
dociągowej i ujĉć własnych,  

- odprowadzanie ņcieków bytowych do ze-
wnĉtrznej sieci kanalizacyjnej,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji desz-
czowej lub do ziemi, przy zachowaniu przepi-
sów odrĉbnych,  

- zaopatrzenie w energiĉ elektryczną w oparciu 
o istniejącą i projektowane (w przypadku za-
potrzebowania) w terenie oraz położone poza 
obszarem zmiany planu stacje transformato-
rowe ze ņredniego na niskie napiĉcie, oraz w 
oparciu o istniejące i projektowane linie elek-
troenergetyczne niskiego napiĉcia,  

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

- usuwanie odpadów komunalnych – w opar-
ciu o niezbĉdne urządzenia służące groma-
dzeniu odpadów (z uwzglĉdnieniem segrega-
cji i selektywnej zbiórki odpadów) w celu ich 
przygotowania do transportu do miejsc odzy-
sku lub unieszkodliwiania,  

- usuwanie odpadów niebezpiecznych w spo-
sób selektywny oraz wykluczający mieszanie 
z odpadami innymi niż niebezpieczne, przy za-
chowaniu przepisów odrĉbnych,  

k) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej:  
- dostĉpnoņć komunikacyjna terenu z wyklu-

czeniem zjazdów z ulicy Al. Rataja,  
- w terenie wymagane urządzenie ogólnodo-

stĉpnych miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, w liczbie nie mniejszej niż 
jedno stanowisko na każde 100 m² ogólnodo-
stĉpnej powierzchni użytkowej obiektu usłu-
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gowego.  
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe  

 
§ 6. 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-
głoņci i 1-go Maja oraz linią kolejową PKP (Dziennik 

Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 296, poz. 
3522, z późn. zm.) w zakresie obszaru objĉtego ni-
niejszą zmianą planu.  

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Wo-
jewództwa Łódzkiego.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXXI/99/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LXXI/99/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE 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 przestrzen-
nego obejmującego fragment miasta Skierniewice 
położony pomiĉdzy ulicami: Sobieskiego, Al. Rataja i 

Rybickiego, nie wniesiono uwag dotyczących w/wym. 
projektu planu.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr LXXI/99/10 
Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 15 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE SPOSOBU 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 fra-
gment miasta Skierniewice położony pomiĉdzy uli-
cami: Sobieskiego, Al. Rataja i Rybickiego nie wywo-
łuje potrzeby wykonania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań włas-
nych Miasta.  

 
 Przewodniczący Rady: 

Mariusz Dziuda 
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UCHWAŁA NR XLIX/317/10 RADY GMINY SŁAWNO 

  
 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

 
w sprawie zmian w opisie granic okrĉgów wyborczych na terenie Gminy Sławno 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 
159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 
1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 
1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 
607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 
1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie 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 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, 
poz. 675) na wniosek Wójta Gminy Sławno Rada 
Gminy Sławno, uchwala co nastĉpuje:  

§ 1. Dokonuje siĉ zmian w opisie granic sta-
łych okrĉgów wyborczych ustalonych w uchwale Nr 
XL/239/2002 Rady Gminy Sławno z dnia 14 czerwca 
2002 roku w sprawie podziału Gminy Sławno na ok-
rĉgi wyborcze oraz ustalenie ich numerów, granic i 
liczby radnych wybieranych w każdym okrĉgu wy-
borczym w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Woje-
wody Łódzkiego oraz do Komisarza Wyborczego w 
Łodzi. 


