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 b)  prowadzenie odbioru odpadów wielkogabary-

towych, zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, zużytych baterii i akumulatorów 
oraz odpadów z remontów, 

 c)  prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru 
odpadów komunalnych na zgłoszenie usługo-
biorcy, 

 d)  prowadzenie dokumentacji działalnoņci objętej 
zezwoleniem; 

2)  organizację systemu segregacji surowców wtór-
nych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych wy-
twarzanych w gospodarstwach usługobiorców; 

3)  dostarczenie właņcicielom nieruchomoņci urzą-
dzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, w tym pojemników i worków foliowych 
odpowiednio oznakowanych dla poszczególnych 
rodzajów odpadów. 

§ 4. 1. Pojazdy, których przedsiębiorca będzie 
używał do wywozu odpadów powinny być odpo-
wiednio oznakowane przez posiadanie w widocznym 
miejscu logo firmy lub napisu identyfikującego prze-
dsiębiorcę, utrzymane w czystoņci a po zakończeniu 
pracy dezynfekowane. 

2. Pojazdy przewożące odpady powinny po-
siadać zabezpieczenia chroniące przed zanieczysz-
czeniem ņrodowiska. Zanieczyszczenia powstające w 
wyniku załadunku i transportu odpadów powinny 
być natychmiast usunięte. 

3. Stan techniczny pojazdów do zbierania 
odpadów komunalnych musi zapewniać odpowiedni 
standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób za-
trudnionych przy ņwiadczeniu usług. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych i wywóz nieczystoņci ciekłych od właņci-
cieli nieruchomoņci powinien spełniać następujące 
warunki: 
1)  transport nieczystoņci ciekłych musi odbywać się 

pojazdami specjalistycznymi, spełniającymi wa-
runki techniczne i sanitarno-porządkowe okreņlo-

ne w odrębnych przepisach, w tym w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 
2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów aseni-
zacyjnych; 

2)  prowadzenie odbioru nieczystoņci ciekłych od 
usługobiorców musi zostać potwierdzone pisem-
ną umową, w której zostaną okreņlone opłaty za 
ņwiadczenie usług i terminy ich wykonania. 

§ 6. 1. Przedsiębiorca, który uzyska zezwole-
nie zobowiązany jest do dotrzymania odpowiednich 
poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpo-
wiednio ograniczenia składowania odpadów biode-
gradowalnych, zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami i regulaminem utrzymania czystoņci 
i porządku na terenie Gminy Głuchów. 

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest, uwzglę-
dniając zapisy wojewódzkiego i gminnego planu 
gospodarki odpadami, do odzysku odpadów komu-
nalnych przez poddanie ich recyklingowi lub przeka-
zanie innemu podmiotowi prowadzącemu działal-
noņć w zakresie odzysku odpadów komunalnych, w 
miejscach wskazanych w Planie Gospodarki Odpa-
dami Województwa Łódzkiego. 

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do za-
pewnienia ciągłoņci ņwiadczonych przez siebie u-
sług, także w przypadku unieruchomienia własnego 
sprzętu. 

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do spo-
rządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Głuchów 
informacji, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o 
utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Głuchów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Głuchów: 
Stanisław Bartkowicz 

1901  

 
 
 

1902 
1902  

 
UCHWAŁA NR XXXIX/214/10 RADY GMINY GRABÓW 

  
 z dnia 12 lipca 2010 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów dla działek 

 nr ew. 140/6, 140/5, 140/4, 140/14, 140/15 położonych w obrębie geodezyjnym Grabów Wieś 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gmin-
nym (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 i Nr 40, poz. 
230) oraz art. 14 ust. 8 i 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 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
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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, Nr 220, 
poz. 1413) oraz w związku z Uchwałą Nr XXX/171/09 
Rady Gminy Grabów z dnia 29 wrzeņnia 2009 r. w 
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Gra-
bów dla działek nr ew. 140/6, 140/5, 140/4, 140/14, 
140/15 położonych w obrębie geodezyjnym Grabów 
Wieņ - Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaśnienie 
użytych w uchwale określeń 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego gminy Gra-
bów dla działek nr ew. 140/6, 140/5, 140/4, 140/14, 
140/15 położonych w obrębie geodezyjnym Grabów 
Wieņ, zwaną dalej planem, wraz z rysunkiem planu 
w skali 1:1000, stanowiącym integralną częņć niniej-
szej uchwały. 

2. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 

3. Integralną częņcią planu są: 
1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej 

uchwały, wraz z wyrysem ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Grabów, stanowiący załącznik 
nr 1 do uchwały; 

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu – stanowiące załącznik nr 
2 do uchwały; 

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania stanowiące za-
łącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć planu z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Grabów, przyjęte-
go Uchwałą Rady Gminy Grabów Nr XXXV/224/2002 
z dnia 28 marca 2002 r. 

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest podniesienie poziomu warunków życia 
mieszkańców poprzez: 
1)  tworzenie warunków dla prowadzenia i lokalizacji 

działalnoņci i inwestycji umożliwiających wielo-
funkcyjny rozwój gminy z uwzględnieniem zasa-
dy rozwoju zrównoważonego; 

2)  ustalenia dotyczące poprawy ładu przestrzenne-
go; 

3)  ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej i komunikacji. 

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

granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym 

przeznaczeniu podstawowym i różnej funkcji, u-
staloną niniejszym planem; 

2)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię okreņlającą najmniejszą dopusz-
czalną odległoņć ņciany budynku od linii rozgra-
niczającej, lecz bez prawa przekroczenia tej linii, 
wyznaczoną na rysunku planu; 

3)  planie – należy przez to rozumieć ustalenia i ry-
sunek planu, będące przedmiotem niniejszej 
uchwały, okreņlone w § 1 uchwały; 

4)  przepisach szczególnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych; 

5)  rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
wykonany na mapie w skali 1:1000, okreņlony w § 
1 ust. 1 uchwały; 

6)  terenie – należy przez to rozumieć teren ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem okreņlającym przeznacze-
nie i zasady zagospodarowania, oznaczony we-
dług zasady okreņlonej w § 6 uchwały; 

7)  terenie inwestycji – należy przez to rozumieć 
działkę lub zespół działek budowlanych objętych 
jednym pozwoleniem na budowę; 

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

9)  wysokoņci – należy przez to rozumieć wysokoņć 
budynku mierzoną według zasad okreņlonych w 
przepisach szczególnych. 

§ 5. 1. Plan ustala: 
1)  przeznaczenie terenów oraz przebieg linii rozgra-

niczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

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

4)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenów; 

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

6)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7)  stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

2. Plan nie ustala: 
1)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej; 
2)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
3)  granic i sposobów zagospodarowania terenów i 

obiektów podlegających ochronie; 
4)  szczególnych warunków zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ze 
względu na brak koniecznoņci formułowania po-
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wyższych ustaleń dla obszaru objętego planem. 
§ 6. 1. Rysunek planu w skali 1:1000 (załącz-

nik nr 1 do uchwały) obowiązuje w zakresie: 
1)  granicy obszaru objętego planem; 
2)  linii rozgraniczających tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu posiada-
ją charakter informacyjny. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania terenów 

 
§ 7. Teren, wyznaczony w granicy obszaru 

objętego planem, oznacza się symbolem PU okreņla-
jącym przeznaczenie jako teren zabudowy produk-
cyjno-usługowej, przemysłowej, magazynów, skła-
dów. 

§ 8. Dla obszaru, znajdującego się w granicy 
objętej planem, ustala się: 
1)  zakaz realizacji elewacji w kolorach jaskrawych 

kontrastujących z otoczeniem; 
2)  zakaz stosowania jako materiałów wykończenio-

wych okładzin z tworzyw sztucznych typu siding; 
3)  teren nie należy do grupy terenów, dla których na 

podstawie przepisów szczególnych należy ustalić 
dopuszczalne normy hałasu; 

4)  zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i innych 
funkcji chronionych, na podstawie przepisów 
szczególnych; 

5)  w razie wystąpienia takiej potrzeby - możliwoņć 
realizacji nieprzewidzianej w planie infrastruktury 
technicznej jednak zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi i z preferencją lokalizacji wzdłuż dróg 
oraz po granicy działek; 

6)  zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogro-
dzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi 
na granicy z terenami dróg, preferowane ogro-
dzenia ażurowe uzupełnione zielenią oraz żywo-
płoty; 

7)  w zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania te-
renu – wykorzystanie ich w sposób dotychczaso-
wy do czasu zagospodarowania terenów zgodnie 
z niniejszym planem; 

8)  oddziaływanie zewnętrzne przedsięwzięcia po-
winno zostać ograniczone do granic nieruchomo-
ņci, na której dane przedsięwzięcie jest prowa-
dzone; 

9)  zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 
terenów, zasad kształtowania zabudowy 

 i zagospodarowania terenu 
 
§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem PU, ustala się: 
1)  jako przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

produkcyjna, usługowa, przemysłowa, magazy-
nów, składów; 

2)  jako przeznaczenie uzupełniające – obiekty gara-
żowe, gospodarcze itp.; 

3)  w zakresie parametrów i wskaźników zagospoda-
rowania terenu: 

 a)  maksymalny udział powierzchni zabudowy i 
nawierzchni utwardzonej w powierzchni tere-
nu inwestycji wynoszący do 80%, 

 b)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni terenu inwestycji wy-
noszący 20%, 

 c)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z 
rysunkiem planu, 

 d)  realizację ogrodzeń o wysokoņci nie przekra-
czającej 1,80 m ze wskazaniem do sytuowania 
ogrodzeń w jednej linii z ogrodzeniami sąsia-
dującymi, 

 e)  powierzchnię terenu o przeznaczeniu uzupeł-
niającym nie większą niż 40% powierzchni te-
renu o przeznaczeniu podstawowym; 

4)  w zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: 

 a)  maksymalną wysokoņć budynków wynoszącą 
do 16,00 m, przy czym nie dotyczy to urządzeń 
i obiektów technologicznych służących produ-
kcji i składowaniu: maszty, kominy, dźwigi, si-
losy itp. o maksymalnej wysokoņci do 20,0 m, 

 b)  dachy o kącie nachylenia połaci od 1o do 40o, 
 c)  parametry i wskaźniki kształtowania istniejącej 

zabudowy o przeznaczeniu podstawowym w 
przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebu-
dowy z zachowaniem odpowiednich ustaleń, 
jak dla zabudowy nowej w ramach dokony-
wanej zmiany; 

5)  utrzymanie istniejących podziałów nieruchomo-
ņci z zakazem dokonywania podziałów na nowe 
działki budowlane (zakaz ten nie dotyczy podzia-
łów mających na celu porządkowanie stanu pra-
wnego oraz wydzielanie działek pod lokalizację 
urządzeń infrastruktury); 

6)  utrzymanie dotychczasowych zasad obsługi ko-
munikacyjnej – z ulicy Reymonta, zlokalizowanej 
poza granicą obszaru objętego planem; 

7)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w 
iloņci minimum 4 stanowiska na 15 zatrudnio-
nych; 

8)  zasady obsługi z sieci infrastruktury technicznej 
zgodne z ustaleniami rozdziału 5. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące granic i zasad 
zagospodarowania terenów i obiektów środowiska 

przyrodniczego podlegającego ochronie 
 
§ 10. W ramach ochrony ņrodowiska przy-

rodniczego zaleca się zachowanie i ochronę istnieją-
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cych grup zieleni znajdujących się na terenie nieru-
chomoņci. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej 

 
§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala 

się: 
1)  zaopatrzenie terenu z systemu zbiorczego do-

prowadzenia wody z istniejącego wodociągu w 
ulicy Reymonta. 

§ 12. W zakresie odprowadzania ņcieków u-
stala się: 
1)  budowę rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w liniach 

rozgraniczających dróg na warunkach okreņlo-
nych w przepisach szczególnych; 

2)  odprowadzanie ņcieków sanitarnych przez reali-
zację podłączenia do układu kanalizacji w ulicy 
Reymonta; 

3)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 
do wód powierzchniowych i gruntu; 

4)  odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i 
rozbudowywanej gminnej sieci kanalizacji desz-
czowej poprzez spływ powierzchniowy; 

5)  w wypadku realizacji ciągów zorganizowanych – 
odprowadzanie do odbiornika po uprzednim me-
chanicznym oczyszczeniu, a do czasu wybudowa-
nia kanalizacji deszczowej odprowadzanie po-
wierzchniowe do odbiornika wód deszczowych 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6)  odprowadzenie wód opadowych z terenów ut-
wardzonych (placów, parkingów) poprzez urzą-
dzenia podczyszczające; 

7)  możliwoņć zagospodarowania wód opadowych 
w miejscu powstania, z wykorzystaniem natural-
nej retencji gruntu lub do systemu kanalizacji de-
szczowej, po jej zrealizowaniu; 

8)  możliwoņć zwiększania retencyjnoņci poprzez bu-
dowę zbiorników p.pożarowych; 

9)  zakaz gromadzenia ņcieków technologicznych w 
zbiornikach bezodpływowych, szczelnych – po 
zrealizowaniu gminnej kanalizacji zbiorczej. 

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala 
się: 
1)  zaopatrzenie w gaz po wybudowaniu sieci gazo-

wej według przyjętego programu gazyfikacji gmi-
ny. 

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się: 
1)  zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 

sieci zlokalizowanej przy południowej granicy ob-
szaru objętego planem; 

2)  budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych w 
uzgodnieniu z gestorem sieci; 

3)  możliwoņć dokonywania przebudowy linii w przy-
padku kolizji planowanego zagospodarowania z 
istniejącą siecią elektroenergetyczną, jednak wy-
łącznie przez właņciciela sieci, dotyczy to również 

modernizacji i rozbudowy linii i stacji transforma-
torowej; 

4)  możliwoņć dokonania zmiany konfiguracji linii, 
usunięcia nowych kolizji, wykonania połączeń 
manewrowych, zmiany lokalizacji bądź wykona-
nia dodatkowych stacji transformatorowych przy 
zachowaniu odpowiednich odległoņci wolnych 
od zabudowy, odpowiedniej powierzchni działki 
stacji transformatorowej i zapewnieniu bezpo-
ņredniego do niej dostępu z drogi bez konieczno-
ņci zmiany niniejszego planu. 

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
się możliwoņć zaopatrzenia z lokalnych źródeł ciepła 
przy wykorzystaniu ekologicznych niskoemisyjnych 
noņników energii (prąd elektryczny, gaz, olej opało-
wy niskosiarkowy, energia odnawialna, wierzba e-
nergetyczna, ekogroszek bądź inne noņniki spalane 
w urządzeniach o wysokim poziomie czystoņci emi-
sji). 

§ 16. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1)  zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejących 

linii i urządzeń telekomunikacyjnych (tj. kanaliza-
cji teletechnicznej, kabla ziemnego lub linii słu-
powej) lokalizowanych w liniach rozgraniczają-
cych dróg na warunkach okreņlonych przez ope-
ratorów sieci i zgodnie z przepisami szczególny-
mi, znajdujących się poza granicą obszaru obję-
tego planem; 

2)  obsługa abonentów za poņrednictwem indywi-
dualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji te-
lefonów komórkowych na warunkach okreņlo-
nych przez operatorów sieci i systemów. 

§ 17. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
się: 
1)  obowiązek zbiórki odpadów komunalnych w 

miejscach wyznaczonych w obrębie każdej nieru-
chomoņci z wprowadzeniem ich segregacji; 

2)  wywóz odpadów w systemie zorganizowanym 
według zasad okreņlonych w przyjętym Uchwałą 
Rady Gminy programie ochrony ņrodowiska i 
planie gospodarki odpadami w gminie Grabów. 

§ 18. W zakresie melioracji nie ustala się za-
sad i ochrony, ze względu na brak ich występowa-
nia. 

§ 19. W zakresie realizacji zadań obrony cy-
wilnej ustala się koniecznoņć uwzględnienia w pod-
piwniczeniach nowej zabudowy realizacji pomiesz-
czeń o konstrukcji odpornej na zagruzowanie z moż-
liwoņcią bezkolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla 
celów obrony ludnoņci w sytuacji zagrożenia. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia końcowe 
 
§ 20. 1. W związku z tym, iż nie występuje 

wzrost wartoņci nieruchomoņci w wyniku uchwale-
nia planu – nie ustanawia się jednorazowej opłaty z 
tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, ponoszonej 
przez właņciciela bądź użytkownika wieczystego przy 
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sprzedaży nieruchomoņci. 

2. Wartoņć stawki procentowej służącej nali-
czeniu opłaty okreņla się na 0%. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Grabów: 

mgr inż. Jan Darolewski 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXIX/214/10 
Rady Gminy Grabów 
z dnia 12 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRABÓW DLA DZIAŁEK NR EW. 140/6, 

140/5, 140/4, 140/14, 140/15 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GEODEZYJNYM GRABÓW WIEŅ 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do 

projektu zmiany planu podczas wyłożenia do pu-
blicznego wglądu, Rada Gminy Grabów nie dokonu-
je rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 

717, z późniejszymi zmianami). 
 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Grabów: 

mgr inż. Jan Darolewski 

 
 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXIX/214/10 
Rady Gminy Grabów 
z dnia 12 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

O SPOSOBIE REALIZACJI, 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 zmia-
nami), 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 Grabów rozstrzyga, co 

następuje: 
1. Ze względu na brak zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, niniejsza uchwała 
nie rodzi skutków finansowych. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy Grabów: 
mgr inż. Jan Darolewski 
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1903  

 
UCHWAŁA NR LIV/567/10 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

  
 z dnia 22 lipca 2010 r. 

 
w sprawie zmian granic okręgów wyborczych miasta Konstantynowa Łódzkiego* 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 92 ustawy z 
dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów 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, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 


