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mieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy, w wysokoņci okreņlonej w ust. 2. 
MałŊonkowie wspólnie okreņlają pracodawcę, 
który będzie im wypłacał ten dodatek. 

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
wniosek nauczyciela. 

6. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy 
przyznaje dyrektor szkoły a dyrektorowi – Wójt 
Gminy. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przysługuje: 
1) niezaleŊnie od tytułu prawnego do zajmowane-

go przez niego lokalu mieszkalnego; 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złoŊył wniosek o 
jego przyznanie. 

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przysługuje w okresie wykonywania pracy a takŊe 
w okresach: 
1) nie ņwiadczenia pracy, za które przysługuje  

 

wynagrodzenie; 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go; 
3) odbywania zasadniczej słuŊby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej słuŊby woj-
skowej; w przypadku gdy z nauczycielem po-
wołanym do słuŊby zawarta została umowa o 
pracę na czas okreņlony, dodatek wypłaca się 
nie dłuŊej niŊ do końca okresu, na który umowa 
ta była zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 19. 1. Niniejszy regulamin wynagrodzeń 

został uzgodniony z organizacją związkową „Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Cielądzu”. 

2. Zmiany regulaminu wynagrodzeń na-
stępują w trybie przewidzianym w ust. 1.  
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UCHWAŁA NR XXIII/230/2008 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE 
 

z dnia 27 listopada 2008 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Uszczynie 
obejmującego działki nr ew.: 148/1, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 149/3, 150 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: 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. 568 oraz z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) 
oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz w 
nawiązaniu do uchwały Nr VIII/59/2007 Rady Miej-
skiej w Sulejowie z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz 
po stwierdzeniu zgodnoņci ustaleń ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sulejów Rada Miejska w 
Sulejowie, uchwala co następuje: 
 

Dział I  
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla terenu połoŊo-
nego w miejscowoņci Uszczyn obejmującego 

działki o nr ew. 148/1, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 
149/3, 150. 
 2. Przedmiotem uchwały są działki wyzna-
czone w planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy z 1994 r., dziņ juŊ nie obowiązującym, pod 
uprawy rolne. W częņci przylegającej do drogi 
gminnej KDL wg planu miejscowego zatwierdzo-
nego uchwałą Nr XXVII/206/98 Rady Miejskiej w 
Sulejowie z dnia 24 marca 1998 r. pod budownic-
two zagrodowe z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej. 

3. Granice planu, o którym mowa w ust. 2, 
wyznaczają:  
1)  od strony północnej – lasy państwowe; 
2)  od strony wschodniej – tereny upraw rolnych; 
3)  od strony południowej – tereny upraw rolnych; 
4) od strony zachodniej – droga lokalna i zabudo-

wa zagrodowa. 
4. Ustalenia planu stanowią treņć uchwały, 

której integralną częņcią jest rysunek planu w skali 
1:1.000 będący załącznikiem graficznym Nr 1 do 
uchwały. Stwierdzenie zgodnoņci projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu połoŊonego w Uszczynie na działkach o nr 
ew. 148/1, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 149/3, 150 
stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. Rozstrzygnię-
cie o sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji, zakresu infrastruktury technicznej, które 
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naleŊą do zadań własnych gminy na zasadach ich 
funkcjonowania stanowi załącznik Nr 3 do uchwa-
ły. 

§ 2. Celem ustaleń zawartych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego 
jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad i 
warunków jego zagospodarowania z uwzględnie-
niem zrównowaŊonego rozwoju. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest 
mowa o: 
1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę o ile z treņci przepisów szczegółowych 
nie wynika inaczej; 

2) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego będącego przedmiotem niniejszej 
uchwały; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne oznaczone na rysunku w skali 
1:1.000, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały; 

4) obszarze – naleŊy przez to rozumieć obszar ob-
jęty niniejszym planem w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu; 

5) terenie – naleŊy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednost-
kę ustaleń planu oznaczoną w planie numerem        
i symbolem literowym, dla której ustalono 
przepisy szczegółowe, gdzie cyfra oznacza ko-
lejnoņć, a litera przeznaczenie; 

6) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
linie rozdzielające obszary o róŊnej funkcji uŊyt-
kowania; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć linie zabudowy z zakazem jej prze-
kroczenia; 

8) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się 
przez to powierzchnię terenu działki przyrodni-
czo aktywną; 

9) sposób tymczasowego zagospodarowania te-
renu – rozumie się uŊytkowanie terenu do cza-
su zagospodarowania pod budownictwo 
mieszkaniowe jako uŊytkowanie rolnicze. 

 
Dział II 

Okreņlenia ogólne 
 

§ 4. 1. Dla obszaru, o którym mowa w § 1 
ust. 2, plan okreņla: 
1) przeznaczenie terenu, okreņlone liniami rozgra-

niczającymi teren o róŊnym przeznaczeniu i 
róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
okreņlone w ustaleniach szczegółowych dla po-
szczególnych terenów; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaňniki zabu-
dowy; 

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
adaptacji i budowy systemów komunikacyj-
nych w obszarze obowiązywania ustaleń planu; 

5) zasady obsługi w zakresie wyposaŊenia w in-
frastrukturę techniczną oraz adaptacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastrukturalnych 
w obszarze obowiązywania ustaleń planu;  

6) zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego; 
7) stawki procentowe, na podstawie których usta-

la się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Ustalenia planu okreņlone są w treņci 
niniejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

§ 5. W granicach obszaru objętego planem, 
o którym mowa w § 1 ust. 2, nie występują tereny 
wymagające okreņlenia zasad ochrony ņrodowiska 
kulturowego oraz tereny wymagające okreņlenia 
zasad ochrony z zakresu zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny 
górnicze, tereny złóŊ, tereny naraŊone na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz tereny zagroŊone osu-
waniem się mas ziemnych.  

§ 6. 1. Ustalenia obowiązujące. Obowiązu-
jącymi ustaleniami planu są następujące oznacze-
nia graficzne przedstawione na rysunku planu: 
1) granice obszaru objętego ustaleniami planu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
3) linie rozgraniczające tereny o róŊnym sposobie 

uŊytkowania; 
4) przeznaczenie terenu; 
5) granica strefy ochronnej; 
6) granica własnoņci. 

§ 7. 1. Oznaczenia literowe, przedstawione 
na rysunku planu, okreņlają przeznaczenie pod-
stawowe poszczególnych terenów.  

2. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na 
rysunku planu, okreņlają numery poszczególnych 
terenów o tym samym przeznaczeniu podstawo-
wym. 

3. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą 
plan wyodrębnia tereny będące przedmiotem 
okreņleń ogólnych i szczegółowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami, dla których ustala się 
następujące podstawowe przeznaczenie terenu:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z ogrodami, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN; 

2) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDL; 

3) teren dróg publicznych dojazdowych oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDD. 

 
Dział III 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 

§ 8. 1. Na terenie objętym planem ustala 
się obowiązek: 
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1) zagospodarowania i kształtowania nawierzchni 

ulic i chodników w sposób umoŊliwiający ko-
rzystania przez osoby niepełnosprawne; 

2) moŊliwoņci lokalizacji poza pasem jezdni zieleni 
urządzonej oraz urządzeń infrastruktury tech-
nicznej z uwzględnieniem odrębnych przepisów 
dotyczących dróg publicznych; 

3) realizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczających 
tereny działek budowlanych od pasa komuni-
kacji; 

4) stosowania ekologicznych systemów grzew-
czych; 

5) podłączenia wszystkich obiektów budowlanych 
do sieci wodociągowej; 

6) selekcji i gromadzenia odpadów w urządze-
niach do tego przystosowanych, w granicach 
poszczególnych posesji oraz ich odbiór i usu-
wanie w systemie zorganizowanym w gospo-
darce komunalnej gminy; 

7) budowy szczelnych zbiorników na nieczystoņci 
płynne lub przydomowych oczyszczalni ņcie-
ków. 

2. Na obszarze objętym planem zakazuje 
się: 
1) lokalizacji obiektów mogących znacząco od-

działywać na ņrodowisko dla których sporzą-
dzenie raportu oddziaływania na ņrodowisko 
jest obowiązkowe lub moŊe być wymagane; 

2) lokalizowania obiektów i urządzeń powodują-
cych emisję zanieczyszczeń  w iloņciach prze-
kraczających dopuszczalne normy stęŊeń oraz o 
charakterze odorowym; 

3) odprowadzenie ņcieków nieczyszczonych, by-
towych bezpoņrednio do gruntu. 

3. Na terenie objętym planem naleŊy przy-
jąć klasyfikację akustyczną przynaleŊną terenom 
zabudowy mieszkaniowej. 
 

Dział IV 
Ustalenia szczegółowe 

dla poszczególnych terenów 
 

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala 
się: 
1) jako przeznaczenie podstawowe zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 
2) zachowanie przyjętego podziału terenu na 

działki budowlane; 
3) lokalizowanie budynków mieszkalnych równo-

legle do granic działek; 
4) obsługę komunikacyjną działek z ulicy Rolniczej 

(KDL) i dróg dojazdowych (KDD); 
5) przyjęcie następujących warunków dla zago-

spodarowania działek i zabudowy: 
a) zachowanie wyznaczonych na rysunku pla-

nu nieprzekraczalnych linii, 
b) zachowanie jako biologicznie czynnej min. 

50% powierzchni działek i maksymalnej war-
toņci wskaňnika intensywnoņci zabudowy: - 
0,5. 

c) powierzchnia zabudowy łącznie z dojņciem, 
dojazdem i powierzchniami utwardzonymi 
nie moŊe przekraczać 35% powierzchni 
działki, 

d) zagwarantować co najmniej jedno miejsce 
postojowe w graniach kaŊdej działki, 

e) ogrodzenie działek w liniach rozgraniczają-
cych dróg, 

f) stosowanie ogrodzeń aŊurowych o wys. do 
1,80 m, przy jednoczesnym zakazie stoso-
wania prefabrykowanych elementów beto-
nowych, 

g) zachowanie utrwalonego gabarytu budyn-
ków mieszkalnych do 2 kondygnacji nad-
ziemnych, 

h) zachowanie maksymalnej wysokoņci budyn-
ków 10 m licząc od poziomu gruntu do kale-
nicy, 

i) dopuszczenie podpiwniczenia budynków, 
j) utrzymanie głównych linii kalenicy na kie-

runku wschód – zachód dla działek przylega-
jących dłuŊszym bokiem do dróg, 

k) stosowanie dachów dwuspadowych i wielo-
spadowych o pochyleniu od 20° do 40° z 
okapami nie mniejszymi jak 60 cm, 

l) stosowanie pokrycia dachowego dachówką 
ceramiczną lub blachą z wykluczeniem po-
krycia papą, 

ł) zakaz stosowania okładzin z sidingu,  
m) dopuszczenie do budowy obiektów uzupeł-

niających (gospodarczo-garaŊowych) w bry-
le budynku mieszkalnego, 

n) dopuszczenie lokalizacji budynków gospo-
darczo-garaŊowych w granicy nieruchomo-
ņci,  

- parametry i wskaňniki zabudowy gospo-
darczo-garaŊowej:  
a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 

50 m2, 
b) wysokoņć budynków w kalenicy do 6 m, 
c) stosowanie dachów dwuspadowych i 

jednospadowych o kącie nachylenia 20-
40°, 

d) krycie dachów jednolitą lub podobną ko-
lorystyką jak na budynku mieszkalnym, 

o) zachowane strefy ochronnej od budynków 
do trasy gazociągu po 15 m od jego osi; 

6) wymóg zharmonizowania wyglądu zewnętrz-
nego budynków. 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem E ustala się: 
1) przeznaczenie terenu: 

a) urządzenia gospodarki elektroenergetycznej, 
jako podstawowe przeznaczenie terenu; 

2) warunki zagospodarowania terenu: 
a) ogrodzenie terenu w granicach działki,  
b) teren nie jest normowany akustycznie,  
c) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowią-

zują ustalenia zawarte w § 11, 
d) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-

zują ustalenia zawarte w § 12. 
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§ 11. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP 

ustala się:  
- zieleń publiczną ogólnodostępną. 

 
Dział V 

Ustalenia szczegółowe w zakresie komunikacji 
 

§ 12. 1. Plan ustala następujące zasady ob-
sługi komunikacyjnej: 
1) obsługę komunikacji stanowi system ulic ozna-

czonych na rysunku planu symbolami: 
a) ulice lokalne KDL - fragment ulicy Rolniczej – 

drogi gminnej biegnącej stycznie do terenu 
objętego planem, 

b) ulice dojazdowe KDD - o szerokoņci w liniach 
rozgraniczających 10 m i przekroju poprzecz-
nym jedno jezdniowym dwupasmowym; 

2) na terenie wyznaczonym pod komunikację, o 
którym mowa w ust. 1, w zakresie przeznacze-
nia uzupełniającego, w liniach rozgraniczają-
cych ulicy dopuszcza się lokalizację sieci infra-
struktury technicznej na warunkach okreņlo-
nych w przepisach szczególnych i zarządców 
dróg; 

3) ustala się: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii roz-

graniczających komunikacji, ustalonej pla-
nem, drogi lokalnej oznaczonej symbolem 
KDL, oraz dróg dojazdowych oznaczonych 
symbolem KDD w odległoņci 5 m od wyzna-
czonych dla nich linii rozgraniczających,  

b) pas ulicy lokalnej, oznaczonej na planie sym-
bolem KDL o szerokoņci 15 m w liniach roz-
graniczających,  

c) pas ulic wewnętrznych, oznaczonych na pla-
nie symbolem  KDD o szerokoņci 10 m w li-
niach rozgraniczających wydziela się pas zie-
leni niskiej 0,5 m, pas chodnika 1,5 m, pas 
jezdni 6 m, pas chodnika 1,5 m oraz pas zie-
leni niskiej 0,5 m,  

d) pas terenu zwartego pomiędzy licem działek 
a skrajem ulicy oznaczonej na planie symbo-
lem KDL o szerokoņci 5 m przewidziano na 
poszerzenie tej ulicy do wartoņci 15 m,  

e) nawierzchnię dróg utwardzoną, 
f) nawierzchnię chodników utwardzoną; 

4) parametry techniczne dróg powinny spełniać 
wymogi zwarte w przepisach szczególnych; 

5) ustala się, Ŋe drogi dojazdowe KDD będą sta-
nowiły własnoņć gminy. 

 
Dział VI 

Ustalenia szczegółowe 
w zakresie infrastruktury technicznej 

 
§ 13. 1. Zaopatrzenie terenu w urządzenia 

infrastruktury technicznej przez istniejący i projek-
towany system uzbrojenia. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala 
się: 

1) zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowym z 
istniejącego w pasie chodnika ul. Rolniczej wo-
dociągu Ø 100 mm przez jego rozbudowę w li-
niach rozgraniczających dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDD, 

2) koniecznoņć wyposaŊenia sieci wodociągowej 
w hydranty ppoŊ. dla  ochrony przed poŊarem. 

3. W zakresie odprowadzenia ņcieków sani-
tarnych ustala się: 
1) budowę szczelnych zbiorników na nieczystoņci 

lub przydomowych oczyszczalni ņcieków. Doce-
lowo po wybudowaniu wiejskiej sieci kanaliza-
cyjnej, ņcieki naleŊy odprowadzić do oczysz-
czalni gminnej w terminie 6 m-cy od daty jej 
zrealizowania.  

4. W zakresie odprowadzenia wód opado-
wych ustala się: 
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN, odprowadzenie wód opado-
wych w systemie nie skanalizowanym z wyko-
rzystaniem naturalnej retencji terenowej w ra-
mach poszczególnych działek. 

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 
się zaopatrzenie z lokalnych ňródeł ciepła, opala-
nych paliwami czystymi ekologicznie.    

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się: 
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z projekto-

wanej na obrzeŊu terenu oznaczonym symbo-
lem E stacji transformatorowej 15/04 KV; 

2) zasilanie odbiorców z linii energetycznej NN 
poprowadzonej wzdłuŊ ulic KDD; 

3) doprowadzenie linii energetycznych do odbior-
ców na warunkach okreņlonych przez właņciwy 
zakład energetyczny. 

7. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej 
ustala się: 
1) zakaz lokalizowania napowietrznych linii telefo-

nicznych na obszarze planu; 
2) obsługę abonentów za poņrednictwem indywi-

dualnych podłączeń na warunkach ustalonych 
przez koncesjonowanych operatorów sieci. 

 
Dział VII 

Ustalenia końcowe 
 

§ 14. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz § 2 pkt 13 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1588) ustala się jednorazowe opłaty od wzro-
stu wartoņci nieruchomoņci dla terenu oznaczone-
go na rysunku. Wartoņć stawki procentowej słuŊą-
cej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem war-
toņci nieruchomoņci ustala się w wysokoņci: 

a) dla terenów MN – 20%. 
b) dla terenu E – 0%, 
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c) dla terenów KDD – 0%, 
d) dla terenu KDL – 0%. 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Sulejowa. 

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i 
wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia. 

§ 17. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
 

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sulejowie: 

Przemysław Majchrowski

 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIII/230/2008 RADY MIEJSKIEJ SULEJÓW 
 

z dnia 27 listopada 2008 r. 
 

STWIERDZENIE ZGODNOŅCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŉONEGO W USZCZYNIE 

NA DZIAŁKACH NR EW. 148/1, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 149/3, 150 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 
319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880) 
Rada Miejska w Sulejowie stwierdza niniejszym 
zachowanie zgodnoņci ustaleń zawartych w przed-
stawionym przez Burmistrza Sulejowa do uchwa-

lenia projekcie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego na działkach o nr ew. 148/1, 
148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 149/3, 150 połoŊonych w 
Uszczynie, z przeznaczeniem pod budownictwo 
mieszkaniowe, z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Sulejów, uchwalonego przez Radę Miej-
ską w Sulejowie w dniu 31 marca 2006 r. uchwałą 
Nr XXXIV/267/2006. 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIII/230/2008 RADY MIEJSKIEJ SULEJÓW 
 

z dnia 27 listopada 2008 r. 
 

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

NA ZASADACH ICH FUNKCJONOWANIA 
 
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nim objętego, 

w ramach realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, naleŊących do zadań własnych gminy, 
według prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego będzie finansowanie ze ņrod-
ków własnych gminy. 
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