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UCHWAŁA NR 97/XV/11 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO 

  
 z dnia 28 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie ustalenia wysokoņci opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów  

na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę  
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, 
poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113) w związku z art. 130a ust. 6 i 6a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1444, z 
2005 r. Nr 25, poz. 201, Nr 90, poz. 757, Nr 109, poz. 
925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, 
poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, 
poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i 
Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, 
poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, 
poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, 
Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 
1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 
1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 
79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, 
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 
oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, 
poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 

182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, 
Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, 
poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, 
poz. 1016) Rada Powiatu Pajęczańskiego uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Ustala się wysokoņć opłat maksymal-
nych za usuwanie z drogi i parkowanie pojazdu na 
koszt właņciciela w przypadkach okreņlonych w art. 
130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Pra-
wo o ruchu drogowym. 

§ 2. Wysokoņć opłat okreņla załącznik do ni-
niejszej Uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu. 

§ 4. Traci moc prawną Uchwała Nr 
147/XIV/08 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 10 
czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoņci opłat 
za usuwanie pojazdów i parkowanie na parkingu 
strzeŊonym wyznaczonym przez Starostę.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 

 Przewodniczący 
Rady Powiatu: 

Henryk Mszyca 
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Załącznik 
do uchwały nr 97/XV/11 
Rady Powiatu Pajęczańskiego 
z dnia 28 wrzeņnia 2011 r. 

 
CENNIK OPŁAT ZA USUWANIE POJAZDÓW I PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŉONYM 

WYZNACZONYM PRZEZ STAROSTĘ 
 
1) rower lub motorower: 
  - za usunięcie - 100 zł, 
  - za kaŊdą dobę przechowywania - 15 zł; 
2) motocykl: 
  - za usunięcie - 200 zł, 
  - za kaŊdą dobę przechowywania - 22 zł; 
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 
  - za usunięcie - 440 zł, 
  - za kaŊdą dobę przechowywania - 33 zł; 
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 

3,5 t do 7,5 t: 
  - za usunięcie - 550 zł, 

  - za kaŊdą dobę przechowywania - 45 zł; 
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 

7,5 t do 16 t: 
  - za usunięcie - 780 zł, 
  - za kaŊdą dobę przechowywania - 65 zł; 
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŊej 

16 t: 
  - za usunięcie - 1.150 zł, 
  - za kaŊdą dobę przechowywania - 120 zł; 
7) pojazd przewoŊący materiały niebezpieczne: 
  - za usunięcie - 1.400 zł, 
  - za kaŊdą dobę przechowywania - 180 zł. 
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UCHWAŁA NR XI/86/2011 RADY POWIATU SIERADZKIEGO 

  
 z dnia 27 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie pozbawienia drogi powiatowej ulicy Polnej numer 1749E w mieņcie Błaszki  

kategorii drogi powiatowej 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz na pod-
stawie art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm.: Nr 23, poz. 
136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 
218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, 
poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 
1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada 
Powiatu Sieradzkiego po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii Zarządów sąsiednich powiatów w porozumieniu 
z Zarządem Województwa Łódzkiego uchwala, co 

następuje:  
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej 

drogę powiatową znajdującą się na terenie miasta 
Błaszki: ulica Polna numer 1749E o długoņci 1.340 
km. 

§ 2. Uchwała ma moc obowiązującą pod wa-
runkiem jednoczesnego zaliczenia ww. drogi do 
kategorii dróg gminnych przez Radę Gminy i Miasta 
Błaszki, zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o drogach 
publicznych. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu Sieradzkiego. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
Ŋycie po upływie 14 dni od dnia publikacji, z mocą 
obowiązującą od dnia 1.01.2012 r. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Powiatu Sieradzkiego: 

Henryk Waluda 
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UCHWAŁA NR XI/87/2011 RADY POWIATU SIERADZKIEGO 

  
 z dnia 27 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie pozbawienia dróg powiatowych: ulicy Deczyńskiego numer 1785E, ulicy Sadowej numer 

1787E, ulicy Paszkowskiego numer 1783E oraz ulicy Koźmińskiej numer 1786E w mieņcie Warta 
kategorii dróg powiatowych 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz na pod-
stawie art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm.: Nr 23, poz. 
136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 
218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, 
poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 
1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada 
Powiatu Sieradzkiego po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii Zarządów sąsiednich powiatów w porozumieniu 
z Zarządem Województwa Łódzkiego uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Pozbawia się kategorii dróg powiato-
wych drogi powiatowe znajdujące się na terenie 

miasta Warta: 
1) ulicy Deczyńskiego numer 1785E o długoņci 0,605 

km; 
2) ulicy Sadowej numer 1787E o długoņci 0,906 km; 
3) ulicy Paszkowskiego numer 1783E o długoņci 

0,155 km; 
4) ulicy Koňmińskiej numer 1786E o długoņci 3,790 

km. 
§ 2. Uchwała ma moc obowiązującą pod wa-

runkiem jednoczesnego zaliczenia ww. dróg do ka-
tegorii dróg gminnych przez Radę Gminy i Miasta 
Warta, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach pu-
blicznych. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu Sieradzkiego. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
Ŋycie po upływie 14 dni od dnia publikacji, z mocą 
obowiązującą od dnia 1.01.2012 r. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Powiatu Sieradzkiego: 

Henryk Waluda 
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UCHWAŁA NR X/42/2011 RADY GMINY W BOLESŁAWCU 

  
 z dnia 27 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat  

za korzystanie ze ņwiadczeń Gminnych Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Bolesławiec 
 
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 ze zmianami: w 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, 
poz. 4444, 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 

887) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 
roku o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, Nr 273, poz. 2708, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 109, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 78, Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292, 
Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 
31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 
2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 
857, Nr 148, poz. 991, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 
106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) Rada Gminy w Bole-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 317 – 19321 – Poz. 3183,3184 
 
sławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treņć § 4 i 6 uchwały Nr 
VIII/32/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. poprzez: 
1) dodanie do § 4 ust. 3, o brzmieniu: „§ 4. 3. Opłata, 

o której mowa w ust. 2, podlega zwrotowi pro-
porcjonalnie do iloņci dni nieobecnoņci dziecka w 
przedszkolu lub podlega zaliczeniu na następny 
miesiąc w zaleŊnoņci od woli rodzica dziecka lub 
opiekuna prawnego; 

2) zmianę treņci § 6 ust. 2 nadając im brzmienie: „§ 
6. 2. Opłata za wyŊywienie dziecka podlega zwro-
towi proporcjonalnie do iloņci dni nieobecnoņci 
dziecka w przedszkolu lub podlega zaliczeniu na 
następny miesiąc w zaleŊnoņci od woli rodzica 

dziecka lub opiekuna prawnego”; 
3) w § 6 skreņla się ust. 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi 
Gminy Bolesławiec. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz siedzibach Gminnych 
Przedszkoli Samorządowych. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Justyna Lipska 
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UCHWAŁA NR XIII/57/2011 RADY GMINY CIELĄDZ 

  
 z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Cielądz 

 
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 i Nr 162, 
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 
887) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 
54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 
2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, 

poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 
1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 
159, poz. 945) Rada Gminy Cielądz uchwala, co na-
stępuje:  

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych 
drogi okreņlone w wykazie stanowiącym załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Cielądz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2012 r. 

 
 

 Przewodniczący 
Rady Gminy: 

Bogumił Grabowski 
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Załącznik 
do uchwały nr XIII/57/2011 
Rady Gminy Cielądz 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
 

Lp. Nazwa drogi Nr działek Przebieg drogi 
Podstawa  
 Własnoņci  

 działek 
1. Sanogoszcz – 

Wale  
 (oznaczenie na 
mapie G 5) 

129/1 – 
pow. 1,34 
ha 

Od skrzyŊowania drogi powia-
towej w Sanogoszcz -  
 Ossowice do granicy gmina 
Czerniewice (Wale) 

Decyzja Wojewody Łódzkiego  
 Nr GN.V.7723/N/3/16/2010/PŁJ  
 z dnia 23.11.2010 r. 

2. Ossowice – Cie-
lądz  
 (koło Stefań-
skiego)  
 (oznaczone na 
mapie G 17) 

451/2  
 o pow. 
0,75 ha  
 
 Cz. 530 - 
1,26 ha 

od krzyŊówki drogi powiatowej 
we wsi Ossowice do Prokop-
czyk.  
 
 Od Prokopczyk, koło  
 Stefańskiego Sylwestra  
 do granicy działki Banaszek  
 przy drodze powiatowej Cie-
lądz - Sanogoszcz 

Decyzja Wojewody  
 Łódzkiego Nr GN.V.7723/  
 N/3/18/2010/PŁJ  
 8.12.2010 r. 

3. Stolniki – droga 
wojewódzka 707  
 (oznaczenie na 
mapie G 10) 

489 – o 
pow. 
0,9436 ha  
 
 477 – o 
pow.  
 0,5415 ha  
 
 Cz. 380/3 
– o pow. 
1,83 ha  
 
 455/1 – o 
pow. 0,32 
ha  
 
 455/2 – o 
pow. 0,01 
ha  
 
 451/2 – o 
pow. 0,16 
ha  
 
 
 
 394/2 – o 
pow. 0,01 
ha  
 
 394/1 – o  
 pow. 1,06 
ha 

Od drogi powiatowej do drogi 
dz. Nr 477  
 
   
Od drogi dz. Nr 489 do drogi 
dz. Nr380/3  
 
 
Od drogi dz. Nr 477 do drogi 
dz. Nr 455/1  
 
 
Od drogi dz. Nr 380/3 do drogi 
dz. Nr 455/2  
 
 
Od drogi dz. Nr 455/2 do drogi 
dz. Nr 451/2  
 
 
 Od drogi dz. Nr 451/2 do  
 Drogi dz. Nr 394/2 wzdłuŊ  
 Granicy gruntów Nowe Miasto  
 
 
 Od drogi dz. Nr 394/2  
 Do drogi dz. Nr 394/1  
 
 
Od drogi dz. Nr 394/2 do  
 Drogi wojewódzkiej  
 Rawa - Nowe Miasto 

Decyzja Wojewody Łódzkiego  
Nr GN.V.7723/N/21/2010/AGP  
 z dnia 4.01.2011 r. 
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4. Niemgłowy-

Zuski  
 (oznaczone na 
mapie Nr G 12) 

841 - o 
pow. 0,48 
ha 
 
 
 84 - o 
pow. 1,15 
ha  
 
 
 
 
 175 – o 
pow.  
 0,36 ha  
 
 
 
 Cz. 158  
 
 
 30 - o 
pow. 1,51 
ha  
 
 
 
 57 – o 
pow. 0,29 
ha  
 
 140 – o 
pow. 0,14 
ha  
 
 
 124 – o 
pow.  
 0,23 ha  
 
 257 – o 
pow.  
 0,25 ha 

Od drogi wojewódzkiej  
 Rawa Maz. – Nowe Miasto  
 Do granicy drogi dz. Nr 84  
 Niemgłowy A  
 
 Od gruntów wsi Cielądz koło 
Lipski Niemgłowy A do granicy 
gruntów Niemgłowy BC drogi 
dz. Nr 175  
 
 
Od granicy drogi dz. Nr 84 
Niemgłowy A do granicy grun-
tów Niemgłowy koło Wieteska  
 
 
Od granicy drogi 175  
 Do drogi dz. Nr 30  
 
 
Od granicy drogi dz. Nr 158 
Niemgłowy BC przez Nie-
mgłowy do drogi dz. Nr 57  
 
 
Od krzyŊówki z drogą dz. Nr 30 
przez wieņ Niemgłowy koło  
 Krawczyka do granicy grun-
tów Zuski  
 
 Od drogi dz. Nr 57 wzdłuŊ 
gruntów wsi Zuski do drogi dz. 
Nr 98 w Zuskach  
 
 
Od działki drogi Niemgłowy A 
dz. Nr 84 do rowu w kierunku 
Niemgłowy BC  
 
 Od rowu granicy Niemgłowy 
A do drogi jako działki Nr 274 

Akt notarialny z dnia 4.08.1998 r. 
 Repertorium A Nr 5248/98  
 
 
 Decyzja Wojewody Łódzkiego  
 Nr GN.V.7723/N/3/15  
 z dnia 28.10.2010 r.  
 
 - „ –  
 
 
 
 - „ –  
 
 
Decyzja Wojewoda Łódzki Nr 
GN.V.7723/N/3/2/2010/AA  
 z dnia 7.07.2010 r.  
 
 
 - „ –  
 
Decyzja Wojewody Łódzkiego  
 Nr GN.V.7723/N/3/1/2010 AA  
 z dnia 7.07.2010 r.  
 
 - „ –  
 
 - „ - 

  
 

 Przewodniczący 
Rady Gminy: 

Bogumił Grabowski 
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UCHWAŁA NR XII/152/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH 

  
 z dnia 26 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie pozbawienia drogi nr 106268 E, nr 106271 E, nr 106506 E  

dotychczasowej kategorii dróg gminnych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 
675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 
134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 8 ust. 
1 i art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 
54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 
2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, 
poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 
1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 
159, poz. 945) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, 
co następuje:  

§ 1. 1. Pozbawia się drogi gminnej nr: 
 - nr 106268 E - połoŊonej w obrębie Kaletnik - 

od skrzyŊowania z droga powiatową nr 2914 
E (ul. Główna), ul. Cmentarna, ul. Koņcielna, 
ul. Leņna, ul. Modrzewiowa do granicy Gmi-

ny Rokiciny, 
 - nr 106271 E - połoŊona w obrębie Będzelin - 

ul. Mikołajowska, ul. Koluszkowska - od gra-
nicy Gminy Rokiciny do granicy miasta Ko-
luszki, 

 - nr 106505 E - połoŊona od skrzyŊowania z 
droga powiatową nr 2920 E (Budziszewice - 
JeŊów) do granicy Gminy ŉelechlinek, 

leŊących w granicach administracyjnych Gminy Ko-
luszki dotychczasowej kategorii dróg gminnych i 
zalicza się je do dróg wewnętrznych z mocą od  
1 stycznia 2012 r. 

2. Pozbawienie dróg, o których mowa w ust. 
1, dotychczasowej kategorii, następuje ze względu 
na nie spełnianie przez ww. drogi parametrów tech-
nicznych przewidzianych dla dróg publicznych. 

3. Przebieg dróg wymienionych w ust. 1 
okreņla załącznik graficzny do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Koluszki. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Koluszkach: 

Sławomir Sokołowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/152/2011 
Rady Miejskiej w Koluszkach 
z dnia 26 wrzeņnia 2011 r. 

 
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DROGA NR 106268 E 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/152/2011 
Rady Miejskiej w Koluszkach 
z dnia 26 wrzeņnia 2011 r. 

 
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DROGA NR 106271 E 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/152/2011 
Rady Miejskiej w Koluszkach 
z dnia 26 wrzeņnia 2011 r. 

 
ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DROGA NR 106505 E 
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UCHWAŁA NR VIII/45/2011 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE 

  
 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

 i rozkładania na raty spłaty należnoņci pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Nowy Kawęczyn lub jednostkom jej podległym 

 
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 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz. 771 i Nr 149, poz. 887) 
oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 
835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 
poz. 1726) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie 
uchwala, co następuje:  

§ 1. W § 6 uchwały Nr XXXIV/187/2010 Rady 

Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 11 sierpnia 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
spłaty naleŊnoņci pienięŊnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowy Ka-
węczyn lub jednostkom jej podległym (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego Nr 251, poz. 2041) ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:  

„2. stosowanie ulg na wniosek, o którym 
mowa w § 5 uchwały, wymaga formy pisemnej i 
następuje na podstawie umowy lub porozumie-
nia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Nowy Kawęczyn. 

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

 
 Przewodnicząca 

Rady Gminy: 
Małgorzata Meszka 
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UCHWAŁA NR X/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

  
 z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w północno-wschodniej częņci miasta Opoczna,  
przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, 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. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 
130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w związku z 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1551 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz w 
związku z Uchwałą Nr XXII/211/08 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego połoŊonego w pół-
nocnowschodniej częņci miasta Opoczna, przezna-
czonego pod lokalizację cmentarza komunalnego, po 
stwierdzeniu zgodnoņci ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
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Opoczno, Rada Miejska w Opocznie uchwala, co 
następuje:  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla terenu połoŊonego w 
północno-wschodniej częņci miasta Opoczna, prze-
znaczonego pod lokalizację cmentarza komunalne-
go, zwany dalej „planem”, w granicach okreņlonych 
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w przepisach uchwały jest mo- 
wa o: 
1) przepisach odrębnych – naleŊy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a 
takŊe ograniczenia w dysponowaniu terenem, 
wynikające z prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

2) terenie – naleŊy przez to rozumieć teren funkcjo-
nalny, dla którego obowiązują ustalenia planu, 
wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre-
ņlony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem pla-
nu; 

3) przeznaczeniu – naleŊy przez to rozumieć funkcję, 
która zajmuje nie mniej niŊ 70% powierzchni 
działki gruntu bądň powierzchni uŊytkowej zloka-
lizowanych na działce budynków; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
okreņlającą obszar, w którym naleŊy lokalizować 
budynki, wiaty i altany, biorąc pod uwagę ich ze-
wnętrzny obrys, do którego nie wlicza się scho-
dów, pochylni, ganków, balkonów, tarasów oraz 
wykuszy, itp.; 

5) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię usy-
tuowania zewnętrznej ņciany budynku, z dopusz-
czeniem cofnięcia jej na odcinku nie przekraczają-
cym 30% długoņci danej elewacji w głąb działki 
budowlanej na głębokoņć nie większą niŊ 6,0 m 
oraz z dopuszczeniem lokalizowania schodów, 
pochylni, gzymsów, balkonów, wykuszy, ganków, 
tarasów itp. wysuniętych przed zewnętrzną ņcia-
nę budynku nie więcej niŊ 1,5 m. Obowiązująca 
linia zabudowy jest nieprzekraczalną linią zabu-
dowy dla pozostałych budynków, wiat i altan; 

6) usługach nieuciąŊliwych – naleŊy przez to rozu-
mieć usługi, których uciąŊliwoņć nie moŊe powo-
dować przekroczenia standardów jakoņci ņrodo-
wiska poza terenem, do którego prowadzący 
działalnoņć ma tytuł prawny i które nie są zalicza-
ne do przedsięwzięć mogących zawsze lub po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko; 

7) wskaňniku powierzchni zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć wielkoņć powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki lub terenu obję-
tego jednym zamierzeniem budowlanym; 

8) udziale powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy 
przez to rozumieć stosunek terenu biologicznie 

czynnego, o którym mowa w § 3 pkt 22 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia  
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) do powierzchni 
działki lub terenu objętego jednym zamierzeniem 
budowlanym; 

9) wysokoņci zabudowy – naleŊy przez to rozumieć 
wymiar mierzony od poziomu terenu przy wej-
ņciu głównym do budynku, do najwyŊej połoŊo-
nej krawędzi dachu (kalenicy) lub najwyŊszego 
punktu zbiegu połaci dachowych dla budynków o 
dachach spadzistych. 

§ 3. Uchwała składa się z następujących, in-
tegralnych częņci: 
1) tekstu planu, stanowiącego treņć uchwały; 
2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego za-

łącznik graficzny nr 1; 
3) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŊą do zadań wła-
snych gminy oraz zasad ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wiącego załącznik nr 2. 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie te-
renów objętych planem: 
1) tereny zieleni urządzonej i zabudowy usług nie-

uciąŊliwych, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZP/U; 

2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP; 

3) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZC;  

4) tereny dróg publicznych klasy Z, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDZ; 

5) tereny dróg publicznych klasy D, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDD; 

6) tereny infrastruktury technicznej elektroenerge-
tycznej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
E. 

§ 5. Rysunek planu obowiązuje w zakresie 
ustaleń: 
1) granicy obszaru objętego planem; 
2) linii rozgraniczającej tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
4) obowiązującej linii zabudowy; 
5) granicy strefy wywierania bezpoņredniego wpły-

wu cmentarza na ņrodowisko; 
6) wymiarowania; 
7) przeznaczenia terenów, oznaczonego odpowied-

nio symbolem literowym i numerem wyróŊniają-
cym je spoņród innych terenów. 

§ 6. Rysunek planu zawiera oznaczenia in-
formacyjne, niebędące ustaleniem planu, okreņlają-
ce: 
1) linię podziału wewnętrznego; 
2) granicę nawierzchni pieszej i jezdnej; 
3) lokalizację stanowisk parkingowych; 
4) powierzchnię terenu. 
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§ 7. 1. Ustala się strefę wywierania bezpo-
ņredniego wpływu cmentarza na ņrodowisko, obej-
mującą obszar wyznaczony na rysunku planu grani-
cą strefy. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala 
się: 
1) zakaz budowy zakładów produkujących artykuły 

Ŋywnoņci, zakładów Ŋywienia zbiorowego bądň 
zakładów przechowujących artykuły Ŋywnoņci; 

2) lokalizacji studzien, ňródeł i strumieni, słuŊących 
do czerpania wody do picia i potrzeb gospodar-
czych. 

 
Rozdział 2 

Kształtowanie ładu przestrzennego 
 i przestrzeni publicznych 

 
§ 8. 1. Ustala się następujące tereny jako 

przestrzenie publiczne: 
1) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 

ZP; 
2) tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC;  
3) tereny dróg publicznych klasy Z, oznaczone sym-

bolem KDZ; 
4) tereny dróg publicznych klasy D, oznaczone sym-

bolem KDD. 
2. Dla terenów okreņlonych w ust. 1, ustala 

się zastosowanie jednolitych pod względem kolory-
styki, materiałów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów małej architektury, takich jak: latarnie, 
ławki, ņmietniki, itp. 

3. Terenów, o których mowa w ust. 1, nie na-
leŊy traktować jako „obszarów przestrzeni publicz-
nych” w rozumieniu przepisów odrębnych. 

§ 9. W zakresie kształtowania ładu prze-
strzennego, ustala się: 
1) dla terenu ZP/U1 układ najdłuŊszej kalenicy bu-

dynku równolegle do drogi, z której jest obsługi-
wany z dopuszczalnym odchyleniem o 5º; 

2) zakaz budowy tymczasowych obiektów budow-
lanych; 

3) zakaz budowy wolnostojących noņników rekla-
mowych na terenach oznaczonych symbolami: 
KDZ, KDD, ZP, ZC; 

4) dopuszczenie budowy wolno stojących noņników 
reklamowych, na terenach oznaczonych symbo-
lem ZP/U, o powierzchni od 1,5 m² do 2 m² i wy-
sokoņci do 3,0 m. 

 
Rozdział 3 

Ochrona ņrodowiska i przyrody 
 
§ 10. W zakresie ochrony ņrodowiska, ustala 

się: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, które są zaliczane 

do przedsięwzięć mogących zawsze lub poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko, w 
rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

2) odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni 
dachów oraz powierzchni nieutwardzonych do 
gruntu w miejscu ich powstawania z dopuszcze-
niem odprowadzania na tereny ZP, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

3) w zakresie odprowadzania wód deszczowych z 
utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i 
placów w sposób zapewniający oczyszczenie 
ņcieków, w szczególnoņci separację związków ro-
popochodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) gromadzenie odpadów w urządzeniach przysto-
sowanych do ich przechowywania, umieszcza-
nych w osłoniętych miejscach, na podłoŊu nie-
przepuszczalnym oraz odbiór i usuwanie zgodnie 
z systemem oczyszczania przyjętym w gospodar-
ce komunalnej gminy. 

§ 11. W rozumieniu przepisów ochrony ņro-
dowiska, okreņlających dopuszczalny poziom hałasu 
dla poszczególnych rodzajów terenów: 
1) tereny oznaczone symbolem ZP/U wskazuje się 

jako tereny mieszkaniowo-usługowe; 
2) tereny oznaczone symbolem ZP i ZC wskazuje się 

jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 

Rozdział 4 
Zasady rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej 
 
§ 12. Ustala się budowę zbiorczych sieci i 

obiektów infrastruktury technicznej na terenach 
oznaczonych symbolami: ZP, ZC i KDZ i KDD. 

§ 13. Ustala się prowadzenie nowo projekto-
wanych sieci infrastruktury technicznej jako pod-
ziemnych za wyjątkiem przyłączy tymczasowych. 

§ 14. Na terenach oznaczonych symbolami 
ZP/U, ZP, ZC dopuszcza się wydzielenie działek o 
powierzchni do 100 m² pod obiekty infrastruktury 
technicznej i sytuowanie ich tak, aby były dostępne z 
drogi publicznej oraz zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

§ 15. Dla infrastruktury technicznej, ustala 
się: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
 a) zaopatrzenie z projektowanej sieci wodocią-

gowej, 
 b) zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody, 
 c) przy budowie sieci wodociągowej uwzględ-

nienie wymogów przeciwpoŊarowych, w 
szczególnoņci w zakresie lokalizacji hydrantów 
zewnętrznych; 

2) w zakresie odprowadzania ņcieków bytowych: 
 a) podłączenie do projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej, 
 b) odprowadzanie do istniejącej oczyszczalni 

ņcieków obsługującej gminę, 
 c) zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników 

na nieczystoņci ciekłe; 
3) w zakresie odprowadzania wód deszczowych: 
 a) odprowadzanie wód deszczowych z po-
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wierzchni dachów oraz z powierzchni nie-
utwardzonych – powierzchniowo, 

 b) odprowadzanie wód deszczowych z utwar-
dzonych powierzchni dróg, parkingów i pla-
ców do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, a 
do czasu jej realizacji poprzez stosowanie lo-
kalnych rozwiązań indywidualnych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

4) w zakresie gospodarki odpadami: 
 a) unieszkodliwianie zgodnie z gminnym syste-

mem gospodarki odpadami, 
 b) stosowanie urządzeń słuŊących do segregacji 

odpadów, 
 c) składowanie na składowisku odpadów komu-

nalnych obsługującym gminę; 
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszczenie za-

opatrzenia z sieci lub indywidualnych ňródeł; 
6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
 a) zaopatrzenie z istniejących i projektowanych 

sieci elektroenergetycznych SN 15 kV oraz nN 
0,4 kV znajdujących się na terenie planu, 

 b) budowę nowych stacji transformatorowych 
SN/nN na wydzielonych działkach z dostępem 
do drogi publicznej o wymiarach 3,0 m x 2,0 
m dla stacji słupowych i 6,0 m x 5,0 m dla sta-
cji wnętrzowych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
 a) zaopatrzenie z indywidualnych ňródeł dostar-

czania ciepła, 
 b) stosowanie proekologicznych systemów 

cieplnych wykorzystujących gaz ziemny lub 
płynny, olej opałowy nisko siarkowy, energię 
słoneczną, pompy ciepła, biomasę, ekogro-
szek, itp.; 

8) w zakresie telekomunikacji – dopuszczenie bu-
dowy stacji bazowych telefonii komórkowej na 
terenie oznaczonym symbolem ZP1. 

 
Rozdział 5 

Zasady budowy systemów komunikacji 
 
§ 16. 1. Jako podstawową sieć komunikacji 

drogowej ustala się tereny dróg publicznych, ozna-
czone symbolem KDZ i KDD. 

2. Na terenach ZC1 i ZP1 ustala się dopusz-
czenie budowy dróg wewnętrznych oraz dojņć i do-
jazdów jako uzupełniającej sieci komunikacyjnej. 

§ 17. Ustala się powiązanie układu komuni-
kacyjnego z układem zewnętrznym poprzez drogę 
KDZ1. 

 
Rozdział 6 

Przeznaczenie terenów i zasady ich 
zagospodarowania 

 
§ 18. Dla terenów ZP/U1, ustala się: 

1) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej i zabu-
dowy usług nieuciąŊliwych; 

2) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruk-
tury technicznej, dróg wewnętrznych, dojņć i do-
jazdów, ņcieŊek rowerowych, małej architektury; 

3) następujące parametry i wskaňniki kształtowania 
zabudowy: 

 a) zabudowę wolno stojącą, szeregową lub bliň-
niaczą, 

 b) budynki jednokondygnacyjne, 
 c) wysokoņć zabudowy do 6,5 m, 
 d) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci od 

25º do 35º, 
 e) budynki murowane, 
 f) zastosowanie w elewacjach budynków iden-

tycznych kolorów dla wszystkich nieruchomo-
ņci w obrębie terenu, 

 g) zakaz stosowania sidingu i blachy, jako mate-
riału wykończeniowego elewacji budynków; 

4) następujące parametry i wskaňniki zagospodaro-
wania terenu: 

 a) obowiązującą linię zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

 b) dopuszczenie sytuowania zabudowy bezpo-
ņrednio przy granicy z sąsiednią działką bu-
dowlaną, 

 c) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
na 0,5, 

 d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na 40%, 

 e) wysokoņć ogrodzeń do 1,6 m, 
 f) zakaz stosowania w ogrodzeniach betono-

wych elementów prefabrykowanych i blachy, 
 g) minimalny front działki budowlanej na 10,0 m, 
 h) minimalną powierzchnię działki budowlanej 

na 200 m²; 
5) obsługę komunikacyjną przez zjazdy z drogi 

KDD1 poprzez teren ZP2; 
6) zapewnienie minimum 1 miejsca parkingowego 

na kaŊde rozpoczęte 60 m² powierzchni uŊytkowej 
usług; 

7) lokalizację miejsc parkingowych obsługujących 
teren w obrębie terenu KDD1. 

§ 19. Dla terenów ZP1, ZP3, ZP4, ZP5, ustala 
się: 
1) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej; 
2) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów infra-

struktury technicznej i obsługi cmentarza, w tym 
kaplicy, kostnicy oraz domu przedpogrzebowego; 

3) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruk-
tury technicznej, parkingów, dróg wewnętrznych, 
dojņć i dojazdów, ņcieŊek rowerowych, małej ar-
chitektury; 

4) następujące parametry i wskaňniki kształtowania 
zabudowy: 

 a) budynki jednokondygnacyjne, 
 b) wysokoņć zabudowy do 8,0 m, 
 c) dopuszczenie budowy dominanty wysoko-

ņciowej (wieŊy, dzwonnicy etc.) o wysokoņci 
do 15,0 m, 
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 d) dachy o dowolnej geometrii i dowolnym na-

chyleniu połaci; 
5) następujące parametry i wskaňniki zagospodaro-

wania terenu: 
 a) dopuszczenie sytuowania zabudowy bezpo-

ņrednio przy granicy z sąsiednią działką bu-
dowlaną, 

 b) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy: 
  - dla terenu ZP3 na 0,8, 
  - dla terenów ZP1, ZP4, ZP5 na 0,05, 
 c) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej: 
  - dla terenu ZP1 na 80%, 
  - dla terenu ZP3 na 5%, 
  - dla terenu ZP4 na 80%, 
  - dla terenu ZP5 na 50%, 
 d) zakaz grodzenia; 
6) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych oraz 

z betonu wylewanego, za wyjątkiem nawierzchni 
ņcieŊek rowerowych; 

7) obsługę komunikacyjną: 
 a) dla terenu ZP1 przez zjazdy z drogi KDD1 bez-

poņrednio lub za poņrednictwem dróg we-
wnętrznych, 

 b) dla terenu ZP3 poprzez dojņcia i dojazdy z 
drogi KDD1, 

 c) dla terenów ZP4, ZP5 przez maksymalnie 2 
zjazdy bezpoņrednio z drogi KDZ1. 

§ 20. Dla terenu ZP2, ustala się: 
1) przeznaczenie – tereny zieleni urządzonej; 
2) zakaz zabudowy; 
3) dopuszczenie budowy sieci i obiektów infrastruk-

tury technicznej, parkingów, dojņć i dojazdów, 
ņcieŊek rowerowych, małej architektury; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej na 50%; 

5) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych oraz 
z betonu wylewanego, za wyjątkiem nawierzchni 
ņcieŊek rowerowych; 

6) budowę ciągu pieszego przy granicy z terenem 
ZP/U1 o szerokoņci nie mniejszej niŊ 2,0 m; 

7) nasadzenie pasa drzew w odstępach nie więk-
szych niŊ 10,0 m. 

§ 21. Dla terenu ZC1, ustala się: 
1) przeznaczenie – teren cmentarza; 
2) dopuszczenie budowy sieci i urządzeń infrastruk-

tury technicznej związanych z obsługą terenu; 
3) następujące parametry i wskaňniki kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 a) budynki jednokondygnacyjne, 
 b) wysokoņć zabudowy do 8,0 m, 
 c) dopuszczenie budowy dominanty wysoko-

ņciowej (wieŊy, dzwonnicy etc.) o wysokoņci 
do 15,0 m, 

 d) dachy o dowolnej geometrii i dowolnym na-
chyleniu połaci, 

 e) maksymalny wskaňnik powierzchni zabudowy 
na 0,1, 

 f) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na 15%; 

4) obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy z drogi 
KDZ1 i KDD1; 

5) lokalizację miejsc parkingowych obsługujących 
teren w obrębie terenu KDD1. 

§ 22. Dla terenu KDZ1, ustala się: 
1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy Z; 
2) dopuszczenie budowy sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
3) szerokoņć w liniach rozgraniczających na 20,0 m; 
4) oņwietlenie drogi. 

§ 23. Dla terenu KDD1, ustala się: 
1) przeznaczenie – tereny dróg publicznych klasy D; 
2) dopuszczenie budowy sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
3) szerokoņć w liniach rozgraniczających na 20,0 m; 
4) wyposaŊenie w chodnik przy granicy z terenem 

ZC1; 
5) oņwietlenie drogi; 
6) lokalizację miejsc parkingowych obsługujących 

teren ZP/U1 i ZC1. 
§ 24. Dla terenu E1, ustala się: 

1) przeznaczenie – tereny infrastruktury technicznej 
elektroenergetycznej; 

2) dopuszczenie budowy wnętrzowej stacji trans-
formatorowej w odległoņci 1,5 m od granicy z są-
siednią działką budowlaną lub bezpoņrednio przy 
tej granicy. 

 
Rozdział 7 

Przepisy końcowe 
 
§ 25. Do czasu zabudowy i zagospodarowa-

nia poszczególnych terenów zgodnie z okreņlonym 
w planie przeznaczeniem, moŊna je tymczasowo 
uŊytkować w sposób dotychczasowy lub uŊytkować 
do produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej, w 
formie terenów zieleni, z zakazem utrwalania ich 
tymczasowego uŊytkowania oraz budowy obiektów 
budowlanych związanych z tymczasowym uŊytko-
waniem. 

§ 26. Ustala się stawkę procentową, wynika-
jącą ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku 
uchwalenia planu miejscowego: 
1) dla terenów oznaczonych symbolem ZP/U w wy-

sokoņci 20%; 
2) dla terenów oznaczonych symbolami ZP, ZC, 

KDZ, KDD, E w wysokoņci 10%. 
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Opoczna. 
§ 28. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Opocznie: 
Zdzisław Wojciechowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/75/2011 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

 
RYSUNEK PLANU 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/75/2011 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

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

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  
 

 
3187

 
3188 

3188  

 
UCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY GMINY SIERADZ 

  
 z dnia 5 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie nadania statutu Gminnemu Oņrodkowi Pomocy Społecznej w Sieradzu 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 

ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, 
poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777) oraz na podstawie art. 110 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo-
łecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm. Nr 
157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, 

Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 40, poz. 229, Nr 81, 
poz. 527, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Oņrodkowi 
Pomocy Społecznej w Sieradzu, stanowiący załącz-
nik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Sieradz. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/77/08 Rady 
Gminy Sieradz z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Gminnego Oņrodka Pomocy 
Społecznej w Sieradzu. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodniczący Rady 

Gminy w Sieradzu: 
Jan Jarząb 
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Załącznik 
do uchwały nr IX/ 52/ 2011 
Rady Gminy Sieradz 
z dnia 5 wrzeņnia 2011 r. 

 
STATUT GMINNEGO OŅRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w 

Sieradzu zwany dalej „oņrodkiem” jest wyodrębnio-
ną jednostką organizacyjną Gminy Sieradz powoła-
ną na podstawie uchwały Nr XI/48/90 Gminnej Rady 
Narodowej w Sieradzu z dnia 27 lutego 1990 r. w 
sprawie powołania Gminnego Oņrodka Pomocy 
Społecznej w Sieradzu. 

§ 2. Oņrodek działa na zasadach okreņlonych 
w obowiązujących przepisach prawa, a w szczegól-
noņci na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz. 1591, z póňn. zm.); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 
poz. 728, z póňn. zm.); 

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póňn. 
zm.); 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458); 

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ņwiadcze-
niach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. 
Nr 139, poz. 992, z póňn. zm.); 

6) ustawy z dnia 7 wrzeņnia 2007 r. o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z póňn. zm.); 

7) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w za-
kresie doŊywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 
póňn. zm.); 

8) innych ustawach okreņlających zadania gminy z 
zakresu pomocy społecznej; 

9) Kodeksu Pracy; 
10) niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Oņrodek obejmuje swoim działaniem 
teren Gminy Sieradz. 

2. Siedziba Oņrodka mieņci się w budynku 
Urzędu Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej 5. 

 
Rozdział 2 

Zadania Oņrodka Pomocy 
 
§ 4. Do zadań Oņrodka naleŊą sprawy doty-

czące funkcjonowania pomocy społecznej na terenie 
Gminy Sieradz, w tym zadania zlecone przez Woje-

wodę oraz zadania własne, a w szczególnoņci: 
1) analiza, ocena i diagnostyka zjawisk rodzących 

zapotrzebowanie na ņwiadczenia pomocy spo-
łecznej; 

2) udzielanie ņwiadczeń (w tym organizowanie u-
sług opiekuńczych); 

3) praca socjalna rozumiana jako działalnoņć zawo-
dowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom 
we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoņci do 
funkcjonowania w społecznoņci oraz na tworze-
nie warunków sprzyjających temu celowi; 

4) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, 
w tym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowy-
mi, szkołami, których statutowym celem jest po-
moc rodzinie i zwalczanie patologii społecznej; 

5) aktywizowanie ņrodowiska lokalnego. 
 

Rozdział 3 
Struktura organizacyjna Oņrodka 

 
§ 5. 1. Oņrodek wykonuje swoje zadania po-

przez zatrudnionych pracowników we współpracy 
placówkami i instytucjami, których statutowym ce-
lem jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecz-
nej. 

2. Pracą Oņrodka kieruje Kierownik Oņrodka. 
3. W przypadku nieobecnoņci Kierownika 

Oņrodka, zastępuje go upowaŊniony przez Kierowni-
ka – pracownik Oņrodka. 

4. Kierownika Oņrodka zatrudnia i zwalnia 
Wójt Gminy Sieradz. 

5. Kierownik jest zwierzchnikiem słuŊbowym 
pracowników Oņrodka. 

6. Kierownik ponosi odpowiedzialnoņć za 
wyniki pracy Oņrodka i reprezentuje go na zewnątrz. 

7. Kierownik opracowuje i wydaje zarządze-
nia dotyczące działalnoņci Oņrodka. 

8. Uprawnienia zwierzchnika słuŊbowego w 
stosunku do Kierownika Oņrodka, wykonuje Wójt 
Gminy Sieradz. 

§ 6. Kierownik w szczególnoņci odpowiada 
za: 
1) prawidłowe funkcjonowanie Oņrodka; 
2) opracowywanie projektów budŊetowych doty-

czących finansowania pomocy społecznej; 
3) prawidłową realizację rocznego planu finanso-

wego Oņrodka; 
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4) prawidłowe wydawanie decyzji administracyj-

nych w indywidualnych sprawach z zakresu po-
mocy społecznej naleŊących do właņciwoņci gmi-
ny, z zakresu ņwiadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego na podstawie stosownych upo-
waŊnień Wójta Gminy. 

§ 7. 1. W Oņrodku wyodrębnia się następują-
ce stanowiska pracy: 
1) kierownik; 
2) pracownik socjalny; 
3) specjalista pracy socjalnej; 
4) stanowisko do realizacji ņwiadczeń rodzinnych 

oraz ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego (ad-
ministrator GOPS, aspirant pracy socjalnej); 

5) pomoc administracyjno-biurowa; 
6) księgowa. 

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, pra-
cują nas podstawie indywidualnego przydziału 
czynnoņci i odpowiedzialnoņci. 

3. Pracownicy Oņrodka są pracownikami sa-
morządowymi i w sprawach pracowniczych mają w 
stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o 
pracownikach samorządowych. 

4. Zasady wynagradzania pracowników Oņ-
rodka okreņlają odrębne przepisy. 

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną 
Oņrodka okreņla Regulamin Organizacyjny. 

 

Rozdział 4 
Gospodarka finansowa Oņrodka 

 
§ 9. 1. Oņrodek prowadzi gospodarkę finan-

sową na zasadach obowiązujących w jednostkach 
budŊetowych. 

2. Oņrodek posiada odrębny rachunek ban-
kowy. 

§ 10. Obsługę kasową z zakresu zadań wła-
snych zapewnia Urząd Gminy Sieradz. 

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 
§ 11. 1. Oņrodek prowadzi i przechowuje do-

kumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Wymiar czasu pracy Oņrodka reguluje Ko-

deks pracy, a godziny urzędowania Oņrodka odby-
wają się od 7.30 do 15.30 i mogą być regulowane w 
zaleŊnoņci od moŊliwoņci wykonania pracy. 

3. Lokal wraz z jego utrzymaniem zapewnia 
Urząd Gminy Sieradz. 

4. W pozostałych sprawach nie uregulowa-
nych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące 
przepisy prawa. 

5. Zmiany statutu wprowadza się w trybie i 
na zasadach właņciwych dla jego uchwalenia. 
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UCHWAŁA NR X/51/11 RADY GMINY SŁUPIA 

  
 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji  

Gminnej Spółce Wodnej działającej na terenie Gminy Słupia, sposobu jej rozliczania  
oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 
roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 457, z 2006 roku 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 
roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 
675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 
134, poz. 777) oraz art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 
18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 
239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 
125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, 
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 

1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 119, poz. 1227, 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, 
Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwala 
się, co następuje:  

§ 1. 1. Informację o moŊliwoņci uzyskania 
przez spółki wodne z budŊetu Gminy Słupia pomocy 
finansowej na bieŊące utrzymanie wód i urządzeń 
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji Wójt Gminy Słupia podaje do publicznej 
wiadomoņci poprzez jej umieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Słupia oraz przez jej 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Słupi. 

2. Pomoc finansowa , o której mowa w ust. 1, 
udzielana jest w formie dotacji celowej. 

3. Dotację, o której mowa w ust. 2, przyznaje 
się na pisemny wniosek spółki wodnej, którego wzór 
stanowi załącznik Nr 1 do mniejszej uchwały. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, naleŊy 
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składać w Urzędzie Gminy w Słupi w terminie do 15 
paňdziernika na kaŊdy kolejny rok budŊetowy. W 
trakcie roku budŊetowego wnioski moŊna składać w 
terminie umoŊliwiającym wykorzystanie dotacji do 
końca roku budŊetowego. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powi-
nien zawierać: 
1) dane dotyczące wnioskodawcy w tym pełną na-

zwę, adres, dane dotyczące decyzji o zatwierdze-
niu statutu wraz ze zmianami, datę i numer wpisu 
do katastru wodnego, numer rachunku banko-
wego, dane osoby bądň osób uprawnionych do 
składania oņwiadczeń woli w imieniu wniosko-
dawcy, zakres i teren działania wynikający ze sta-
tutu oraz katastru wodnego, a takŊe informację o 
posiadanych ņrodkach finansowych; 

2) szczegółowy opis zadania; 
3) termin i miejsce realizacji zadania; 
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji 

zadania oraz wskazanie ňródeł finansowania za-
dania, w tym wielkoņć wnioskowanej dotacji z 
budŊetu Gminy Słupia. 

6. Do wniosku naleŊy dołączyć: 
1) potwierdzony za zgodnoņć z oryginałem odpis 

decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami 
oraz dokument potwierdzający wpis do katastru 
wodnego; 

2) aktualne upowaŊnienie do składania oņwiadczeń 
woli w imieniu wnioskodawcy; 

3) oņwiadczenie, Ŋe wnioskodawca nie działa w celu 
osiągnięcia zysku; 

4) kosztorys okreņlający szczegółowy zakres rze-
czowy i finansowy robót; 

5) informację na temat aktualnego stanu finansów 
wnioskodawcy, w tym naleŊnoņci i zobowiązań 
(na dzień składania wniosku). 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powi-
nien być podpisany przez osobę bądň osoby upraw-
nione do składania oņwiadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy. 

8. W przypadku stwierdzenie uchybień for-
malnych wniosku, Wójt Gminy Słupia wyznacza 
termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądň 
uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego uchybienia 
nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony 
w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 

9. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej 
podejmuje Wójt Gminy Słupia, mając na względzie 
wysokoņć ņrodków przeznaczonych na ten cel w 
budŊecie Gminy Słupia oraz ocenę moŊliwoņci reali-
zacji zadania przez wnioskodawcę. 

§ 2. Łączna kwota ņrodków przeznaczonych 
na pomoc finansową, o której mowa w § 1 ust. 1, 
jest okreņlana w budŊecie gminy na dany rok. 

§ 3. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do 
rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakoń-
czenia realizacji zadania. 

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie 
sprawozdania z realizacji zadania. 

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania 
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Do sprawozdania naleŊy dołączyć: 
1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykorzystanie dotacji, w tym fak-
tury za wykonane prace; 

2) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru 
robót, jeŊeli ze względu rodzaj wykonanych zadań 
wymagane było sporządzenie protokołu. 

§ 4. 1. Wójt Gminy Słupia bądň osoba przez 
niego upowaŊniona moŊe dokonać kontroli realizacji 
zadania, na które udzielono spółce wodnej pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej. 

2. Spółka wodna jest zobowiązania do udo-
stępnienia na kaŊde wezwanie osób, o których mo-
wa w ust. 1, wszelkiej dokumentacji niezbędnej do 
dokonania kontroli prawidłowoņci wykonania zada-
nia. 

3. Zakres kontroli moŊe obejmować: 
 a) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania 

dotacji, 
 b) sprawdzenie zgodnoņci wykonywanych zadań 

z umową, 
 c) sprawdzenie prawidłowoņci udokumentowa-

nia realizowanego zadania, 
 d) sprawdzenie prawidłowoņci prowadzenia wy-

odrębnionej ewidencji księgowej. 
4. Z czynnoņci kontrolnych sporządza się pro-

tokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla kaŊdej ze stron. 

5. Protokół podpisywany jest przez osoby 
uprawnione do reprezentowania podmiotu kontro-
lowanego oraz przez osoby przeprowadzające kon-
trolę. 

6. Do protokołu słuŊy prawo wniesienia wy-
jaņnień w terminie 14 dni od daty podpisania proto-
kołu. Wyjaņnienia wnosi się do Wójta Gminy Słupia. 

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo-
ņci na podstawie ustaleń zwartych w protokole kon-
troli oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyja-
ņnień do protokołu Wójt Gminy Słupia ma prawo: 
 a) wezwać spółkę do natychmiastowego usunię-

cia stwierdzonych nieprawidłowoņci, 
 b) wstrzymać przekazywanie dotacji, 
 c) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiasto-

wym, 
 d) Ŋądać zwrotu dotacji. 

§ 5. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawar-
cie pisemnej umowy okreņlającej: 
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dota-

cja została przyznana; 
2) termin realizacji zadania; 
3) wysokoņć dotacji; 
4) termin i formę przekazania dotacji; 
5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuŊszy niŊ do 

31 grudnia danego roku budŊetowego; 
6) obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewiden-

cji księgowej ņrodków otrzymanych z dotacji oraz 
wydatków dokonywanych z tych ņrodków; 
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7) tryb kontroli wykonywania zadania; 
8) termin i sposób rozliczenia dotacji; 
9) termin zwrotu niewykorzystanej częņci dotacji, 

nie dłuŊszy niŊ 14 dni od daty zakończenia zada-
nia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Słupia. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodnicząca 

Rady Gminy: 
Halina Dziuda 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/51/11 
Rady Gminy Słupia 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI 

 
Dane dotyczące wnioskodawcy: 
1. Nazwa wnioskodawcy ……………………………………………………………..………………………….……….. 
2. Siedziba (adres) wnioskodawcy …………………………………..…………………………………………………. 
3. Nr decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami ………………………………………….………………… 
wydanej przez: ………………………………………………………………………………………….………………….. 
4. Data i numer wpisu do katastru wodnego: ……………………………………………………………………….... 
5. Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………... 
6. Osoby upowaŊnione do składania oņwiadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: 
(nazwiska, imiona, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego) 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
7. Zakres i teren działania wnioskodawcy wynikający ze statutu oraz katastru wodnego: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………… 
Cel zadania: 
………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
Czas realizacji zadania: 
………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Miejsce realizacji zadania oraz szczegółowy opis: 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Przewidywany koszt realizacji zadania oraz ňródła finansowania zadnia: 
1. Przewidywany koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem: 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2. Ňródła finansowania zadania:……………………………………………………………….………………………… 
1) wkład własny wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………………….. 
2) dotacja z budŊetu Gminy Słupia (w zł): …………………………………………………………………………….. 
3) inne ňródła (wymienić jakie?): ………………………………………………………………….……………………. 
RAZEM: ………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Załączniki: 
1. Potwierdzona za zgodnoņć z oryginałem kopia statutu i decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmia-

nami oraz dokument potwierdzający wpis do katastru wodnego. 
2. Dokument wskazujący osoby uprawnione do składnia oņwiadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, tj. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
3. Oņwiadczenie, Ŋe wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
4. Kosztorys okreņlający szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót. 
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5. Informacja na temat aktualnego stanu finansów wnioskodawcy, w tym naleŊnoņci i zobowiązań (na 

dzień składania wniosku). 
 
Słupia, dnia …………………………. 
 
…………………………………………………. 
(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
 
Ocena wniosku i decyzja w sprawie przyznania dotacji (wypełnia organ przyznający dotację) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/51/11 
Rady Gminy Słupia 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI 

 
(pieczęć spółki wodnej) 
 
przez Gminę Słupia dla ......................................................................................................................................... 
reprezentowanej przez........................................................................................................................................... 
na podstawie umowy zawartej w dniu ................................................................................................................ 
1. Opis zrealizowanego zadania 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
2. Data rozpoczęcia robót..................................................................................................................................... 
3. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................ 
4. Osiągnięty cel.................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................ 
5. Wartoņć całkowita zadania .............................................................................................................................. 
6. Kwota przyznanej dotacji ................................................................................................................................ 
7. Kwota wkładu własnego spółki wodnej ......................................................................................................... 
8. Kwota wykorzystanej dotacji .......................................................................................................................... 
9. Kwota niewykorzystanej dotacji ..................................................................................................................... 

10. Inne ňródła finansowania ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

Podpisy: 
1. Osób uprawnionych do składania oņwiadczeń woli w imieniu Spółki Wodnej. 
2. Osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw finansowych Spółki Wodnej. 
 
1. …………………………………………….. 
 
2. ……………………………………………… 
 
 
 
..................................................... 
          (miejscowoņć, data ) 
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UCHWAŁA NR X/52/11 RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI 

  
 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalnoņci pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
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poz. 887) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalnoņci poŊytku publiczne-
go i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, 
poz. 887) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin konsultowania 
z radą działalnoņci poŊytku publicznego lub organi-
zacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów pra-
wa miejscowego w dziedzinach dotyczących działal-

noņci statutowej tych organizacji”, stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

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

 
 

  
Przewodnicząca Rady Gminy  

Tomaszów Mazowiecki: 
Krystyna Pierņcińska 

 
Załącznik  
do Uchwały Nr X/52/11  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
 

REGULAMIN KONSULTOWANIA Z RADĄ DZIAŁALNOŅCI POŉYTKU PUBLICZNEGO  
LUB ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 

USTAWY O DZIAŁALNOŅCI POŉYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, PROJEKTÓW AKTÓW 
PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŅCI STATUTOWEJ  

TYCH ORGANIZACJI  
 

§ 1. 1. Konsultacje z radą działalnoņci poŊytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie, 
zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi” 
przeprowadza się w sprawach projektów aktów pra-
wa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 
działalnoņci statutowych. 

2. Konsultacje przeprowadza się na zasa-
dach: 
1) pomocniczoņci; 
2) partnerstwa; 
3) suwerennoņci stron; 
4) efektywnoņci; 
5) uczciwej konkurencji; 
6) jawnoņci. 

3. Celem przeprowadzania konsultacji jest 
poznanie opinii w sprawach projektów dokumentów 
poddawanych konsultacjom oraz stworzenie płasz-
czyzny wzajemnego informowania o planowanych 
działaniach statutowych organizacji pozarządowych. 

4. Wyniki konsultacji nie są wiąŊące dla or-
ganów Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się przed 
wniesieniem pod obrady Rady Gminy Tomaszów 
Mazowiecki projektów aktów prawa miejscowego, o 
których mowa w § 1 ust. 1. Wyniki przeprowadzo-
nych konsultacji przedkłada się Radzie Gminy Toma-
szów Mazowiecki wraz z projektem aktu, którego 
dotyczyły. 

2. Konsultacje przeprowadza: 
1) Wójt Gminy - w przypadku projektów aktów zgła-

szanych z własnej inicjatywy; 
2) Przewodniczący Rady Gminy - w przypadku pro-

jektów aktów zgłaszanych, zgodnie ze Statutem 

Gminy Tomaszów Mazowiecki, z inicjatywy Prze-
wodniczącego Rady Gminy, Komisji Rady Gminy 
lub co najmniej 3 radnych gminy. 

§ 3. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsul-
tacji jest zamieszczane na oficjalnej stronie interne-
towej, tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

2. W zaleŊnoņci od potrzeb ogłoszenie o prze-
prowadzeniu konsultacji moŊe być zamieszczone w 
prasie lokalnej. 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji 
powinno okreņlać: 
1) przedmiot konsultacji; 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 
3) formę konsultacji; 
4) komórkę organizacyjną merytorycznie odpowie-

dzialną za przeprowadzenie konsultacji. 
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się w co 

najmniej jednej z podanych form: 
1) protokołowanego otwartego spotkania z przed-

stawicielami organizacji pozarządowych i pod-
miotów prowadzących działalnoņć poŊytku pu-
blicznego; 

2) przekazania projektu drogą listową; 
3) przyjmowania opinii i uwag na piņmie; 
4) w inny dostępny sposób, w szczególnoņci w for-

mie elektronicznej. 
2. Wyboru formy konsultacji, w zaleŊnoņci od 

przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy To-
maszów Mazowiecki, a w przypadku okreņlonym w  
§ 2 ust. 2 pkt 2 Przewodniczący Rady Gminy. 

3. MoŊliwe jest łączenie kilku form konsulta-
cji. 

4. W przypadku konsultacji przeprowadzo-
nych z radą działalnoņci poŊytku publicznego, termin 
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wyraŊenia przez nią opinii nie moŊe być dłuŊszy niŊ 
14 dni od dnia doręczenia jej projektu uchwały lub 
aktu prawa miejscowego. Nie przedstawienie opi-
nii w tym terminie oznacza rezygnację z jej wyra-
Ŋenia. 

5. Konsultacje społeczne uznaje się za waŊne 
bez względu na liczbę podmiotów biorących udział 
w konsultacjach jeŊeli zostały przeprowadzone w 
sposób przedstawiony w Regulaminie. 

§ 5. 1. Opinie i uwagi rady działalnoņci poŊyt-
ku publicznego lub organizacji pozarządowych, kie-
rowane są do wyznaczonej przez Wójta Gminy To-
maszów Mazowiecki komórki organizacyjnej Urzędu 
Gminy w zaleŊnoņci od przedmiotu konsultacji, w 

formie pisemnej lub za poņrednictwem poczty elek-
tronicznej. 

2. Wyznaczona przez Wójta Gminy Toma-
szów Mazowiecki komórka organizacyjna Urzędu 
Gminy, rozpatruje ww. opinie oraz uwagi i przekazu-
je propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwier-
dzenia Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

3. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie 
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem 
właņciwej merytorycznie komórki organizacyjnej 
Urzędu Gminy z podaniem uzasadnienia w przypad-
ku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są na stronie 
internetowej Urzędu Gminy, nie póňniej niŊ w ciągu 
30 dni od zakończenia konsultacji. 
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UCHWAŁA NR X/53/11 RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI 

  
 z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie okreņlenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887) w związku z art. 19c ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalnoņci poŊytku publicznego i 
o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887) 
Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Okreņla się tryb i szczegółowe kryteria 
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

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

 
 

 
  

Przewodnicząca Rady 
Gminy Tomaszów Mazowiecki: 

Krystyna Pierņcińska 

 
Załącznik 
do Uchwały Nr X/53/11  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 25 sierpnia 2011 r. 
 

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ  

 
1. Inicjatywą lokalną jest kaŊda forma współ-

pracy Gminy Tomaszów Mazowiecki z jej mieszkań-
cami, w celu wspólnego realizowania zadań publicz-
nych na rzecz społecznoņci lokalnej, w zakresie okre-
ņlonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 
112, poz. 654, Nr 149, poz. 887). 

2. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy 
Gminy Tomaszów Mazowiecki mogą złoŊyć wniosek 
o realizację zadania publicznego na terenie Gminy 
Tomaszów Mazowiecki bezpoņrednio bądň za po-
ņrednictwem organizacji pozarządowych lub pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalnoņci poŊytku publiczne-
go i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
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1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887). 

3. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej 
powinien zawierać w szczególnoņci: 
1) nazwę i opis inicjatywy; 
2) termin realizacji; 
3) informację o grupie inicjatywnej; 
4) miejsce wykonania zadania; 
5) wkład rzeczowy Wnioskodawcy z propozycją 

harmonogramu prac; 
6) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez 

Wnioskodawcę; 
7) zaawansowanie przygotowań do realizacji przed-

sięwzięcia będącego przedmiotem wniosku; 
8) okreņlenie liczby osób, którym słuŊyć będzie ini-

cjatywa lokalna; 
9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 

inicjatywy, w tym: 
 a) całkowity koszt, 
 b) wysokoņć dofinansowania oraz planowany 

sposób jej wydatkowania, 
 c) wkład ņrodków własnych; 

10) imiona, nazwiska i adresy osób reprezentujących 
grupę inicjatywną wraz z podpisami oraz ze 
wskazaniem osoby lub osób reprezentujących, 
stanowiących wnioskodawcę. 

4. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy To-
maszów Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Moņcickiego 4. 

5. Wzór wniosku o realizację inicjatywy lo-
kalnej wraz z załącznikami zostanie okreņlony w dro-
dze zarządzenia Wójta Gminy Tomaszów Mazowiec-
ki. 

6. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki wy-
znacza komórkę merytoryczną Urzędu Gminy, która 
w terminie nie dłuŊszym niŊ 14 dni dokonuje: 
1) analizy i oceny celowoņci wniosku; 
2) ustalenia okolicznoņci istotnych dla moŊliwoņci 

realizacji inicjatywy lokalnej; 
3) we współpracy z wnioskodawcą jej szacunkowe-

go kosztorysu i harmonogramu realizacji; 
4) umieszczenia wniosku do publicznej wiadomoņci 

na okres 7 dni roboczych w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny lub w innych miejscach umoŊliwiających za-
poznanie się z inicjatywą osobom zainteresowa-
nym, w celu umoŊliwienia mieszkańcom miasta 
zgłaszania uwag i opinii. 

7. Wniosek o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej rozpatrywany jest w 
terminie 60 dni od daty złoŊenia. Decyzję w przed-
miocie wniosku podejmuje Wójt Gminy Tomaszów 
Mazowiecki. 

8. Kryteria oceny wniosków: 
1) zgodnoņć inicjatywy z potrzebami lokalnymi; 
2) liczba osób zaangaŊowanych w realizację zada-

nia; 
3) wysokoņć udziału finansowego wnioskodawcy w 

łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicja-
tywy lokalnej; 

4) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez 
wnioskodawcę; 

5) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację ini-
cjatywy lokalnej; 

6) zaawansowanie przygotowań do realizacji przed-
sięwzięcia będącego przedmiotem wniosku; 

7) wysokoņć ņrodków z budŊetu Gminy Tomaszów 
Mazowiecki potrzebnych do realizacji inicjatywy 
lokalnej; 

8) koszty eksploatacji przedmiotu inicjatywy lokal-
nej, ponoszone przez Gminę Tomaszów Mazo-
wiecki po jej zrealizowaniu. 

9. Wkład własny w kosztach realizacji inicja-
tywy lokalnej mogą stanowić: 
1) ņrodki finansowe zgromadzone przez grupę ini-

cjatywną; 
2) robocizna ņwiadczona przez uczestników inicja-

tywy lokalnej; 
3) ņwiadczenia rzeczowe - w szczególnoņci doku-

mentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, 
usługi transportowe, materiały niezbędne do re-
alizacji inicjatywy lokalnej. 

10. W przypadku przyjęcia wniosku do reali-
zacji, Gmina Tomaszów Mazowiecki zawiera umowę 
z wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej. 

11. Gmina moŊe odstąpić od wykonania 
umowy, jeŊeli po jej zawarciu zostaną ujawnione 
nowe okolicznoņci uniemoŊliwiające realizację inicja-
tywy lokalnej bądň Wnioskodawca nie wywiąŊe się z 
zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego 
lub wkładu pracy społecznej. 

12. Do umowy, o której mowa w ust. 10, sto-
suje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny. 
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UCHWAŁA NR XI/46/2011 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE 

  
 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki Nr 30 

położonej w obrębie geodezyjnym 6 miasta Warty przy ul. Kaliskiej 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: 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, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
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1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) 
oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 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, 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, z 
2008 r. 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 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159), w związku z uchwałą Nr LX/294/10 z dnia 
15 paňdziernika 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania planu miejscowego dla obszaru działki 
Nr 30 połoŊonej w obrębie geodezyjnym 6 miasta 
Warta, przy ul. Kaliskiej, po stwierdzeniu zgodnoņci 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ze Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i 
Miasta Warty, Rada Gminy i Miasta w Warcie 
uchwala, co następuje:  

 
Rozdział I 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla obszaru działki Nr 30 
połoŊonej w 6 obrębie geodezyjnym miasta Warty, 
przy ul. Kaliskiej w granicach okreņlonych w załącz-
niku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia planu stanowią treņć niniejszej 
uchwały. 

3. Integralnymi częņciami planu są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 obejmujący obszar 

objęty planem, stanowiący załącznik Nr 1 do 
uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, stanowiące za-
łącznik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w 
planie inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące za-
łącznik Nr 3 do uchwały. 

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

uchwałę Rady Gminy i Miasta w Warcie; 
2) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go będącego przedmiotem niniejszej uchwały 
Rady Gminy i Miasta w Warcie; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć ustale-
nia graficzne przedstawione na mapie syt. wys. w 
skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

4) przepisach odrębnych – naleŊy przez to rozumieć 
przepisy prawne zawarte w obowiązujących 
ustawach wraz z aktami wykonawczymi; 

5) obszarze – naleŊy przez to rozumieć obszar działki 
Nr 30 w 6 obrębie geodezyjnym miasta Warty ob-
jęty niniejszym planem, w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu; 

6) terenie – naleŊy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę 
ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i 
cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa 
miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, 
a cyfra – liczbę porządkową; 

7) podstawowym przeznaczeniu terenu – naleŊy 
przez to rozumieć okreņlony w planie rodzaj prze-
znaczenia, które przewaŊa lub powinno przewa-
Ŋać na danym terenie, a w przypadku terenów 
przeznaczonych pod zabudowę obejmuje nie 
mniej niŊ 60% powierzchni zabudowy zlokalizo-
wanej na działce w danym terenie; 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŊy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niŊ podstawowe, 
które moŊna dopuņcić na danym terenie celem 
uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przezna-
czenia podstawowego. NaleŊą do nich ciągi ko-
munikacyjne, place manewrowe, zieleń i elemen-
ty małej architektury oraz okreņlone rodzaje prze-
znaczenia w zakresie ustalonym dla ustaleń 
szczegółowych; 

9) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozumieć 
częņć powierzchni działki zajętą przez rzuty po-
ziome wszystkich budynków w ich obrysie z zali-
czeniem podcieni; 

10) wysokoņci budynku – naleŊy przez to rozumieć 
wysokoņć liczoną od poziomu terenu przy najni-
Ŋej połoŊonym wejņciu do budynku, nie będącym 
wyłącznie wejņciem do pomieszczeń gospodar-
czych lub technicznych, do kalenicy; 

11) oddziaływaniu na ņrodowisko – naleŊy przez to 
rozumieć oddziaływanie na ņrodowisko oraz na 
zdrowie ludzi; 

12) standardach emisyjnych – naleŊy przez to rozu-
mieć dopuszczalne wielkoņci emisji substancji, a 
takŊe energii, takich jak: ciepło, hałas, wibracje 
lub pola elektromagnetyczne, okreņlone w prze-
pisach odrębnych i aktach normatywnych; 

13) reklamie – naleŊy przez to rozumieć formy prze-
strzenne (np. tablice, słupy, banery, szyldy, bil-
bordy, itp.) niosące przekaz informacyjny mogący 
wywierać wpływ na ludzką percepcję, trwale lub 
czasowo usytuowane w miejscach widocznych z 
terenów ogólnodostępnych, nie stanowiące ele-
mentu lokalnego systemu informacji turystycz-
nej, oznakowania nazw i numerów ulic oraz nie 
wymagające uregulowań odrębnymi przepisami. 

2. Pojęcia i okreņlenia uŊyte w planie, a nie 
zdefiniowane w niniejszym paragrafie naleŊy rozu-
mieć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisa-
mi prawa. 

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 
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1) oznaczone symbolem P tereny zabudowy prze-

mysłowej, składów i magazynów wraz z przezna-
czeniem dopuszczalnym; 

2) oznaczone symbolem KDZ - tereny komunikacji – 
drogi publicznej zbiorczej. 

§ 4. W planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgranicza-

jącymi tereny o róŊnym przeznaczeniu; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego; 
3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego; 
4) parametry oraz wskaňniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu; 
5) granice oraz sposoby zagospodarowania terenu 

podlegającego ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów; 

6) szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-
chomoņci; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) stawkę procentową stanowiącą podstawę ustale-
nia jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci nie-
ruchomoņci. 

§ 5. 1. Integralną częņcią ustaleń planu sta-
nowiących treņć niniejszej uchwały jest rysunek pla-
nu w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu i róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) istniejące budynki do wyburzenia; 
5) przeznaczenie terenów oznaczone cyframi i sym-

bolami: 1P i 2KDZ. 
3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu 

mają charakter informacyjny. Jest to orientacyjny 
przebieg obwodnicy miasta Warty w ciągu drogi 
krajowej Nr 83 wg studium (wariant zachodni). 

 
Rozdział II 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu  

lub różnych zasadach zagospodarowania 
 
§ 6. Na obszarze objętym planem w Warcie 

przy ul. Kaliskiej wyznacza się: 
1) tereny zabudowy przemysłowej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem 1P, dla których ustala 
się: 

 a) funkcję podstawową: zabudowę przemysło-
wą, składy i magazyny z obiektami i urządze-
niami towarzyszącymi stanowiące przedsię-
wzięcia mogące potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko, 

 b) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowę usłu-
gową (sklep firmowy), parkingi, obiekty małej 
architektury, urządzenia związane z reklamą 
firmy, urządzenia komunikacji kołowej i pie-
szej, urządzenia i sieci infrastruktury technicz-
nej, 

 c) przeznaczenie dopuszczalne: realizację urzą-
dzeń telekomunikacji i łącznoņci publicznej, 

 d) wyklucza się lokalizację budynków o funkcjach 
mieszkalnych oraz chronionych usług publicz-
nych; 

2) teren komunikacji – teren przeznaczony na posze-
rzenie powiatowej drogi publicznej, klasy zbior-
czej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
2KDZ, dla którego ustala się: 

 a) funkcję podstawową: zapewnienie powiązań 
komunikacyjnych pomiędzy drogami krajo-
wymi Nr 83 w Warcie i Nr 12 w Błaszkach, a 
takŊe obsługę komunikacyjną obszaru objęte-
go planem miejscowym, 

 b) funkcję dopuszczalną: prowadzenie sieci 
uzbrojenia terenu. 

 
Rozdział III 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

 
§ 7. Na obszarze objętym planem okreņla się 

elementy zagospodarowania przestrzennego wy-
magające budowy obiektów budowlanych i prowa-
dzenia działalnoņci, zaliczane do przedsięwzięć prze-
mysłowych mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko na terenie oznaczonym symbo-
lem 1P oraz przeznaczenie na cele komunikacji pasa 
terenu wzdłuŊ istniejącej drogi powiatowej na jej 
poszerzenie, oznaczone symbolem 2KDZ. 

 
Rozdział IV 

Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody 
 i krajobrazu kulturowego 

 
§ 8. Dla obszaru objętego planem ustala się 

następujące zasady ochrony ņrodowiska przyrodni-
czego: 
1) obszar objęty planem nie jest połoŊony w grani-

cach obszarów prawnie chronionych; 
2) uciąŊliwoņć projektowanej zabudowy i działalno-

ņci związanych z funkcją podstawową, nie moŊe 
przekraczać dopuszczalnych norm poziomu hała-
su, wibracji i emisji zanieczyszczeń wprowadza-
nych do powietrza na granicy terenów zabudo-
wanych i przewidzianych do zabudowy o funk-
cjach chronionych; 

3) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
i oczyszczonych ņcieków do wód powierzchnio-
wych i do gruntu; 

4) ustala się obowiązek wstępnego oczyszczania 
ņcieków deszczowych z utwardzonych powierz-
chni, w miejscu ich powstawania, przed odpro-
wadzeniem do lokalnej kanalizacji deszczowej; 
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5) ustala się obowiązek wyposaŊenia terenu w po-

jemniki do gromadzenia odpadów, zaņ ich usu-
wanie i utylizacja będzie prowadzona z uwzględ-
nieniem selektywnej gospodarki odpadami 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w ramach za-
kładowego systemu gromadzenia i utylizacji od-
padów; 

6) tereny oznaczone symbolem 1P nie podlegają 
ochronie akustycznej. 

 
Rozdział V 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 9. Teren objęty planem znajduje się poza 

granicami strefy obserwacji archeologicznej i nie jest 
objęty ochroną konserwatorską na podstawie prze-
pisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
W związku z powyŊszym nie ustala się szczególnych 
zasad zagospodarowania w tym zakresie ponad te, 
które wynikają z przepisów odrębnych. 

 
Rozdział VI 

Wymagania wynikające z potrzeb  
kształtowania przestrzeni publicznych 
 
§ 10. 1. Na obszarze objętym planem nie wy-

stępują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uwzglę-
dnione w obowiązującym studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
i miasta Warta). 

2. Na obszarze objętym planem od strony 
drogi publicznej ustala się następujące zasady 
umieszczania reklam i sposobów informacji wizual-
nej: 
1) dopuszcza się realizację wolnostojących reklam o 

powierzchni do 10 m2 i wysokoņci do 5 m przy 
czym urządzenia związane z reklamą mogą być 
lokalizowane na terenie połoŊonym pomiędzy li-
nią rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią 
zabudowy; 

2) dopuszczalne są reklamy podņwietlone; 
3) zakaz umieszczania reklam: 
 a) w miejscach i w sposób zastrzeŊony dla zna-

ków drogowych lub w sposób utrudniający 
ich odczytanie, 

 b) na drzewach i w zasięgu ich koron. 
 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania  

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
 
§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1P ustala się następujące warunki 
zabudowy i zasady zagospodarowania: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 

 a) realizację zabudowy do potrzeb zakładu prze-
mysłowego z moŊliwoņcią jej przebudowy i 
rozbudowy oraz zagospodarowanie terenu 
zgodne z ustalonymi funkcjami z uwzględnie-
niem nieprzekraczalnych linii zabudowy we-
dług rysunku planu, 

 b) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów o funk-
cjach chronionych za wyjątkiem pomieszczeń 
socjalnych i dozoru związanych z obsługą te-
renu, 

 c) obowiązek zapewnienia parkingów na wła-
snym terenie w iloņci min. 30% w stosunku do 
liczby zatrudnionych, a w przypadku realizacji 
usług handlu – jedno stanowisko na kaŊde 
rozpoczęte 30 m2 powierzchni uŊytkowej, 

 d) budynki i ich elementy istniejące w okresie 
sporządzania planu miejscowego podlegają li-
kwidacji w całoņci, 

 e) w granicach terenu oznaczonego symbolem 
1P naleŊy uwzględnić wewnętrzną drogę ewa-
kuacyjną, 

 f) ustala się zasadę zastosowania kolorystyki 
elewacji budynków i pokrycia dachów uwz-
ględniającej logo firmy, jednak z wyklucze-
niem jaskrawych barw dysharmonizujących z 
naturalną kolorystyką upraw rolnych na dział-
kach sąsiednich, 

 g) obsługa komunikacyjna: z istniejącej powia-
towej drogi publicznej klasy zbiorczej przewi-
dzianej do poszerzenia i przebudowy, ozna-
czonej w planie symbolem 2KDZ, 

 h) w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o 
wysokoņci 50 m npt i wyŊszych, stanowiących 
przeszkody lotnicze, ustala się obowiązek zgło-
szenia, za poņrednictwem Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Łodzi, przed wydaniem 
pozwolenia na budowę, do Szefostwa SłuŊby 
Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – Wydział 
Lotniskowy w celu uzgodnienia lokalizacji i 
ustalenia oznakowania przeszkodowego tych 
obiektów; 

2) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

 a) maksymalna wysokoņć zabudowy administra-
cyjno-socjalnej i usługowej - dwie kondygna-
cje naziemne, maksymalnie 10 m do kalenicy, 
przy czym funkcje te mogą stanowić częņć bu-
dynku o funkcjach produkcyjno-magazyno-
wych, 

 b) maksymalna wysokoņć zabudowy przemy-
słowej i składowo-magazynowej - 2 kondy-
gnacje nadziemne, jednak nie więcej niŊ 15,0 
m do kalenicy; ograniczenie to nie dotyczy 
urządzeń technologicznych takich jak kominy, 
silosy, wyciągi wentylacyjne, itp., dla których 
maksymalna wysokoņć liczona od powierzchni 
terenu to 25 m, 

 c) maksymalna wysokoņć garaŊy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja uŊytkowa, 
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jednak nie więcej niŊ 7 m do kalenicy, 
 d) dopuszcza się podpiwniczenia budynków, 
 e) geometria dachów: dopuszcza się dach płaski 

w częņci usługowej i administracyjno-
socjalnej, dla pozostałych budynków obowią-
zują dachy kolebkowe lub spadowe o kącie 
nachylenia połaci maksymalnie 30o; zróŊnico-
wanie moŊe dotyczyć kierunku kalenic, 

 f) maksymalna powierzchnia zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki - 60%, 

 g) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej - 20% powierzchni działki, 

 h) maksymalna wysokoņć ogrodzeń - 200 cm, 
 i) częņć usługowa w zakresie handlu nie moŊe 

przekraczać 1000 m2 powierzchni sprzedaŊo-
wej; 

3) zasady budowy i rozbudowy systemów infra-
struktury technicznej: 

 a) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z projekto-
wanej gminnej sieci wodociągowej przewi-
dzianej do poprowadzenia w korytarzu powia-
towej drogi publicznej z uwzględnieniem na 
terenie przemysłowym lokalizacji hydrantów 
naziemnych dla celów przeciwpoŊarowych. 
Dopuszcza się na terenie inwestycji budowę 
awaryjnego własnego ujęcia wody i realizację 
indywidualnej sieci wodociągowej. Zaopa-
trzenie w wodę do celów p.poŊ. i do celów 
technologicznych w iloņciach przekraczających 
moŊliwoņci dostarczenia z gminnej sieci wo-
dociągowej naleŊy zapewnić poprzez budowę 
zbiorników p.poŊ. lub z indywidualnego ujęcia 
wody, 

 b) w zakresie odprowadzania ņcieków deszczo-
wych: czyste wody opadowe z powierzchni 
dachów – bezpoņrednio na tereny zielone; z 
terenów utwardzonych – lokalną siecią kanali-
zacji deszczowej, z obowiązkiem podczyszcze-
nia w urządzeniach oczyszczających - do 
szczelnych zbiorników odparowujących zloka-
lizowanych na własnym terenie, 

 c) w przypadku wytwarzania ņcieków przemy-
słowych, obowiązek ich podczyszczenia zgod-
nie z przepisami odrębnymi, okreņlającymi 
warunki wprowadzania do urządzeń kanaliza-
cyjnych i precyzującymi sposoby realizacji 
obowiązków dostawców ņcieków przemysło-
wych, 

 d) ņcieki bytowe będą gromadzone w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych i wywoŊone do 
punktu zlewowego przy oczyszczalni ņcieków 
w Warcie. Dopuszcza się budowę własnej za-
kładowej oczyszczalni ņcieków, 

 e) w zakresie zasilania w energię elektryczną: 
zaopatrzenie obszaru w energię elektryczną 
nastąpi w oparciu o istniejącą sieć ņredniego i 
niskiego napięcia, na warunkach uzgodnio-
nych z właņciwym zakładem energetycznym, 

 f) ustala się, Ŋe ogrzewanie budynków i wykorzy-
stanie ciepła do celów technologicznych moŊe 

nastąpić z zastosowaniem indywidualnego 
ňródła ciepła spełniającego standardy emisyj-
ne okreņlone w przepisach odrębnych. Do-
puszcza się zaopatrzenie w energię cieplną z 
wykorzystaniem odnawialnych ňródeł energii, 

 g) zapewnienie łącznoņci telekomunikacyjnej – z 
istniejących i projektowanych sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych realizowanych przez 
dowolnego operatora, 

 h) odpady komunalne będą gromadzone w in-
dywidualnych pojemnikach ustawionych na 
terenie inwestycji i wywoŊone w ramach 
gminnego systemu gospodarki odpadami 
(poza obszar gminy i miasta Warty), zaņ odpa-
dy przemysłowe – zgodnie z zakładowym pro-
gramem gospodarki odpadami realizowanych 
według przepisów odrębnych; 

4) zasady podziału terenu: dopuszcza się wtórny 
podział terenu oznaczonego symbolem 1P pod 
warunkiem spełnienia następujących warunków: 

 a) zachowania 0,5 ha minimalnej powierzchni 
działek powstałych wskutek podziału, 

 b) zachowania bezpoņredniego lub poņredniego, 
tj. za poņrednictwem drogi wewnętrznej, do-
stępu do drogi publicznej, 

 c) zachowania kąta połoŊenia granic w stosunku 
do drogi dojazdowej w przedziale 75-105o, 

 d) moŊliwoņci utworzenia niezaleŊnego zjazdu 
publicznego lub korzystania ze wspólnego 
zjazdu publicznego przez róŊnych właņcicieli 
(dysponentów) działek, 

 e) zapewnienia pełnego dostępu działek powsta-
łych wskutek podziału do urządzeń w zakresie 
infrastruktury technicznej rzutujących na 
stwierdzenie pełnego ich uzbrojenia. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 2KDZ ustala się: 
1) szerokoņć oznaczoną na rysunku planu poprzez 

jej zwymiarowanie, jest to teren przeznaczony na 
poszerzenie drogi powiatowej, klasy zbiorczej do 
20 m w liniach rozgraniczających liczony od osi 
jezdni symetrycznie po 10 m w kaŊdą stronę, 

2) moŊliwoņć lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach okreņlonych w przepisach 
odrębnych i uzgodnionych z zarządcą drogi. 

 
Rozdział VIII 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie ustalonych  

na podstawie przepisów odrębnych,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi  
i osuwania się mas ziemnych 

 
§ 12. 1. Na obszarze objętym planem nie wy-

stępują tereny i obszary górnicze, nie występuje 
niebezpieczeństwo powodzi – w związku z powyŊ-
szym plan nie formułuje ustaleń w tym zakresie. 

2. Na terenie objętym planem nie występuje 
niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych – w 
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związku z tym plan nie formułuje ustaleń w tym za-
kresie. 

3. Teren nie jest objęty systemem drenar-
skim. 

 
Rozdział IX 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 
 
§ 13. 1. Nie ustala się szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów. 
2. Do czasu zagospodarowania terenów zgo-

dnie z niniejszym planem obowiązuje dotychczaso-
wy, rolniczy sposób uŊytkowania terenu. 

 
Rozdział X 

Stawki procentowe, stanowiące podstawę 
ustalania jednorazowej opłaty  

od wzrostu wartoņci nieruchomoņci 
 
§ 14. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu 

wzrostu wartoņci nieruchomoņci, płatną w przypad-

ku zbycia tej nieruchomoņci: 
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1P - w wyso-

koņci 10,0%; 
2) dla terenu przeznaczonego pod komunikację - w 

wysokoņci 1,0%. 
 

Rozdział XI 
Przepisy końcowe 

 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Gminy i Miasta Warty. 
§ 16. W granicach objętych niniejszym pla-

nem miejscowy tracą moc obowiązującą zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i miasta Warty uchwalone uchwałą Nr 
XXX/245/2001 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 
8 czerwca 2001 r. 

§ 17. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Grzegorz Kopacki 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/46/2011 
Rady Gminy i Miasta w Warcie 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
MAPA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/46/2011 
Rady Gminy i Miasta w Warcie 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŉENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 
Podczas wyłoŊenia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru działki Nr 30 połoŊonej w obrębie geodezyjnym 
miasta Warty przy ul. Kaliskiej wraz z prognozą od-
działywania na ņrodowisko: w okresie od 21 lipca do 
11 sierpnia 2011 r. z moŊliwoņcią składania uwag do 
dnia 25 sierpnia 2011 r. – uwag nie wniesiono. Nie 
złoŊono równieŊ Ŋadnych uwag do prognozy oddzia-
ływania na ņrodowisko do projektu planu wyłoŊonej 
razem z projektem planu do publicznego wglądu. W 
tej sytuacji, 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  

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, z 
2008 r. 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 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) Rada Gminy i Miasta w Warcie nie podej-
muje rozstrzygnięcia w tym zakresie. 

 
 

 Przewodniczący Rady: 
Grzegorz Kopacki 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/46/2011 
Rady Gminy i Miasta w Warcie 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

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

 
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 
póňn. zmianami) Rada Gminy i Miasta w Warcie 
stwierdza, Ŋe w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru działki Nr 30 poło-
Ŋonej w obrębie geodezyjnym 6 miasta Warty przy 

ul. Kaliskiej nie przewiduje się realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej naleŊących do 
zadań własnych gminy. 

 
 

 Przewodniczący Rady: 
Grzegorz Kopacki 

3192

 
3193 

3193  

 
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR TIN/3/2011 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO 

  
 z dnia 20 paňdziernika 2011 r. 

 
pomiędzy: Gminą Miasta Radomsko, repre-

zentowaną przez: 
Annę Milczanowską - Prezydenta Miasta Radomsko, 
zwaną dalej „Miastem Radomsko”  
i 
Gminą Kamieńsk, reprezentowaną przez 
Bogdana Pawłowskiego - Burmistrza Kamieńska, 
zwaną dalej „Gminą”, 
którzy działają na podstawie właņciwych uchwał: 
 - Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Radomsku z 

dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Radomsko i Gminą Kamieńsk w za-
kresie lokalnego transportu zbiorowego,  

 - Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Kamieńsk i Miastem Radomsko w za-
kresie lokalnego transportu zbiorowego, 

w obecnoņci: 
 - Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Radomsku 
Krzysztofa Nabrdalika, zwanego dalej „Prze-
woňnikiem” w sprawie międzygminnego lo-
kalnego transportu zbiorowego. 
§ 1. Gmina powierza, a Miasto Radomsko 

przyjmuje do realizacji zadanie własne Gminy w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie 
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Gminy. 

§ 2. Miasto Radomsko przejmuje prawa i 
obowiązki Gminy związane z zadaniem okreņlonym 
w § 1. 

§ 3. 1. Ustalanie wysokoņci opłat oraz ulg i 
zwolnień z opłat za przejazdy, sposób ustalania wy-
sokoņci opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i 
rzeczy dla zadania okreņlonego w § 1 naleŊy do Rady 
Miejskiej w Radomsku, po uprzednim ich zaopinio-
waniu przez stronę porozumienia – Gminę, na rzecz 
której Miasto Radomsko realizować będzie zadanie 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na te-
renie Gminy. 

2. Wyboru ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, 
z katalogu ustalonego zgodnie z ust. 1 przez Radę 
Miejską w Radomsku, które mają obowiązywać na 
terenie Gminy dokonuje Gmina. 

§ 4. Miasto Radomsko realizować będzie po-
wierzone zadanie przez spółkę miejską: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Ra-
domsku, ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko. 

§ 5. Gmina zorganizuje na swoim terenie wa-
runki techniczne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pasaŊerów (wiaty, zatoki przystankowe, stanowiska 
przystankowe). 

§ 6. Finansowanie funkcjonowania komuni-
kacji na obszarze administracyjnym Gminy następu-
je z:  
1) przychodów ze sprzedaŊy biletów emitowanych 

przez przewoňnika; 
2) rekompensaty, która zostanie szczegółowo okre-

ņlona w zawartej umowie pomiędzy Gminą i 
Przewoňnikiem, przy załoŊeniu, Ŋe rekompensata 
z tego tytułu musi pokryć koszty ņwiadczenia 
usług oraz udzielanych ulg na rzecz mieszkańców 
danej Gminy. 

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres 

10 lat i obowiązuje od dnia jego podpisania. 
§ 8. 1. Niniejsze Porozumienie moŊe być 

rozwiązane w kaŊdym czasie w trybie porozumienia 
stron. 

2. KaŊda ze stron ma prawo do rozwiązania 
niniejszego porozumienia za uprzednim trzymie-
sięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymaga-
ją formy pisemnej pod rygorem niewaŊnoņci. 

§ 10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym 
„Porozumieniem” mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňniej-
szymi zmianami), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 5, poz. 13) oraz ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 
cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z póňn. 
zm.). 

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kaŊdej ze 
stron porozumienia. 

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i 
wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od daty jego 
ogłoszenia. 

 
Prezydent Miasta Radomsko: 

Anna Milczanowska 
 

Burmistrz Kamieńska: 
Bogdan Pawłowski 

 
Prezes Zarządu 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Radomsku: 

Krzysztof Nabrdalik 
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR TIN/7/2011 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO 

  
 z dnia 17 paňdziernika 2011 r. 

 
 pomiędzy: Gminą Miasta Radomsko, repre-
zentowaną przez: 
Annę Milczanowską - Prezydenta Miasta Radomsko, 
zwaną dalej „Miastem Radomsko”  
i 
Gminą Radomsko, 
reprezentowaną przez Mariana Zaborowskiego - 
Wójta Gminy Radomsko, zwaną dalej „Gminą”, 
którzy działają na podstawie właņciwych uchwał: 
 - Nr X/60/11 Rady Miejskiej w Radomsku z 

dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Radomsko i Gminą Radomsko w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego,  

 - Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radomsko z dnia 
3 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia poro-
zumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Radomsko i Miastem Radomsko w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego, 

w obecnoņci: 
 - Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Radomsku 
Krzysztofa Nabrdalika, zwanego dalej „Prze-
woňnikiem” w sprawie międzygminnego lo-
kalnego transportu zbiorowego.  
§ 1. Gmina powierza, a Miasto Radomsko 

przyjmuje do realizacji zadanie własne Gminy w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie 
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Gminy. 

§ 2. Miasto Radomsko przejmuje prawa i 
obowiązki Gminy związane z zadaniem okreņlonym 
w § 1. 

§ 3. 1. Ustalanie wysokoņci opłat oraz ulg i 
zwolnień z opłat za przejazdy, sposób ustalania wy-
sokoņci opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i 
rzeczy dla zadania okreņlonego w § 1 naleŊy do Rady 
Miejskiej w Radomsku, po uprzednim ich zaopinio-
waniu przez stronę porozumienia – Gminę, na rzecz 
której Miasto Radomsko realizować będzie zadanie 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na te-
renie Gminy. 

2. Wyboru ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, 
z katalogu ustalonego zgodnie z ust. 1 przez Radę 
Miejską w Radomsku, które mają obowiązywać na 
terenie Gminy dokonuje Gmina. 

§ 4. Miasto Radomsko realizować będzie po-
wierzone zadanie przez spółkę miejską: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Ra-
domsku, ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko. 

§ 5. Gmina zorganizuje na swoim terenie wa-
runki techniczne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pasaŊerów (wiaty, zatoki przystankowe, stanowiska 
przystankowe). 

§ 6. Finansowanie funkcjonowania komuni-
kacji na obszarze administracyjnym Gminy następu-
je z:  
1) przychodów ze sprzedaŊy biletów emitowanych 

przez przewoňnika; 
2) rekompensaty, która zostanie szczegółowo okre-

ņlona w zawartej umowie pomiędzy Gminą i 
Przewoňnikiem, przy załoŊeniu, Ŋe rekompensata 
z tego tytułu musi pokryć koszty ņwiadczenia 
usług oraz udzielanych ulg na rzecz mieszkańców 
danej Gminy. 

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres 

10 lat i obowiązuje od dnia jego podpisania. 
§ 8. 1. Niniejsze Porozumienie moŊe być 

rozwiązane w kaŊdym czasie w trybie porozumienia 
stron. 

2. KaŊda ze stron ma prawo do rozwiązania 
niniejszego porozumienia za uprzednim trzymie-
sięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymaga-
ją formy pisemnej pod rygorem niewaŊnoņci. 

§ 10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym 
„Porozumieniem” mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňniej-
szymi zmianami), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 5, poz. 13) oraz ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 
cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z póňn. 
zm.). 

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kaŊdej ze 
stron porozumienia. 

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i 
wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od daty jego 
ogłoszenia. 

 
Prezydent Miasta Radomsko: 

Anna Milczanowska 
 

Wójt Gminy Radomsko: 
Marian Zaborowski 

 
Prezes Zarządu 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Radomsku: 

Krzysztof Nabrdalik 
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