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UCHWAŁA NR XXXV/195/2009 RADY POWIATU RAWSKIEGO
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego
Na podstawie art. 12 ust. 1 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
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Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Rawskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/34/2003 Rady
Powiatu Rawskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w
sprawie Statutu Powiatu Rawskiego (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego Nr 248, poz. 2232, z późn. zm.: z 2004 r.
Nr 174, poz. 1576, z 2007 r. Nr 147, poz. 1327, Nr
348, poz. 3110) w § 28 pkt 2 po słowach „ze
Skarbnikiem Powiatu” skreśla siĉ słowa „Sekreta-

Poz. 29,30,31

rzem Powiatu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady
Powiatu Rawskiego:
Teresa Pietrzak
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UCHWAŁA NR XXXII/191/2009 RADY GMINY ALEKSANDRÓW
z dnia 30 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członka ochotniczej straży pożarnej
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 roku, Nr 178, poz. 1380) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. § 1 W uchwale Nr XXI/115/2008 Rady
Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 listopada 2008
roku, w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniĉżnego dla członka ochotniczej straży pożarnej (Dz. Urz.
Wojewody Łódzkiego Nr 363, poz. 3184) § 1 otrzymuje brzmienie: § 1 Ustala siĉ dla członka ochotniczej straży pożarnej działającej na terenie gminy
Aleksandrów wysokość ekwiwalentu za każdą godzinĉ:
1) udziału w działaniach ratowniczo–gaśniczych

na kwotĉ 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych);
2) uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
przez Gminĉ Aleksandrów na kwotĉ 6,00 zł
(słownie: sześć złotych).
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Gminy w Aleksandrowie:
Grzegorz Józefowski
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UCHWAŁA NR XXXVI/195/09 RADY GMINY W GALEWICACH
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę
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, 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, 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) w związku z art. 14,
ust. 5, art. 6, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
z 2006 r. Nr 249, poz. 2104, 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
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180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370)
uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. Świadczenia przedszkola publicznego
prowadzonego przez Gminĉ Galewice wykraczające
poza podstawĉ programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.
§ 2. Świadczeniami o których mowa w § 1,
są:
1) zajĉcia opiekuńczo-wychowawcze, wykraczające
poza podstawĉ programową wychowania przedszkolnego.
§ 3. Ustala siĉ odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizacjĉ podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty nastĉpujących zajĉć opiekuńczo-wychowawczych oraz
dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka, w wysokości 0,40 zł za
każdą zrealizowaną godzinĉ zajĉć;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, w wysokości 0,40
zł za każdą zrealizowaną godzinĉ zajĉć;
3) zajĉcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, w wysokości 0,40 zł za każdą zrealizowaną godzinĉ zajĉć;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka, w wysokości 0,40 zł za każdą
zrealizowaną godzinĉ zajĉć;
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wysokości 0,40 zł
za każdą zrealizowaną godzinĉ zajĉć.
§ 4. Opłatĉ za świadczenia, o których mowa
w § 3 ustala siĉ miesiĉcznie jako iloczyn liczby godzin korzystania przez dziecko z przedmiotowych
świadczeń i stawki godzinowej określonej w § 3.
§ 5. Opłatĉ, o której mowa w § 4 wnosi siĉ
miesiĉcznie do dnia 20 nastĉpnego miesiąca po
miesiącu w którym świadczenia zostały zrealizowane.
§ 6. Szczegółowy zakres realizowanych
przez przedszkola prowadzone przez gminĉ Gale31

Poz. 31

wice świadczeń oraz odpłatności, o których mowa
w § 3 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiĉdzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 7. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje siĉ odpowiednio do odpłatności rodziców za
usługi świadczone przez oddziały przedszkolne
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez gminĉ Galewice dla dzieci przedszkolnych w
zakresie przekraczającym podstawy programowe
wychowania przedszkolnego.
§ 8. Postanowienia § 3 niniejszej uchwały
nie dotyczą dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkola (oddziały przedszkolne
w szkołach) prowadzonych przez gminĉ Galewice
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, na które przekazywana jest czĉść
oświatowa subwencji ogólnej.
§ 9. Uchyla siĉ uchwały: Nr XXXIII/174/09
Rady Gminy w Galewicach z dnia 21 września
2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia
przedszkola prowadzonego przez gminĉ i Nr
XXXIV/181/09 Rady Gminy w Galewicach z dnia 29
października 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za
świadczenia przedszkola prowadzonego przez
gminĉ.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XV/85/08 Rady
Gminy w Galewicach z dnia 22 lutego 2008 r. w
sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminĉ.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy Galewice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Łódzkiego z mocą od pierwszego
dnia miesiąca nastĉpującego po miesiącu ogłoszenia uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Marian Wojcieszak
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UCHWAŁA NR XXXI/162/09 RADY GMINY KOWIESY
z dnia 27 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, 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) oraz art. 90f ustawy z dnia 7września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
Lp.
1.
2.
3.
4.

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, 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 120, poz. 818, Nr 115, poz.
791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, 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) Rada Gminy Kowiesy uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XXVII/134/05 Rady Gminy
Kowiesy z dnia 29 marca 2005 roku, § 13 otrzymuje
brzmienie: „§ 13. Wysokość stypendium szkolnego
jest uzależnione od sytuacji materialnej rodziny i
wynosi miesiĉcznie:

Dochód na osobĉ w rodzinie według kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
dochód do wysokości 25% kryterium dochodowego
dochód od 26% do 50% kryterium dochodowego
dochód od 51% do 75% kryterium dochodowego
dochód od 76% do 100% kryterium dochodowego

§ 2. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje siĉ od dnia 1 września 2009 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdo-

Wysokość stypendium szkolnego
w % kwoty zasiłku rodzinnego
do 200% kwoty zasiłku rodzinnego
do 175% kwoty zasiłku rodzinnego
do 120% kwoty zasiłku rodzinnego
do 80% kwoty zasiłku rodzinnego

wym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy:
Janina Rybicka
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UCHWAŁA NR LXIX/1326/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 2 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi
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 oraz 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 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 115, poz. 124), art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr
97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210,
poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr
157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 118, poz. 989), art.
34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z
2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
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i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr
211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160,
poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz.
935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408 oraz z 2009 r. Nr
92, poz. 753), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr
LI/935/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca
2005 r. w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi,
zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr
LIV/1032/05 z dnia 28 września 2005 r., Nr LX/1142/05
z dnia 28 grudnia 2005 r., Nr LXIV/1206/06 z dnia 8
marca 2006 r., Nr LXIX/1306/06 z dnia 14 czerwca
2006 r., Nr LXXIII/1410/06 z dnia 30 sierpnia 2006r.,
Nr LXXIV/1427/06 z dnia 13 września 2006 r., Nr
LXXVI/1473/06 z dnia 18 października 2006 r., Nr
XXXV/668/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. i Nr
XLII/839/08 z dnia 22 października 2008 r. wprowadza
siĉ nastĉpujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 po pkt 6 dodaje siĉ pkt 7 w brzmieniu: „7) właściciele samochodów osobowych

Poz. 33,34

oraz osoby im towarzyszące - łącznie w liczbie
zgodnej z wpisem określającym liczbĉ miejsc
siedzących w samochodzie, podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”;
2) w § 5 ust. 1 po pkt 18 dodaje siĉ pkt 19 w
brzmieniu: „19) osoby, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 7 - dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego wystawionego na imiĉ i nazwisko jednego z pasażerów.
Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łodzi:
Tomasz Kacprzak
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UCHWAŁA NR LXIX/1328/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych dla przeprowadzenia
referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji
Na podstawie art. 30 ust. 2b, 2d i 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z
2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr
96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 1
ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz.
1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), Rada
Miejska w Łodzi uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Tworzy siĉ na obszarze miasta Łodzi
obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śled-

czych, dla przeprowadzenia referendum gminnego
w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi
przed upływem kadencji, ustala ich numery i granice oraz wyznacza siedziby obwodowych komisji do
spraw referendum - w brzmieniu stanowiącym
załączniki Nr 1 - 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Uchwałĉ podaje siĉ do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzĉdu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i w siedzibach delegatur Urzĉdu Miasta
Łodzi.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjĉcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łodzi:
Tomasz Kacprzak
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UCHWAŁA NR LXIX/1337/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 2 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury
pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 2 pkt 2 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, 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 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241) oraz art. 9, art. 11, art. 13 ust. 1 i ust. 2, art.
21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr
41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz.
1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr
261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132,
poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r.
Nr 62, poz. 504) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co
nastĉpuje:
§ 1. Wyraża siĉ zgodĉ na zmianĉ umowy o
utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Fabryka
Sztuki w Łodzi, stanowiącej załącznik Nr 1 do
uchwały Nr LXXVI/1483/06 Rady Miejskiej w Łodzi z
dnia 18 października 2006 r. w sprawie utworzenia i
nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Fabryka
Sztuki
w
Łodzi,
zmienionej
uchwałą
Nr XVI/263/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca
2007 r., zgodnie z projektem aneksu, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W statucie Fabryki Sztuki w Łodzi,
stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały
Nr LXXVI/1483/06 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia
18 października 2006 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Fabryka
Sztuki w Łodzi, zmienionej uchwałą Nr XVI/263/07
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r.
wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1-2 otrzymuje brzmienie:
„1. Fabryka Sztuki jest instytucją kultury, której
podstawowym celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury, ze szczególnym uwzglĉdnieniem zjawisk w sztuce współczesnej, sztukach
multimedialnych, współczesnych praktykach teatralnych i innych formach sztuki współczesnej,
a także wspieranie przedsiĉbiorczości związanej
ze sztuką i kulturą.

2. Do zakresu działalności Fabryki Sztuki należy:
1) krajowa i miĉdzynarodowa współpraca kulturalna i artystyczna;
2) realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki;
3) inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze;
4) prezentacja i popularyzacja współczesnego
dorobku teatralnego;
5) aktywizacja i promocja twórczości młodzieży, animowanie nowych środowisk sztuki;
6) promowanie różnych form edukacji kulturalnej, w tym poprzez unikatowy model dydaktyczny obejmujący formy pracy warsztatowej z głosem i ciałem;
7) budowanie partnerskiej sieci współpracy pomiĉdzy ośrodkami kultury w kraju i za granicą;
8) organizowanie pokazów praktycznych i spotkań teoretycznych z zakresu sztuki teatru,
sztuk multimedialnych oraz innych dyscyplin współczesnej sztuki;
9) prowadzenie badań teoretycznych poświĉconych sztuce ze szczególnym uwzglĉdnieniem teatru i sztuk multimedialnych;
10) organizowanie zajĉć warsztatowych, pokazów praktycznych i spotkań teoretycznych z
różnych dziedzin sztuki, w tym w szczególności sztuk multimedialnych, technik teatralnych i innych dziedzin sztuki współczesnej;
11) realizacja projektów artystycznych, w tym
przedstawień teatralnych, form muzycznych,
wystaw i prezentacji multimedialnych;
12) prowadzenie działalności wydawniczej i
dokumentacyjnej;
13) realizacja projektów odwołujących siĉ do
wielokulturowości Europy i różnorodności
współczesnych kultur tradycyjnych;
14) wspieranie rozwoju design, wzornictwa przemysłowego i mody;
15) wspieranie rozwoju sztuki video i fotografii;
16) realizacja projektów edukacyjnych;
17) realizacja seminariów, konferencji i sesji
naukowych z pogranicza sztuki i nauki z
uwzglĉdnieniem antropologii teatru, muzykologii, etnologii i teorii kultury;
18) tworzenie i wdrażanie programów arte –
terapii;
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19) działalność instruktażowo–metodyczna;
20) organizacja i prowadzenia inkubatora kultury;
21) stworzenie zaplecza materialno – technicznego dla prowadzenia działalności artystycznej z różnych dziedzin sztuki i kultury;
22) stworzenie platformy współdziałania artystów zajmujących siĉ różnymi dziedzinami
sztuki i przedsiĉbiorców;
23) promocja i opieka nad artystami, w szczególności młodego pokolenia;
24) promocja Łodzi i regionu poprzez prezentacjĉ działalności artystycznej z różnych
dziedzin sztuki;
25) organizacja i wsparcie programów turystyki kulturalnej;
26) wspieranie rozwoju przedsiĉbiorczości związanej z działalnością kulturalną i sztuką
wszelkich dziedzin;
27) doradztwo i szkolenia dla stowarzyszeń
twórczych, artystów i twórców kultury z zakresu przedsiĉbiorczości i innowacji, promocji, zarządzania i organizacji itp.;
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28) doradztwo i szkolenia dla przedsiĉbiorców
z zakresu organizowania przedsiĉwziĉć artystycznych i kulturalnych, prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sztuką,
promocji poprzez sztukĉ i przedsiĉwziĉcia artystyczne itp.;
29) pozyskiwanie środków pozabudżetowych
funduszy krajowych i zagranicznych, w tym
Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na
realizacjĉ zadań Fabryki.”;
2) w § 5 w ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:
„1) wynajmu i dzierżawy składników majątku
ruchomego i nieruchomego,”;
3) w § 9 ust. 2 skreśla siĉ.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łodzi:
Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIX/1337/09
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 2 grudnia 2009 r.
ANEKS
do umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi, zawarty
w dniu ……………………………………………pomiĉdzy:
1. Miastem Łódź, reprezentowanym przez pana Jerzego Kropiwnickiego Prezydenta Miasta Łodzi, zwanym dalej „Miastem”
a
2. Fundacją Łódź Art Center z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3, wpisaną do rejestru w KRS (
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000246599, NIP:
728-260-49-12, REGON 100146798, reprezentowaną przez pana Krzysztofa Candrowicza, Prezesa Fundacji Łódź Art Center, zwaną dalej „Fundacją”
oraz
3. Stowarzyszeniem Teatralnym CHOREA z siedzibą w Gardzienice II Nr 28, 21-050 Piaski, wpisanym do
rejestru w KRS (Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy) pod Nr 0000194146, NIP: 712-28-50832, REGON: 432695476, reprezentowanym przez pana Tomasza Rodowicza, Prezesa Stowarzyszenia
Teatralnego CHOREA, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”.
§ 1. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Celem działania Fabryki Sztuki jest tworzenie i upowszechnianie kultury, ze szczególnym uwzglĉdnieniem zjawisk w sztuce współczesnej, sztukach multimedialnych, współczesnych praktykach teatralnych i innych formach sztuki współczesnej, a także wspieranie przedsiĉbiorczości związanej ze sztuką i
kulturą.”.
§ 2. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
za Miasto
za Fundacjĉ
za Stowarzyszenie
35
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UCHWAŁA NR LXIX/1342/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie nadania imienia parkowi położonemu w rejonie ulic: Oleńki Billewiczówny,
Alei Hetmańskiej, Juranda ze Spychowa i Maćka z Bogdańca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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, 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 i Nr 157, poz. 1241), w związku z uchwałą Rady
Miejskiej w Łodzi Nr XXXVII/711/08 z dnia 9 lipca
2009 r. w sprawie uznania za park terenu położonego w rejonie ulic: Oleńki Billewiczówny, Alei Het-

mańskiej, Juranda ze Spychowa i Maćka z Bogdańca, Rada Miejska w Łodzi uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. Parkowi miejskiemu, położonemu w rejonie ulic: Oleńki Billewiczówny, Alei Hetmańskiej,
Juranda ze Spychowa i Maćka z Bogdańca, nadaje
siĉ nazwĉ: Park na Janowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łodzi:
Tomasz Kacprzak
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UCHWAŁA NR XLI/316/09 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary położone przy Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Tadeusza Kościuszki oraz przy ul. Tatar. (22)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 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 i Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, 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 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 15 ust.
2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27
marca 2003r. 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237 i Nr 220 poz. 1413) w nawiązaniu do Uchwały
Nr XXXIII/269/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Ma-

zowieckiej, obszary położone przy Al. Konstytucji 3
Maja i ul. Tadeusza Kościuszki oraz przy ul. Tatar,
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastĉpuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia w zakresie nie uwzglĉdnionych uwag do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone
przy Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Tadeusza Kościuszki
oraz przy ul. Tatar - uwagi nie wpłynĉły.
§ 2. Stwierdza siĉ zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary
położone przy Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Tadeusza
Kościuszki oraz przy ul. Tatar, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
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zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady
Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca
2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
(Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr
64, poz. 554, z 2002 r. Nr 81, poz. 1529 i Nr 292,
poz. 3802, z 2003 r. Nr 225, poz. 2133 i Nr 557, poz.
3651, z 2005 r. Nr 85, poz. 829, Nr 129, poz. 1328 i
Nr 282, poz. 2710, z 2006 r. Nr 7, poz. 67 i Nr 8,
poz. 71, z 2007 r. Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, poz.
1745 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 42, Nr 15, poz. 190,
Nr 116, poz. 1131, Nr 201, poz. 1882, Nr 365, poz.
3225, Nr 365, poz. 3226, Nr 362, poz. 3176 i Nr 362,
poz. 3177) wprowadza siĉ zmiany dotyczące fragmentów obszaru miasta, obejmujących tereny
oznaczone symbolami: 4.169.M,U i 8.78UU.
2. Integralną czĉścią uchwały są rysunki Nr
113 i 114 zmiany miejscowego planu bĉdące załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały.
3. Szczegółowy przebieg granic obszarów
objĉtych zmianą miejscowego planu jest określony na rysunkach zmiany miejscowego planu.
4. Obowiązujący zakres rysunków zmiany
planu obejmuje:
1) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są granicą obszaru objĉtego zmianą
planu miejscowego;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu;
4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania terenu;
5) linie podziału wewnĉtrznego terenów - zasada
podziału na działki budowlane;
6) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy;
8) oznaczenie obiektów wpisanych do rejestru
zabytków;
9) granice strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej.
5. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala siĉ stawkĉ procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wysokości zero%.
§ 4. 1. Pojĉcia i określenia użyte w planie, a
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego wg stanu na dzień
podjĉcia niniejszej uchwały.
2. Ilekroć w zmianie planu miejscowego
jest mowa o:
1) „obszarze zmiany planu” - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich czĉści położone
w granicach niniejszej zmiany planu;

Poz. 37

2) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to
rozumieć fragment obszaru miasta, którego
granice pokrywają siĉ z granicami obrĉbu
geodezyjnego;
3) „terenach” - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi w obszarze
zmiany planu, nieruchomości lub ich czĉści,
dla których zostały określone niniejszą zmianą
planu różne przeznaczenia lub różne zasady
zagospodarowania i które zostały oznaczone w
tekście zmiany miejscowego planu oraz na rysunku zmiany miejscowego planu symbolami
cyfrowymi;
4) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć
określone dla poszczególnych terenów zespoły
uprawnień i zobowiązań do podejmowania
działań w przestrzeni, służących realizacji określonych celów, wyodrĉbnione wg zasad i sposobów korzystania z nieruchomości, oznaczone w tekście zmiany planu i na rysunku zmiany
planu symbolami literowymi;
5) „dopuszczeniu” należy przez to rozumieć
uprawnienia do realizacji na działce budowlanej obiektów budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu, które wykraczają poza ustalone w definicji przeznaczenia
terenu określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jako towarzyszących istniejącym lub realizowanym obiektom budowlanym o funkcjach
zgodnych z przeznaczeniem ustalonym w rozdziale 2 uchwały;
6) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkĉ gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostĉp do drogi publicznej i wyposażenie w
urządzenia infrastruktury technicznej są zgodne z pozostałymi ustaleniami niniejszej zmiany
miejscowego planu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z
odrĉbnych przepisów i aktów prawa miejscowego;
7) „granicach obszaru objĉtego rysunkiem zmiany planu” - należy przez to rozumieć te zewnĉtrzne linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy których wykreślono symbol
granicy (określony w legendzie rysunku zmiany planu) obszaru objĉtego rysunkiem zmiany
planu;
8) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez
to rozumieć liniĉ, w której obowiązkowo należy
usytuować ścianĉ budynku (lub, co najmniej
jeden narożnik budynku w sytuacji usytuowania ściany budynku równolegle do wspólnej
granicy z sąsiednią działką budowlaną) bez jej
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej
ulicy lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu elementów zagospodarowania terenu
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z zastrzeżeniem, że w terenach mieszkaniowych linia ta dotyczy tylko budynków mieszkalnych, a dla pozostałych budynków o innych
funkcjach jest linią nieprzekraczalną, zakaz ten
nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,
zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa,
podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, których wysuniĉcie poza ścianĉ
budynku nie przekracza odległości 1,3 m, chyba że ustalenia rozdziału 2 stanowią inaczej;
9) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy
przez to rozumieć liniĉ, w której może być
umieszczona ściana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap
dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, których wysuniĉcie poza
ścianĉ budynku nie przekracza odległości 1,3
m, chyba że jest to linia zabudowy ustalona od
napowietrznej linii elektroenergetycznej;
10) „udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony
zmianą planu dla terenu lub działki budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni
gruntu rodzimego pokrytego roślinnością oraz
wodami powierzchniowymi na terenie lub
działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetacjĉ, o
powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, do powierzchni całego terenu lub działki budowlanej;
11) „linii podziału wewnĉtrznego terenów o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania” - należy rozumieć liniĉ określoną rysunkiem zmiany planu określającą zasadĉ podziału na działki budowlane;
12) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu
- należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na
dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu;
13) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych” w poszczególnych terenach - należy przez to rozumieć: dopuszczalność wykonywania na istniejących obiektach budowlanych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy,
odbudowy i remontów, a na istniejących
obiektach przyrodniczych wykonywania zabiegów pielĉgnacyjnych i odtworzeniowych;
14) „pierzei” – należy przez to rozumieć ciąg elewacji frontowych, stanowiących jedną stronĉ
placu lub ulicy, traktowany jako całość przestrzenna;
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15) „zabudowie pierzejowej” - należy przez to rozumieć takie usytuowanie budynków, w którym obydwie ściany szczytowe na całej jej powierzchni są umieszczone bezpośrednio przy
granicach z działkami sąsiednimi, a ściany od
strony przylegającej ulicy umieszczone są w linii rozgraniczającej ulicy lub obowiązującej linii zabudowy;
16) „zabudowie wolnostojącej” - należy przez to
rozumieć takie usytuowanie budynków mieszkalnych, w którym każdy z budynków jest odległy od granicy działki budowlanej minimum
3 m;
17) „wnĉtrzu działki budowlanej” należy przez to
rozumieć tą czĉść nieruchomości (działki budowlanej), która jest położona w odległości
wiĉkszej niż 12 m od określonej miejscowym
planem linii zabudowy po stronie przeciwnej
do przylegającej ulicy (drogi);
18) „wysokości budynków” określonej w metrach
- należy przez to rozumieć wysokość liczoną od
poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego czĉści pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej
położonego punktu przekrycia.
3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego
jest mowa o przeznaczeniu:
1) „tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami”,
oznaczonym symbolem „Mu”, należy przez to
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania:
a) projektowanych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i jednorodzinnych,
b) projektowanych budynków o funkcjach:
administracji, kultury, oświaty, służby zdrowia (z wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni
użytkowej powyżej 400 m2), gastronomii,
poczty i telekomunikacji, usług (z wyłączeniem zakładów wulkanizacji, myjni samochodowych, stacji paliw i warsztatów samochodowych), z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych, garażami
oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami,
miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;
2) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania:
a) projektowanych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych,
b) projektowanych budynków o funkcjach:
administracji, kultury, oświaty, służby zdrowia (z wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wyłączeniem domów opie-
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ki), obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni
użytkowej powyżej 200m2), gastronomii,
poczty i telekomunikacji, usług (z wyłączeniem zakładów wulkanizacji, myjni samochodowych, stacji paliw i warsztatów samochodowych), wyłącznie jako budynków towarzyszących istniejącemu lub projektowanemu budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym, z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i
obiektami infrastruktury technicznej, przy
zachowaniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały;
3) „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym
symbolem „U”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa publicznego, kultury,
obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 400 m2), gastronomii, turystyki, poczty i
telekomunikacji, usług nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją indywidualną komunalnych oraz usług związanych z obsługą komunikacji samochodowej (z wyłączeniem baz transportu samochodowego, zakładów wulkanizacji,
myjni samochodowych i stacji paliw), z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych,
garażami oraz powierzchniami biologicznie
czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej,
przy zachowaniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały.
§ 5. Na obszarach objĉtych zmianą planu
ustala siĉ zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o:
a) punkty identyfikacyjne określone na rysunku zmiany planu,
b) trwałe naniesienia lub granice własności jako linie (punkty) pokrywające siĉ z tymi
elementami rysunku zmiany planu;
2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o miary graficzne z rysunku
zmiany planu;
3) linie zabudowy - określono na rysunku zmiany
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planu punktami identyfikacyjnymi;
4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu
terenu) nie określono linii zabudowy, należy
przez to rozumieć, że linia pokrywa siĉ z linią
rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu
lub zasadach zagospodarowania przy zachowaniu przepisów szczególnych, z tym że w terenach o zabudowie pierzejowej taka linia zabudowy jest linią obowiązującą dla budynków
mieszkalnych i usługowych;
5) dopuszczalne jest zachowanie, ale bez prawa
odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, istniejących budynków, gdy nie spełniają warunków
ustaleń dotyczących linii zabudowy, określonych na rysunku zmiany planu lub przepisami
rozdziału 2 niniejszej uchwały;
6) w pasie terenu określonym linią zabudowy i
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz
realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, chyba że ustalenia zawarte w przepisach
rozdziału 2 niniejszej uchwały stanowią inaczej;
7) ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia
terenów budowlanych w miejsca postojowe
dla samochodów osobowych:
a) w terenach o przeznaczeniu tereny usługowe minimum:
- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczĉte 40 m2 po
wierzchni użytkowej,
- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,
- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe,
- dla obiektów administracyjnych i obsługi
finansowej 7 stanowisk na każde 100 m2
powierzchni użytkowej,
- dla pozostałych obiektów usługowych jedno stanowisko na każde 100 m2 powierzchni użytkowej,
b) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego budynku mieszkalnego maksimum - 4
stanowiska w garażach,
c) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla jednego lokalu mieszkalnego minimum – 1 stanowisko;
8) przepis zawarty w pkt 7 niniejszego paragrafu
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadających powierzchni sprzedaży;
9) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia realizacjĉ budynków, dopuszczalne jest
usytuowanie budynków bezpośrednio przy
granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w
odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką
budowlaną przy zachowaniu przepisów dotyczących dostĉpu do pomieszczeń naturalnego
oświetlenia, zapewnienia w pomieszczeniach
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czasu nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa pożarowego oraz przy zachowaniu
pozostałych ustaleń planu;
10) w terenach określonych planem, obowiązuje
zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości powyżej
1,8 m;
11) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony
ulic, placów i zbiornika Dolna:
a) z prefabrykatów betonowych,
b) o wypełnieniu powierzchni powyżej 60%;
12) pokazane na rysunku planu linie podziału wewnĉtrznego jako zasada podziału, obowiązują
w zakresie kierunku przebiegu granic nowego
podziału oraz usytuowania działek w stosunku
do ulic;
13) w obszarach objĉtych zmianą planu nie wyznacza siĉ granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,
a w związku z tym nie określa siĉ szczegółowych zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zasady i warunki
kształtowania zagospodarowania na
wyodrĉbnionych terenach
§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 4 wyznacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na
rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz
symbolem cyfrowym i literowym.
2. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 113 symbolem 4.329.Mu:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej
z usługami;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zasady zabudowy:
- dopuszcza siĉ realizacjĉ budynków o funkcji usługowej lub lokali usługowych w budynkach mieszkalnych z wyłączeniem funkcji handlu o powierzchni sprzedaży powyżej
400 m2 oraz o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2,
- w pasie terenu przylegającym do ulic o szerokości minimum 10 m, obowiązuje usytuowanie budynków mieszkalnych i usługowych w formie zabudowy pierzejowej,
- w pierzei od strony ulicy Kościuszki i Al.
Konstytucji 3 Maja, budynki o wysokości
od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w poddaszu użytkowym, maksymalnie do 12 m,
- wysokość budynków mieszkalnych i usługowych we wnĉtrzu działki budowlanej, do
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dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 9,5 m,
- wysokość pozostałych budynków do 4 m,
- połacie dachowe budynków mieszkalnych
w pierzei o nachyleniu od 30% do 100%,
- połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 20% do 70%,
- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną, blachą lub blachą dachówkową w kolorze brązowym, czerwonym lub grafitowym,
- dachy wysuniĉte poza lico muru do 70 cm,
- poziom kalenicy dachu budynku winien
nawiązywać do kalenic budynków sąsiednich z uwzglĉdnieniem zasady umiejscowienia linii kalenicy budynku niższego w
obrĉbie ściany szczytowej budynku wyższego,
- poziom posadzki parteru, w czĉści frontowej, wyniesiony nad poziom terenu maksymalnie do wysokości 0,45 m,
- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy od kalenicy dachu,
- zakaz instalowania na elewacjach frontowych budynków: wszelkich urządzeń licznikowych infrastruktury technicznej, których powierzchnia frontowa wykracza poza
powierzchniĉ ściany frontowej, ślusarki
stalowej oraz okładania elewacji płytkami
terakotowymi oraz winylowymi typu „siding”,
- zakaz realizacji loggii,
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 80%,
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronĉ wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy
oraz sposobów zagospodarowania terenu,
- w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną
ustala siĉ preferencje dla niewĉglowych
czynników, w tym kolektorów słonecznych,
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i
energii elektrycznej,
- udział powierzchni terenu biologicznie
czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej,
- obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco
oddziaływać na środowisko za wyjątkiem
sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych wyłącznie
z użytkowaniem budynków w obrĉbie
działki budowlanej, na której urządzenie
jest realizowane,
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- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak
dla terenów przeznaczonych pod zabudowĉ mieszkaniowo-usługową,
c) nie ustala siĉ zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
d) zasady obsługi komunikacyjnej:
- dostĉpność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice
przylegające do terenu,
- miejsca postojowe w obrĉbie działki budowlanej oraz z wykorzystaniem parkingów publicznych na Placu Wolności,
e) zasady obsługi systemami infrastruktury
technicznej:
- zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego wodociągu w otaczających ulicach,
- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych w
otaczających ulicach,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji
deszczowej, przy zachowaniu przepisów
szczególnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napiĉcia,
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o niezbĉdne urządzenia
służące gromadzeniu odpadów w celu ich
przygotowania do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania,
f) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza siĉ realizacjĉ nośników reklam:
- płaskich przylegających do ściany,
- o powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni całkowitej ściany budynku,
h) zasady podziału nieruchomości:
- wielkość działki budowlanej od 100 m2 do
1000 m2, przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 10 m,
- istniejące działki ewidencyjne, zabudowane nie spełniające powyższych warunków
do zachowania jako działki budowlane.
3. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 113 symbolem 4.330.U:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zasady zabudowy:
- dopuszcza siĉ realizacjĉ lokali mieszkalnych w budynkach o funkcji usługowej,
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- w pasie terenu przylegającym do ulic o
szerokości minimum 10 m, obowiązuje usytuowanie budynków usługowych w formie
zabudowy pierzejowej,
- w pierzei od strony ulicy Kościuszki i Al.
Konstytucji 3 Maja, budynki o wysokości
od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w poddaszu użytkowym, maksymalnie do 13 m,
- wysokość budynków usługowych we wnĉtrzu działki budowlanej, do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 9,5
m,
- wysokość pozostałych budynków do 4 m,
- połacie dachowe budynków usługowych w
pierzei o nachyleniu od 30% do 100%,
- połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 20% do 70%,
- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną, blachą lub blachą dachówkową w kolorze brązowym, czerwonym lub grafitowym,
- dachy wysuniĉte poza lico muru do 70 cm,
- poziom kalenicy dachu budynku winien
nawiązywać do kalenic budynków sąsiednich z uwzglĉdnieniem zasady umiejscowienia linii kalenicy budynku niższego w
obrĉbie ściany szczytowej budynku wyższego,
- poziom posadzki parteru, w czĉści frontowej, wyniesiony nad poziom terenu maksymalnie do wysokości 0,45 m,
- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy od kalenicy dachu,
- zakaz instalowania na elewacjach frontowych budynków: wszelkich urządzeń licznikowych infrastruktury technicznej, których powierzchnia frontowa wykracza poza
powierzchniĉ ściany frontowej, ślusarki
stalowej oraz okładania elewacji płytkami
terakotowymi oraz winylowymi typu „siding”,
- zakaz realizacji loggii,
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 80%,
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronĉ wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy
oraz sposobów zagospodarowania terenu,
- w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną
ustala siĉ preferencje dla niewĉglowych
czynników, w tym kolektorów słonecznych,
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i
energii elektrycznej,
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- udział powierzchni terenu biologicznie
czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej,
- obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco
oddziaływać na środowisko za wyjątkiem
sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych wyłącznie
z użytkowaniem budynków w obrĉbie
działki budowlanej, na której urządzenie
jest realizowane,
- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak
dla terenów przeznaczonych pod zabudowĉ mieszkaniowo-usługową,
c) nie ustala siĉ zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
d) zasady obsługi komunikacyjnej:
- dostĉpność komunikacyjna do terenu z
przylegających ulic,
- miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie
działki budowlanej oraz z wykorzystaniem
parkingu publicznego na Pl. Wolności,
e) zasady obsługi systemami infrastruktury
technicznej:
- zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego wodociągu,
- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo,
przy zachowaniu przepisów szczególnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napiĉcia,
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o niezbĉdne urządzenia
służące gromadzeniu odpadów w celu ich
przygotowania do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania,
f) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza siĉ realizacjĉ nośników reklam:
- płaskich przylegających do ściany,
- o powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni całkowitej ściany budynku,
h) wielkość działek budowlanych uzależniona
od realizowanej funkcji i wielkości obiektów
budowlanych, przy zachowaniu szerokości
frontów działek minimum 10 m i wielkości
działki budowlanej minimum 500 m2.
4. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został
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oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 113 symbolem 4.331.Mu:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej
z usługami;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zasady zabudowy:
- dopuszcza siĉ realizacjĉ budynków o funkcji usługowej lub lokali usługowych w budynkach mieszkalnych z wyłączeniem
funkcji handlu o powierzchni sprzedaży
powyżej 400 m2 oraz o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2,
- w pasie terenu przylegającym do ulic o
szerokości minimum 10 m, obowiązuje
usytuowanie budynków mieszkalnych i
usługowych w formie zabudowy pierzejowej,
- w pierzei od strony Placu Wolności i ulicy
Kościuszki, budynki o wysokości od dwóch
do trzech kondygnacji nadziemnych w tym
trzecia w poddaszu użytkowym, maksymalnie do 12 m,
- w pierzei od strony Polnej i Al. Konstytucji
3 Maja, budynki o wysokości od dwóch do
czterech kondygnacji nadziemnych, w tym
czwarta w poddaszu użytkowym, maksymalnie do 15 m,
- wysokość budynków mieszkalnych i usługowych we wnĉtrzu działki budowlanej, do
trzech kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m,
- wysokość pozostałych budynków do 4 m,
- dopuszcza siĉ realizacjĉ bram przejazdowych wyłącznie drewnianych,
- połacie dachowe budynków mieszkalnych
w pierzei o nachyleniu od 30% do 100%,
- połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 20% do 70%,
- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną, blachą lub blachą dachówkową w kolorze brązowym, czerwonym lub grafitowym,
- dachy wysuniĉte poza lico muru do 70 cm
z uwzglĉdnieniem nawiązania do formy
dachów historycznych budynków sąsiadujących,
- poziom kalenicy dachu budynku winien
nawiązywać do kalenic budynków sąsiednich z uwzglĉdnieniem zasady umiejscowienia linii kalenicy budynku niższego w
obrĉbie ściany szczytowej budynku wyższego,
- poziom posadzki parteru, w czĉści frontowej, wyniesiony nad poziom terenu maksymalnie do wysokości 0,45 m,
- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy od kalenicy dachu,
- w elewacjach frontowych podziały, proporcje powierzchni okien i ścian, detal oraz
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kolorystyka powinny być dostosowane do
historycznych budynków sąsiadujących,
charakteru wnĉtrza urbanistycznego oraz
lokalnych tradycji kształtowania zabudowy,
- na elewacjach frontowych budynków w
pierzejach obowiązuje uczytelnienie historycznych granic nieruchomości,
- zakaz instalowania na elewacjach frontowych budynków: wszelkich urządzeń licznikowych infrastruktury technicznej, których powierzchnia frontowa wykracza poza
powierzchniĉ ściany frontowej, ślusarki
stalowej oraz okładania elewacji płytkami
terakotowymi oraz winylowymi typu „siding”,
- zakaz realizacji loggii,
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronĉ wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy
oraz sposobów zagospodarowania terenu,
- w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną
ustala siĉ preferencje dla niewĉglowych
czynników, w tym kolektorów słonecznych,
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i
energii elektrycznej,
- udział powierzchni terenu biologicznie
czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej,
- obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco
oddziaływać na środowisko za wyjątkiem
sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych wyłącznie
z użytkowaniem budynków w obrĉbie
działki budowlanej, na której urządzenie
jest realizowane,
- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak
dla terenów przeznaczonych pod zabudowĉ mieszkaniowo-usługową,
c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- fragment terenu położony jest w granicach
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, realizacja zagospodarowania podlega nadzorowi konserwatorskiemu na podstawie
przepisów szczególnych,
- w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej prace ziemne wymagają sprawowania nadzoru archeologicznego na warunkach określonych w przepisach szczególnych,
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- dom przy ul. Placu Wolności Nr 6, wpisany
do rejestru zabytków, realizacja zagospodarowania podlega nadzorowi konserwatorskiemu na podstawie przepisów szczególnych,
d) zasady obsługi komunikacyjnej:
- dostĉpność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice
przylegające do terenu,
- miejsca postojowe w obrĉbie działki budowlanej oraz z wykorzystaniem parkingów publicznych na Placu Wolności,
e) zasady obsługi systemami infrastruktury
technicznej:
- zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego wodociągu w otaczających ulicach,
- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych w
otaczających ulicach,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji
deszczowej, przy zachowaniu przepisów
szczególnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napiĉcia,
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o niezbĉdne urządzenia
służące gromadzeniu odpadów w celu ich
przygotowania do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania,
f) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza siĉ realizacjĉ nośników reklam:
- płaskich przylegających do ściany,
- o powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni całkowitej ściany budynku,
h) zasady podziału nieruchomości:
- wielkość działki budowlanej od 150 m2 do
1000 m2, przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 10 m,
- działki gruntu, nie spełniające powyższych
warunków mogą być wydzielane wyłącznie
jako czĉści uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej,
- zasadą podziału na działki budowlane jest
zachowanie istniejących historycznych
granic nieruchomości.
§ 7. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 8 wyznacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na
rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi
oraz symbolem cyfrowym i literowym.
2. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
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niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 114 symbolem 8.93.U:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zasady zabudowy:
- wysokość budynków usługowych do 9 m,
- wysokość pozostałych budynków – jedna
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do
6 m,
- połacie dachowe budynku usługowego o
nachyleniu od 20% do 100%,
- połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 20% do 70%,
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury
technicznej zapewniającej ochronĉ wód
przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń ustalonych
zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,
- w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną
ustala siĉ preferencje dla niewĉglowych
czynników, w tym kolektorów słonecznych,
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i
energii elektrycznej,
- udział powierzchni terenu biologicznie
czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej,
- obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko,
- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak
dla terenów przeznaczonych pod zabudowĉ mieszkaniowo-usługową,
c) nie ustala siĉ zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
d) zasady obsługi komunikacyjnej:
- dostĉpność komunikacyjną do działek budowlanych zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu,
- miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie
działki budowlanej,
e) zasady obsługi systemami infrastruktury
technicznej:
- zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego wodociągu,
- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo,
przy zachowaniu przepisów szczególnych,
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- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napiĉcia,
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o niezbĉdne urządzenia
służące gromadzeniu odpadów w celu ich
przygotowania do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania,
f) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenu,
g) na elewacjach budynków od strony ulicy,
dopuszcza siĉ realizacjĉ nośników reklam:
- płaskich przylegających do ściany,
- o powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni całkowitej ściany budynku,
h) teren stanowi jedną działkĉ budowlaną.
3. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 114 symbolem 8.94.MNu:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,
- budynek mieszkalny o wysokości do trzech
kondygnacji nadziemnych, maksymalnie
do 11 m,
- wysokość budynków usługowych do 9 m,
- wysokość pozostałych budynków, jedna
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do
6 m,
- połacie dachowe o nachyleniu od 5% do
100%,
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 60%,
- w obrĉbie jednej działki budowlanej dopuszcza siĉ realizacjĉ wyłącznie jednego
budynku mieszkalnego o maksimum 2 lokalach mieszkalnych lub jednym lokalu
mieszkalnym i jednym lokalu usługowym,
- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną, blachą lub blachą dachówkową w kolorze brązowym, czerwonym lub grafitowym,
- dachy wysuniĉte poza lico muru do 70 cm,
- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy od kalenicy dachu,
- zakaz realizacji loggii,
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronĉ wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń
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ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy
oraz sposobów zagospodarowania terenu,
- w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną
ustala siĉ preferencje dla niewĉglowych
czynników, w tym kolektorów słonecznych,
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i
energii elektrycznej,
- udział powierzchni terenu biologicznie
czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej,
- obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco
oddziaływać na środowisko za wyjątkiem
sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych wyłącznie
z użytkowaniem budynków w obrĉbie
działki budowlanej, na której urządzenie
jest realizowane,
- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak
dla terenów przeznaczonych pod zabudowĉ mieszkaniowo-usługową,
c) nie ustala siĉ zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
d) zasady obsługi komunikacyjnej:
- dostĉpność komunikacyjną do działek budowlanych zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu,
- miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie
działki budowlanej,
e) zasady obsługi systemami infrastruktury
technicznej:
- zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego wodociągu,
- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnĉtrznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo,
przy zachowaniu przepisów szczególnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napiĉcia,
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o niezbĉdne urządzenia
służące gromadzeniu odpadów w celu ich
przygotowania do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania,
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f) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza siĉ realizacjĉ nośników reklam płaskich przylegających do ściany, których powierzchnia nie przekracza 10% powierzchni
całkowitej ściany budynku,
h) zasady podziału nieruchomości:
- wielkość działki budowlanej od 1000 m2 do
2500 m2, przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 25 m,
- działki gruntu, nie spełniające powyższego
warunku mogą być wydzielane wyłącznie
jako czĉści uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe

§ 8. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia o
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania – zadania
nie wystĉpują.
§ 9. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr
XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 64, poz. 554, z 2002 r. Nr
81, poz. 1529 i Nr 292, poz. 3802, z 2003 r. Nr 225,
poz. 2133 i Nr 557, poz. 3651, z 2005 r. Nr 85, poz.
829, Nr 129, poz. 1328 i Nr 282, poz. 2710, z 2006 r.
Nr 7, poz. 67 i Nr 8, poz. 71, z 2007 r. Nr 180, poz.
1719 i Nr 185, Nr 1745 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 42,
Nr 15, poz.190, Nr 116, poz. 1131, Nr 201, poz. 1882,
Nr 365, poz. 3225, Nr 365, poz. 3226, Nr 362, poz.
3176 i Nr 362, poz. 3177) w zakresie ustaleń dotyczących obszarów objĉtych niniejszą zmianą planu.
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady
Miasta Rawa Mazowiecka:
Grażyna Dębska
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLI/316/09 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 listopada 2009 r.

Poz. 37
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLI/316/09 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 listopada 2009 r.

Poz. 37
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU
z dnia 22 grudnia 2009 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lututów
przeprowadzonych w dniu 20 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1)) Komisarz Wyborczy w Sieradzu podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Lututów przeprowadzonych w dniu
20 grudnia 2009 r.

2. Wybory odbyły siĉ.
3. Głosowania nie przeprowadzono
4. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 1 KWW JACKA OSTRYCHARZA
a) OSTRYCHARZ Jacek Mariusz
5. W okrĉgu nr 9 wszystkie mandaty zostały obsadzone.

CZĈŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono w 1 okrĉgu
wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów.
3. Liczba wybranych radnych wyniosła 1.
4. Głosowania nie przeprowadzono w 1
okrĉgu wyborczym, tj. okrĉgu nr 9, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza
lub równa liczbie mandatów w tym okrĉgu.
CZĈŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okrĉg wyborczy nr 9
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła: 1

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu:
Barbara Bojakowska

________________
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej
ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z
2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr
96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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