
UCHWAŁA NR XIII/93/16
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 
obszary położone w rejonie ulic: Żytniej i Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i Kazimierza 

Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej, Południowej i Reymonta, Tomaszowskiej 
i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej, Targowej i Reymonta, Słowackiego, Krakowskiej, 

Osada Dolna, 1 Maja.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1515 i poz.1890), art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz.1265, poz.1434, poz.1713, 
poz.1777, poz. 1830 i poz. 1890) w związku z uchwałą Nr XXXIX/300/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
3 września 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Żytniej i Skierniewickiej, Kolejowej, 
Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej, Południowej i 
Reymonta, Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej, Targowej i Reymonta, 
Słowackiego, Krakowskiej, Osada Dolna, 1 Maja, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Żytniej i 
Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i 
Krakowskiej, Południowej i Reymonta, Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej, 
Targowej i Reymonta, Słowackiego, Krakowskiej, Osada Dolna, 1 Maja - uwagi nie wpłynęły.

§ 2. Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Żytniej i Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i 
Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej, Południowej i Reymonta, 
Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej, Targowej i Reymonta, Słowackiego, 
Krakowskiej, Osada Dolna, 1 Maja, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, zatwierdzonego uchwałą Nr LIV/399/2010 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka ze zmianą przyjętą uchwałą Nr XXXVIII/295/14 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 lipca 2014r.

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego Nr 64, poz. 354, ze zm.) wprowadza się zmiany dotyczące terenów oznaczonych symbolami: 1.18.KD, 
1.98.MNp, 1.99.MNp, 1.53.KK,PU,KSp, 2.231.KDL, 2.232.U, 4.47.KSg, 4.170.M,U, 4.224.MWp, 4.237.U, 
4.284.UZ, 4.285.KDW, 4.286.U, 4.288.KDW, 4.318.P, 4.219.ZPp, 4.375.P, 4.252.U,MN, 5.08.R,RL, 6.18.UU, 
8.24.MNp, oraz fragmentów terenów oznaczonych symbolami 4.45.KL i 4.187.M,U.

2. Integralną częścią uchwały są rysunki Nr 192 do 205 zmiany miejscowego planu będące załącznikami od Nr 
1 do Nr 14 do uchwały.

3. Szczegółowy przebieg granic obszarów objętych 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 objętego zmianą planu miejscowego;
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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 wewnętrznego terenów - zasada podziału na działki budowlane;

6) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

7) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy;

8) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania w metrach;

9) granice rezerwatu przyrody "Rawka";

10) granice strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej;

11) granice obszaru występowania stanowiska archeologicznego;

12) granice strefy ochrony archeologicznej;

13) oznaczenie obiektu wpisanego do ewidencji zabytków;

14) oznaczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków;

15) granice obszarów zagrożenia powodziowego (0,2% i 1%).

5. Dla terenów określonych rysunkami zmiany planu miejscowego nie zmienia się wysokości stawki 
procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – z tytułu zmiany planu nie 
wystąpi wzrost wartości nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę w dotychczas obowiązującym planie 
miejscowym.

6. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – takie tereny i obszary nie występują.

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć 
zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego według stanu na dzień podjęcia niniejszej 
uchwały.

2. Jeżeli pojęcia i określenia użyte w zmianie planu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, posiadają 
różne definicje w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, należy stosować ich znaczenie według przepisów o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest mowa o:

1) "obszarze zmiany planu" - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach 
niniejszej zmiany planu;

2) "obszarze urbanistycznym" - należy przez to rozumieć fragment obszaru miasta, którego granice pokrywają się 
z granicami obrębu geodezyjnego;

3) "terenach" - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi w obszarze zmiany planu, 
nieruchomości lub ich części, 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, wyodrębnione 
według 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. 4 niniejszego paragrafu jako 
towarzyszących istniejącym lub realizowanym obiektom budowlanym o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem 
ustalonym w rozdziale 2 uchwały o udziale powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce 
budowlanej nie przekraczającym 45 %;
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6) "granicach obszaru objętego rysunkiem zmiany planu" - należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie 
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy których 
wykreślono symbol granicy (określony w legendzie rysunku zmiany planu) obszaru objętego rysunkiem 
zmiany planu;

7) "obowiązującej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię, w której obowiązkowo należy usytuować 
ścianę 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 miejscowego planu elementów zagospodarowania terenu 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 wysunięcie poza ścianę budynku nie 
przekracza odległości 1,3 m chyba, że ustalenia rozdziału 3 stanowią inaczej;

8) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię, 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 wysunięcie poza ścianę budynku nie przekracza odległości 1,3 m 
chyba, że jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii elektroenergetycznej;

9) udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej" - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny 
(liczbę niemianowaną) ustalony planem dla działki budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni 
gruntu rodzimego pokrytego roślinnością oraz wodami powierzchniowymi na działce budowlanej, a także 50% 
sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację, do powierzchni działki budowlanej;

10) "linii podziału wewnętrznego terenów o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania" - należy 
rozumieć linię określoną rysunkiem zmiany planu określającą zasadę podziału na działki budowlane;

11) "stanie istniejącym" zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan 
granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu;

12) "polu widoczności" - należy przez to rozumieć powierzchnię w obrębie skrzyżowania ulic poza jezdniami, 
wolną od przeszkód wyższych niż 0,75 m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, miejsca postojowe itp;

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 
pielęgnacyjnych i odtworzeniowych przy spełnieniu warunków i parametrów zabudowy określonych planem;

14) "wysokości budynków" określonej w metrach - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu 
terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do najwyżej położonego punktu przekrycia;

15) "badaniach archeologicznych w formie nadzorów" - należy przez to rozumieć badania polegające na 
obserwacji robót ziemnych związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności, 
sporządzeniu dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej a w przypadku stwierdzenia stanowiska, 
niezwłocznego poinformowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

16) „przepisach szczególnych lub odrębnych” należy przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z uchwał właściwych 
organów.

4. 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 (z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, 
dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej):

a) projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
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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, hotelarstwa, 
poczty i telekomunikacji, usług (z wyłączeniem związanych z obsługą środków transportu samochodowego 
w tym między innymi warsztatów naprawy, stacji diagnostycznych baz transportu samochodowego, 
zakładów wulkanizacji, myjni samochodowych, stacji paliw i placów manewrowych do nauki jazdy);

2) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", oznaczonym symbolem"MN", należy przez to 
rozumieć przeznaczenie służące działaniom ograniczonym do zachowania istniejących oraz realizowania 
projektowanych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami 
o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi, 
dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, obiektami małej architektury i obiektami infrastruktury 
technicznej, przy zachowaniu warunków rozdziału 3 uchwały;

3) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami", oznaczone symbolem"MNu", należy przez 
to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych (z 
niezbędnymi 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 treści niniejszej uchwały:

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

b) budynków o funkcjach usługowych: 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 200 m2), gastronomii, poczty i 
telekomunikacji, usług (z wyłączeniem: magazynów, obsługą środków transportu samochodowego w tym 
między innymi warsztatów naprawy, stacji diagnostycznych, placów manewrowych do nauki jazdy, baz 
transportu samochodowego, zakładów wulkanizacji, myjni samochodowych i stacji paliw), wyłącznie jako 
budynków towarzyszących istniejącemu lub projektowanemu budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w 
budynku mieszkalnym;

4) "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, oświaty, nauki, służby zdrowia (z 
wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), kultu religijnego, sportu i 
rekreacji, obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
1000m2), gastronomii, turystyki, hotelarstwa, poczty i telekomunikacji, usług i usług komunalnych oraz obsługi 
komunikacji samochodowej (z wyłączeniem baz transportu samochodowego), z niezbędnymi 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 i dopuszczeń zawartych w treści niniejszej uchwały;

5) "tereny zabudowy usługowej zdrowia", oznaczonym symbolem"UZ", należy przez to rozumieć 
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej (w tym między innymi: żłobków, ośrodków zdrowia, przychodni 
lekarskich, szpitali, domów dziecka, domów spokojnej starości i hospicjów) z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, 
dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

6) "tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów", oznaczonym symbolem"P", należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków 
o funkcji produkcyjnej (z wyłączeniem produkcji zwierzęcej i roślinnej), usług produkcyjnych, obiektów 
obsługi komunikacji samochodowej, placów manewrowych do nauki jazdy oraz składów, magazynów i baz 
budowlanych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach administracyjnych, 
technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej;

7) "tereny komunikacji - garaże", oznaczonej symbolem"KSg", należy przez to rozumieć funkcję służącą 
działaniom ograniczonym do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych miejsc postojowych w 
budynkach z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych 
oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami i obiektami infrastruktury technicznej;
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8) "tereny zieleni i stacji redukcyjnej gazu", oznaczonym symbolem “ZP,EG", należy przez to rozumieć 
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych terenów pokrytych 
roślinnością, służących celom wypoczynkowym, zdrowotnym, estetycznym i izolacyjnym oraz do utrzymania 
istniejących oraz realizacji projektowanych stacji redukcyjnych gazu z niezbędnymi dojściami, dojazdami 
i obiektami infrastruktury technicznej;

9) "tereny rolnicze z zabudową zagrodową", oznaczonym symbolem “R,RM", należy przez to rozumieć 
przeznaczenie ograniczone do gospodarowania rolniczego na niektórych gruntach rolnych w tym: na gruntach 
ornych i pod sadami, na trwałych użytkach zielonych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z drogami 
dojazdowymi do gruntów rolnych, zadrzewieniami, obiektami melioracji wodnych, przeciwpowodziowymi i 
przeciwpożarowymi oraz do zachowania istniejącej oraz realizowania projektowanej zabudowy mieszkalno-
produkcyjnej w gospodarstwie w skład, której wchodzi budynek mieszkalny, budynki i urządzenia służące 
przechowywaniu środków produkcji, prowadzeniu produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu 
wyprodukowanych w gospodarstwie produktów i przeznaczonych dla potrzeb własnych gospodarstwa rolnego, 
z niezbędną do funkcjonowania tych budynków infrastrukturą techniczną w tym lokalnymi ujęciami wody;

10) "tereny dróg publicznych – droga (ulica) lokalna", oznaczonym symbolem “KDL", należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych ulic o klasie 
lokalna, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi;

11) "tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka", oznaczonym symbolem “EE", należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych stacji 
transformatorowych z niezbędnymi dojściami, dojazdami i obiektami infrastruktury technicznej.

§ 5. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu ustala się ogólne zasady zagospodarowania oraz zasady 
identyfikacji ustaleń rysunków zmiany planu miejscowego:

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 się 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 planu punktami identyfikacyjnymi lub zwymiarowaniem;

4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie określono linii zabudowy, należy przez to rozumieć, 
że linia pokrywa się 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) 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;

6) w pasach terenu o szerokości 7,5 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV i od stacji transformatorowych, 
dopuszczalna jest realizacja budynków przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ustalonych przepisami 
szczególnymi;

7) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych:

a) w terenach, w których dopuszcza się realizację budynków o funkcji usługowej, minimum:

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej,

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe,
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- 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, w których dopuszcza się realizację budynków o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej dla jednego 
mieszkania minimum 1 stanowisko,

c) w terenach, w których dopuszcza się realizację budynków o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej dla jednego 
budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko i maksimum 4 stanowiska w garażach,

d) w terenach, na których dopuszczalna jest realizacja obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
minimum – 1 stanowisko na 2000 m2 pow. użytkowej budynków o funkcjach produkcyjnych, składów i 
magazynów;

8) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów 
ciężarowych:

a) w terenach, na których dopuszczalna jest realizacja obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

- minimum 1 stanowisko na każde 1000 m2 pow. użytkowej budynków o funkcjach produkcyjnych, 
składów i magazynów,

- o powierzchni dostosowanej do transportochłonności dostaw i wywozu produktów;

b) w terenach o przeznaczeniu określonym symbolami MN i MNu obowiązuje zakaz realizacji miejsc 
postojowych dla samochodów ciężarowych;

9) w terenach dla których wymagana jest realizacja miejsc parkingowych lub zatok postojowych, obowiązuje 
wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości:

a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15,

b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40,

c) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi powyżej 41;

10) przepis zawarty w pkt. 7 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadających 
powierzchni sprzedaży;

11) realizacja miejsc postojowych w obrębie działek budowlanych;

12) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w pasach drogowych dróg obsługujących działki budowlane na 
warunkach przepisów odrębnych;

13) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego 
części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni (krawędzi) 
przekrycia nie może przekraczać dla budynku mieszkalnego (chyba, że ustalenia rozdziału 2 stanowią inaczej):

a) o jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m,

b) o wysokości 2 kondygnacje nadziemne lub wysokości dwie kondygnacje nadziemne w tym druga 
kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym – 10 m,

c) o wysokości 3 kondygnacje nadziemne lub wysokości trzy kondygnacje nadziemne w tym trzecia 
kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym – 13 m,

d) o wysokości 4 kondygnacje nadziemne lub wysokości cztery kondygnacje nadziemne w tym czwarta 
kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym – 16 m,

e) o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych – 18 m;

14) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego 
części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni (krawędzi) 
przekrycia dla budynku usługowego o jednej kondygnacji lub o dwóch kondygnacjach nie może przekraczać 9 
m, o trzech kondygnacjach nie może przekraczać 14 m, chyba że ustalenia rozdziału 2 stanowią inaczej;

15) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia realizację budynków, dopuszczalne jest sytuowanie 
budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub zbliżenie na odległości do 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną przy zachowaniu przepisów dotyczących dostępu do pomieszczeń 

Id: 1695E9AF-5FB9-4180-AD88-40A2DC9B5B3E. Uchwalony Strona 6



naturalnego oświetlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa 
pożarowego oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu miejscowego;

16) w terenach określonych planem, obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości powyżej 1,8m;

17) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń w pasie terenu o szerokości 10m licząc od linii brzegu rzeki Rawki;

18) ogrodzenia winny spełniać następujące warunki:

a) wykluczenia zastosowania prefabrykatów betonowych,

b) konstrukcja ażurowa z dopuszczeniem powierzchni całkowicie wypełnionej do wysokości 0,6 m licząc od 
poziomu przylegającego terenu;

19) w terenach o przeznaczeniu ‘tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami’ – o symbolu 
"MNu” oraz na działkach budowlanych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu „MN”, dopuszcza 
się realizację:

a) w obrębie jednej działki budowlanej zabudowy mieszkaniowej o wielkości określonej przepisami rozdziału 2 
niniejszej uchwały, jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

b) obiektów usługowych jako zabudowy uzupełniającej wyłącznie w ramach działek budowlanych zabudowy 
mieszkaniowej pod warunkiem zachowania udziału w powierzchni użytkowej wszystkich budynków na 
działce budowlanej maksimum 50 %;

20) pokazane na rysunku planu linie podziału wewnętrznego jako zasada podziału, obowiązują w zakresie 
kierunku przebiegu granic nowego podziału oraz usytuowania działek w stosunku do ulic;

21) granice wewnętrznego podziału terenu na działki budowlane winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w 
stosunku do osi pasa drogowego lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 
ewidencyjnych.

22) w sytuacji, gdy rysunek zmiany planu nie określa linii wewnętrznego podziału terenu w stosunku do 
przylegającej drogi, granice podziału winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa 
drogowego lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewidencyjnych.

23) w obszarach objętych zmianą planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających obowiązkowego 
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

24) zasady podziału nieruchomości określone w treści uchwały są zasadami scalenia i podziału lub połączenia i 
podziału nieruchomości na działki budowlane;

25) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału nieruchomości bez ograniczeń zawartych w niniejszej zmianie 
planu w sytuacji, gdy nowa granica działki geodezyjnej pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

26) działki gruntu dla realizacji stacji transformatorowych winny spełniać warunki:

a) wymiarów minimum 6 m x 5 m dla stacji transformatorowej wnętrzowej,

b) wymiarów minimum 3 m x 2 m dla stacji transformatorowej słupowej,

c) bezpośredniego dostępu do drogi publicznej;

27) dopuszcza się zachowanie budynków mieszkalnych i usługowych, które są usytuowane fragmentem obrysu 
zewnętrznego murów pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą ulicy, ale bez prawa rozbudowy w 
kierunku przylegającej ulicy pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu;

28) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w uchwale nie dotyczą inwestycji z zakresu łączności 
publicznej, przy zachowaniu możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu określonego niniejszym planem 
miejscowym oraz zachowania przepisów odrębnych.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania 

zagospodarowania na wyodrębnionych terenach.

§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 1, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania określone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym i 
literowym.
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2. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 192 symbolem 1.157.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- budynki mieszkalne o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych,

- wysokość budynków usługowych do 9 m,

- wysokość pozostałych budynków, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,

- połacie dachowe o nachyleniu symetrycznym względem kalenicy od 30 % do 100 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 1,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 20 % działki budowlanej,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać 
na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu 
oraz istniejące dojazdy,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej od 400 m2 do 1500m2 przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 
10m,
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- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 192 symbolem 1.158.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 400 m2,

- dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji usługowej związanego z prowadzoną 
na terenie działalnością gospodarczą,

- budynki o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych,

- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5 % do 50 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70 %,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 0,9,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej, 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5 % działki budowlanej,

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 
tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze) znacząco oddziaływać na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostęp do drogi publicznej z przylegającej ulicy,

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,
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g) teren stanowi jedną działkę budowlaną.

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 193 symbolem 1.159.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynkach usługowych o udziale powierzchni użytkowej 
do 30%,

- budynki usługowe (usługowo-mieszkalne) o wysokości od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych, do 
15m,

- wysokość pozostałych budynków, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,

- połacie dachowe budynku usługowego (usługowo-mieszkalnego) o nachyleniu od 3 % 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,

- dopuszcza się krycie dachów papą przy zastosowaniu minimalnych spadków dachów przesłoniętych 
attyką,

- dachy wysunięte poza lico muru do 70 cm z uwzględnieniem nawiązania do formy dachów budynków 
sąsiadujących,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,3 do 1,5,

- w pasie terenu pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą ul. Kolejowej obowiązuje zakaz realizacji 
nowych budynków oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku dworca,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych 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 przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać na 
środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- teren (w granicach zmiany planu) Rogowskiej Kolejki Dojazdowej i dworzec kolejki wąskotorowej 
wpisane do rejestru zabytków, realizacja zagospodarowania podlega jednocześnie przepisom odrębnym,

- w zabytkowym budynku podlegają ochronie gabaryty zewnętrzne oraz forma wykończenia elewacji,

- w zabytkowym terenie wymagane jest odtworzenie układu torowego i peronów obsługi pasażerskiej,

- w zabytkowym budynku dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkalnej,

- fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze występowania stanowiska 
archeologicznego, realizację robót ziemnych związanych z dokonywaniem zmian charakteru 
dotychczasowej działalności na stanowisku archeologicznym regulują przepisy odrębne,
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- fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót 
ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, 
nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają ulice przylegające do terenu,

- realizacja miejsc postojowych w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 600 m2 przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 20 
m,

- fragmenty terenu nie spełniające powyższego warunku mogą być wyłącznie częściami uzupełniającymi 
innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, do czasu utworzenia działki budowlanej na 
tych fragmentach obowiązuje zakaz realizacji budynków,

- podział nieruchomości dopuszczalny pod warunkiem zachowania układu torowego i dworca w obrębie 
jednej działki budowlanej.

§ 7. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2 wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania określone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym i 
literowym.

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 194 symbolem 2.248.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 m2,

- dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji usługowej związanego z prowadzoną 
na terenie działalnością gospodarczą,

- budynki o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych,

- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5 % do 50 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70 %,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 1,5,

- istniejąca droga wewnętrzna z zatoką postojową zapewniająca dostęp komunikacyjny do zabudowy 
wielorodzinnej, do zachowania,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Id: 1695E9AF-5FB9-4180-AD88-40A2DC9B5B3E. Uchwalony Strona 11



- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej, 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5 % działki budowlanej,

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 
tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze) znacząco oddziaływać na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze występowania stanowiska archeologicznego, 
realizacja robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na 
stanowisku archeologicznym regulują przepisy odrębne,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostęp do drogi publicznej z przylegającej ulicy lokalnej,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną.

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 194 symbolem 2.249.KDL:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna;

2) zasady i warunki zagospodarowania: trójkątne ścięcia linii rozgraniczającej drogi z przyprostokątnymi o 
długości 7 m.

§ 8. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 4, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania określone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym i 
literowym.

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 195 symbolem 4.406.KSg:

1) przeznaczenie: tereny komunikacji - garaże;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:

- budynki o wysokości jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,

- połacie dachowe budynków o nachyleniu od 2 % do 20 %,
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- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 100%,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej 1,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej minimum 5 % działek stanowiących dojazd do działek 
garażowych,

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) dostępność komunikacyjna do działek garaży z dróg publicznych za pośrednictwem dojazdów (działki 
ewidencyjne Nr 218/1, 218/62 i 218/63),

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane za wyjątkiem działek pełniących funkcję 
dojazdu do garaży,

h) działki budowlane garaży o wymiarach 3m x 6m z dostępem do dojazdów.

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 196 symbolem 4.407.Mu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- budynki mieszkalne o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w poddaszu 
użytkowym,

- wysokość pozostałych budynków, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,

- połacie dachowe o nachyleniu od 10 % do 100 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 2,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, lub 
usługowej co najmniej 5 % działki budowlanej,
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- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, co 
najmniej 10 % działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, co najmniej 25 % 
działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, co najmniej 30 % 
działki budowlanej,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać 
na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- domy przy ul. Mickiewicza Nr 14, 18 i 24 wpisane do gminnej ewidencji zabytków, realizacja 
zagospodarowania podlega jednocześnie przepisom odrębnym,

- dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków obowiązuje zachowanie formy 
architektonicznej elewacji i gabarytów zewnętrznych,

- fragment terenu położony jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, realizacja 
zagospodarowania podlega jednocześnie przepisom odrębnym,

- fragment terenu (wg rysunku planu) położony w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej jest 
jednocześnie położony w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót ziemnych, związanych z 
dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazuje się 
przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu 
oraz działki ewidencyjne pełniące funkcje dojazdów,

- miejsca postojowe w obrębie działki budowlanej oraz z wykorzystaniem parkingów publicznych,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach – lokalne,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 400 m2 przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 8m,

- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 197 symbolem 4.408.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
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a) zasady zabudowy:

- dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji usługowej związanego z prowadzoną 
na terenie działalnością gospodarczą,

- budynki o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych,

- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5 % do 80 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 90 %,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 3,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej, 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5 % działki budowlanej,

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 
tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze) znacząco oddziaływać na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostęp do drogi publicznej z przylegającej ulicy,

- miejsca postojowe w obrębie działki budowlanej z wykorzystaniem miejsc postojowych na parkingach 
publicznych lub w zatokach postojowych przylegających ulic,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną.

5. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 198 symbolem 4.409.Mu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- budynki mieszkalne o wysokości do pięciu kondygnacji nadziemnych,

- wysokość budynków usługowych, do dwóch kondygnacji nadziemnych,
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- wysokość pozostałych budynków, jedna kondygnacja nadziemna do 6 m,

- połacie dachowe o nachyleniu od 10 % do 100 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 2,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, lub 
usługowej co najmniej 5 % działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, co 
najmniej 10 % działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, co najmniej 25 % 
działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, co najmniej 30 % 
działki budowlanej,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać 
na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjna do działek budowlanych z przylegających ulic oraz dojazdów,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, do gruntu, 
przy zachowaniu przepisów szczególnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących linii niskiego napięcia,

- zaopatrzenie w gaz z istniejących sieci,

- źródła ciepła w budynkach z sieci osiedlowych,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 400 m2 przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 
10m,

- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.
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6. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 198 symbolem 4.410.ZP,EG:

1) przeznaczenie: tereny zieleni i stacji redukcyjnej gazu;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynków,

b) stacja redukcyjna gazowa ze średniego na niskie ciśnienie,

c) istniejący drzewostan do zachowania.

7. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 199 symbolem 4.411.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- budynki o funkcjach oświaty, kultury z dopuszczeniem realizacji lokali mieszkalnych,

- budynki o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych,

- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5 % do 50 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70 %,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 1,0,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5 % działki budowlanej,

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 
tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostęp do drogi publicznej z przylegających ulic,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, do gruntu lub 
powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów szczególnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,

Id: 1695E9AF-5FB9-4180-AD88-40A2DC9B5B3E. Uchwalony Strona 17



- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 2000 m2, przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 
20 m,

- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.

8. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 199 symbolem 4.412.EE:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynków,

b) istniejąca stacja transformatorowa do zachowania.

9. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 199 symbolem 4.413.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji usługowej związanego z prowadzoną 
na terenie działalnością gospodarczą,

- budynki o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych,

- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5 % do 50 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70 %,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 1,5,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5 % działki budowlanej,

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 
tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostęp do drogi publicznej z przylegającej ulicy,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:
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- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 1000 m2, przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 
20 m,

- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.

10. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 200 symbolem 4.414.UZ:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej zdrowia;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:

- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynku o funkcji usługowej o udziale powierzchni 
użytkowej budynku do 20%,

- istniejąca kaplica przyszpitalna do zachowania,

- wysokość budynków usługowych do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w poddaszu 
użytkowym do 11m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia,

- wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m licząc od 
poziomu terenu do najwyższego punktu przekrycia,

- połacie dachowe budynku usługowego o nachyleniu od 20% do 100%,

- połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 20% do 70%,

- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną lub blachą dachówkową w kolorze brązowym, 
czerwonym lub grafitowym,

- dachy wysunięte poza lico muru do 70 cm z uwzględnieniem nawiązania do formy dachów historycznych 
budynków sąsiadujących,

- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy od kalenicy dachu,

- zakaz instalowania na elewacjach frontowych budynków: wszelkich urządzeń licznikowych infrastruktury 
technicznej, których powierzchnia frontowa wykracza poza powierzchnię 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 50%,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,
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- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej,

- pas terenu pomiędzy linią brzegu rz. Rylki a linią zabudowy określoną rysunkiem planu zagospodarowany 
wyłącznie zielenią z zachowaniem istniejącego dojazdu,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod szpitale i domy opieki społecznej,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) teren położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
realizacja zagospodarowania podlega jednocześnie przepisom odrębnym,

- w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej w przypadku robót ziemnych, związanych z 
dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności, nakazuje się przeprowadzenie badań 
archeologicznych w formie nadzoru,

- budynek szpitala wpisany do ewidencji zabytków, wymagane zachowania formy architektonicznej 
elewacji i gabarytów,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjną do terenu z ulic przylegających do terenu,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- istniejąca stacja transformatorowa do zachowania,

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub kompleksowe dla zespołu budynków,

- usuwanie odpadów szpitalnych i komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w 
oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) wielkość działek budowlanych uzależniona od funkcji i wielkości obiektów budowlanych oraz sektorów 
szpitalnych, dopuszczalny podział przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 20m i wielkości 
działki budowlanej minimum 1000m2.

11. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 200 symbolem 4.415.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:

- zakaz realizacji ogrodzeń, budynków gospodarczych i garaży,

- w budynku o funkcji usługowej dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego o udziale powierzchni 
użytkowej do 50%,

- wysokość budynków usługowych do dwóch kondygnacji nadziemnych do 10 m,

- połacie dachowe budynku usługowego o nachyleniu od 5% do 30%,
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- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 100%,

- wskaźnik intensywności zabudowy do 2,0,

- poziom kalenicy dachu winien nawiązywać do kalenic budynków sąsiednich z uwzględnieniem zasady 
umiejscowienia linii kalenicy budynku niższego w obrębie ściany szczytowej budynku wyższego oraz 
różnicy wysokości kalenicy sąsiednich budynków maksimum 0,5m,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

- obowiązuje zakaz realizacji obiektów usługowych, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjną zapewniają ulice przylegające do terenu,

- wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Targowej obowiązuje zachowanie dojazdu o szerokości minimum 13 m 
obsługującego bezpośrednio działki budowlane,

- miejsca postojowe w obrębie działki pełniącej funkcję dojazdu do działek budowlanych,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej stacji transformatorowych lub z istniejących linii 
niskiego napięcia,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 90 m2, przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 6 m,

- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.

12. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 200 symbolem 4.416.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:

- w budynku o funkcji usługowej dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego o udziale powierzchni 
użytkowej do 50%,
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- wysokość budynków usługowych do dwóch kondygnacji nadziemnych do 10 m,

- wysokość pozostałych budynków do 6 m,

- połacie dachowe budynków o nachyleniu od 5% do 30%,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%,

- wskaźnik intensywności zabudowy do 1,5,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

- obowiązuje zakaz realizacji obiektów usługowych, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjną zapewnia ulica przylegające do terenu,

- miejsca postojowe w obrębie działki budowlanej lub z wykorzystaniem, zatoki postojowej w pasie 
drogowym przylegającej ulicy,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej stacji transformatorowych lub z istniejących linii 
niskiego napięcia,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 500 m2, przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 10 
m,

- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.

13. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 201 symbolem 4.417.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
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- dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji usługowej związanego z prowadzoną 
na terenie działalnością gospodarczą,

- budynki o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych,

- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5 % do 50 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70 %,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 1,0,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5 % działki budowlanej,

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 
tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót 
ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, 
nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostęp do drogi publicznej z przylegających ulic,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 1000 m2, przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 
10 m,

- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.

14. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 202 symbolem 4.418.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;
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2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji usługowej związanego z prowadzoną 
na terenie działalnością gospodarczą,

- budynki o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych,

- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5 % do 50 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70 %,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 1,5,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 
tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- fragment terenu położony w granicach rezerwatu przyrody „Rawka” wchodzi w skład obszaru 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, obowiązuje zakaz realizacji budynków i ogrodzeń utrudniających 
przepływ wód,

- pas terenu o szerokości 10m licząc od granicy terenu rz. Rawki wchodzi w skład rezerwatu przyrody 
"Rawka", obowiązują zakazy realizacji zagospodarowania terenu określone przepisami powołującym 
obszar chroniony,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót 
ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, 
nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjna z przyległej ulicy,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działek budowlanych,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu w przylegającej ulicy,

- odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej sieci w przylegającej ulicy,

- odprowadzenie ścieków przemysłowych do istniejącej sieci z niezbędnym dostosowaniem jakości 
ścieków do warunków wymaganych dla sieci komunalnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z całego terenu do miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. 
J. Słowackiego lub poprzez istniejący separator do gruntu lub rzeki,

- zakaz realizacji zbiorników ścieków bytowych i produkcyjnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia lub z istniejącej stacji 
transformatorowej,

- usuwanie odpadów komunalnych i produkcyjnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
- w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do 
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
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f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) wielkość działek budowlanych uzależniona od realizowanej funkcji i wielkości obiektów budowlanych, przy 
zachowaniu szerokości frontów działek minimum 20m i wielkości działki budowlanej minimum 400m2.

15. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 202 symbolem 4.419.P:

1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- dopuszcza się realizację obiektów usługowych z zakresu obsługi transportu, obsługi finansowej i handlu 
oraz budynków lub lokali mieszkalnych związanych z prowadzoną na terenie działalnością gospodarczą,

- budynki o wysokości do 15m,

- połacie dachowe o nachyleniu od 18% do 70%,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,4 do 2,

- odległość ogrodzeń od granicy terenu rz. Rawki minimum 10m,

- ogrodzenia od strony rzeki ażurowe lub z żywopłotu,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 
tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- fragment terenu położony w granicach rezerwatu przyrody „Rawka” wchodzi w skład obszaru 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, obowiązuje zakaz realizacji budynków i ogrodzeń utrudniających 
przepływ wód,

- pas terenu o szerokości 10m licząc od granicy terenu rz. Rawki wchodzi w skład rezerwatu przyrody 
"Rawka", obowiązują zakazy realizacji zagospodarowania terenu określone przepisami powołującym 
obszar chroniony,

- w obrębie terenów położonych w granicach obszarów zagrożenia powodziowego, realizacja 
zagospodarowania podlega jednocześnie przepisom odrębnym oraz warunkom zakazu realizacji 
budynków i napowietrznych sieci infrastruktury technicznej oraz wprowadzania zadrzewień i zakrzaczeń 
ograniczających przepływ wód powodziowych,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót 
ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, 
nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjna z przyległej ulicy,

- dostępność komunikacyjna do działki Nr 153/3 poprzez działkę Nr 155,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działek budowlanych,
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e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu w przylegającej ulicy,

- odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej sieci w przylegającej ulicy,

- odprowadzenie ścieków przemysłowych do istniejącej sieci z niezbędnym dostosowaniem jakości 
ścieków do warunków wymaganych dla sieci komunalnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z całego terenu do miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. 
J. Słowackiego lub poprzez istniejący separator do gruntu lub rzeki,

- zakaz realizacji zbiorników ścieków bytowych i produkcyjnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia lub z istniejącej stacji 
transformatorowej,

- usuwanie odpadów komunalnych i produkcyjnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
- w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do 
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) wielkość działek budowlanych uzależniona od realizowanej funkcji i wielkości obiektów budowlanych, przy 
zachowaniu szerokości frontów działek minimum 20m i wielkości działki budowlanej minimum 2000m2.

16. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w 
użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 202 symbolem 4.420.MN:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- teren stanowi uzupełnienie działki budowlanej lub działek budowlanych powstałych w wyniku podziału 
działki ewidencyjnej Nr 152,

- zakaz realizacji budynków,

- odległość ogrodzeń od granicy terenu rz. Rawki minimum 10m,

- ogrodzenia od strony rzeki ażurowe lub z żywopłotu,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 100% terenu,

- teren podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych,

- fragment terenu położony w granicach rezerwatu przyrody „Rawka” wchodzi w skład obszaru 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, obowiązuje zakaz realizacji budynków i ogrodzeń utrudniających 
przepływ wód,

- pas terenu o szerokości 10m licząc od granicy terenu rz. Rawki wchodzi w skład rezerwatu przyrody 
"Rawka", obowiązują zakazy realizacji zagospodarowania terenu określone przepisami powołującym 
obszar chroniony,

- w obrębie terenów położonych w granicach obszarów zagrożenia powodziowego, realizacja 
zagospodarowania podlega jednocześnie przepisom odrębnym,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) dostępność komunikacyjna do działki Nr 153/1 stanowiącej uzupełnienie działki budowlanej (działka 
ewidencyjna Nr 152) poprzez działkę Nr 152,

e) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 9. W obszarze urbanistycznym Nr 5 wyznacza się i ustala następujące przeznaczenie i szczególne warunki 
zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu 
Nr 203 symbolem 5.83.R,RM:
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1) przeznaczenie: tereny rolnicze z  zabudową zagrodową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu 
użytkowym, maksymalnie do 10m,

- wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 15m,

- nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 
100%,

- połacie dachowe pozostałych budynków od 5% do 100%,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

- wskaźnik intensywności zabudowy w obrębie terenu zabudowy zagrodowej od 0,2 do 0,7,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 30% powierzchni terenu zabudowy 
zagrodowej,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę zagrodową,

- zakaz realizacji obiektów produkcji zwierzęcej o wielkości powyżej 40DJP (dużych jednostek 
przeliczeniowych),

- zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do planowanych przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

- obowiązuje zachowanie standardów jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz 
szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjną do terenu zapewniają drogi przylegające do terenu,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie terenu,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni ścieków przy zachowaniu przepisów 
odrębnych lub do szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, sytuowanych w obrębie działki 
budowlanej, a następnie wywożone na zlewnię oczyszczalni ścieków,

- utylizacja gnojowicy w obrębie terenów rolnych gospodarstwa przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach porządkowych - 
w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
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- wprowadza się strefę kontrolowaną ochrony gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 o szerokości 3m 
licząc od osi gazociągu w obydwie strony, w której obowiązują zakazy zagospodarowania określone 
przepisami odrębnymi, a w tym między innymi: zakaz realizacji budynków, urządzania stałych składów i 
magazynów, sadzenia drzew i krzewów oraz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości 
gazociągu podczas jego eksploatacji,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) wielkość działki zabudowy zagrodowej minimum 3000m2, przy zachowaniu szerokości frontów działek 
minimum 20m.

§ 10. W obszarze urbanistycznym Nr 6 wyznacza się i ustala następujące przeznaczenie i szczególne warunki 
zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu 
Nr 204 symbolem 6.28.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- budynki mieszkalne o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych,

- wysokość budynków usługowych do 9 m,

- wysokość pozostałych budynków, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,

- połacie dachowe o nachyleniu symetrycznym względem kalenicy od 30 % do 100 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 50%,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,6,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 20 % działki budowlanej,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać 
na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni ścieków przy zachowaniu przepisów 
odrębnych lub do szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, sytuowanych w obrębie działki 
budowlanej, a następnie wywożone na zlewnię oczyszczalni ścieków,

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,
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- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 800 m2 przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 
20m z uwzględnieniem zasad podziału określonych rysunkiem zmiany planu,

- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.

§ 11. W obszarze urbanistycznym Nr 8 wyznacza się i ustala następujące przeznaczenie i szczególne warunki 
zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu 
Nr 205 symbolem 8.158.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:

- budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych,

- wysokość budynków usługowych do 9 m,

- wysokość pozostałych budynków, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,

- połacie dachowe o nachyleniu symetrycznym względem kalenicy od 30 % do 100 %,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 60%,

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 1,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej 
zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 
ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym 
kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 10 % działki budowlanej,

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać 
na środowisko,

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót 
ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, 
nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewnia ulica przylegająca do terenu,

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej,

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu,

- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,

- do czasu realizacji sieci komunalnych odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni 
ścieków przy zachowaniu przepisów odrębnych lub do szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, 
sytuowanych w obrębie działki budowlanej, a następnie wywożone na zlewnię oczyszczalni ścieków,
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- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących linii niskiego napięcia,

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,

- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o 
niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

g) zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej minimum 350m2 przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 9m 
z uwzględnieniem zasad podziału określonych rysunkiem zmiany planu,

- działki gruntu, nie spełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 
uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 12. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – zadania z tytułu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Żytniej i 
Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i 
Krakowskiej, Południowej i Reymonta, Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej, 
Targowej i Reymonta, Słowackiego, Krakowskiej, Osada Dolna, 1 Maja, nie występują.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 64, poz. 354 ze zm.) w zakresie ustaleń dotyczących obszarów objętych niniejszą 
zmianą planu.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XV/224/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 129 poz. 1328) w zakresie ustaleń dotyczących obszarów objętych niniejszą zmianą 
planu.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XIII/111/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, fragmenty położone 
przy ulicach: Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Wodnej, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jerozolimskiej 
i Słonecznej, Zamkowa Wola, Konstytucji 3-Maja i Krakowskiej, Warszawskiej i Targowej, Kardynała 
Wyszyńskiego i Adama Mickiewicza, Kolejowej i Łowickiej, Jana Chryzostoma Paska, Dolnej i Juliana Tuwima, 
Księże Domki oraz Juliusza Słowackiego i Katowickiej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2008r. Nr 
15, poz.190) w zakresie ustaleń dotyczących obszaru objętego niniejszą zmianą planu.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXVI/217/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar 
położony w rejonie ulic Władysława Reymonta i Targowej (Dziennik. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 
2008r. Nr 362 poz. 3176 i z 2009r Nr 59 poz. 574) w zakresie ustaleń dotyczących obszaru objętego niniejszą 
zmianą planu.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XIV/101/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w 
rejonie ulic: Jerozolimskiej i Białej, Zamkowej i Krzywe Koło, Polnej (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego z 2012 poz.567) w zakresie ustaleń dotyczących obszaru objętego niniejszą zmianą planu.
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§ 18. Traci moc uchwała Nr XXIII/174/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone 
w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego i Sobieskiego, Białej, Łowickiej, Kościuszki i Słowackiego, Krakowskiej i 
Gąsiorowskiego, Solidarności, Słowackiego, Krakowskiej i Południowej, Fawornej i Słowackiego, Orzeszkowej i 
Sienkiewicza, Katowickiej i Tatar, Księże Domki (Dziennik. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 
549) w zakresie ustaleń dotyczących obszaru objętego niniejszą zmianą planu.

§ 19. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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Nr Obszar
położony w
rejonie ulicy:

Kierunki rozwoju Przedmiot zmiany planu

1 Żytniej
i Skierniewickiej

BM3 - Obszary zabudowy o dominującej
formie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami i zakładami
produkcyjnymi nieuciążliwymi.

Zmiana sieci dróg
dojazdowych
obsługujących zabudowę.

2 Kolejowej BP - Obszary o dominującej formie zabudowy
techniczno-produkcyjnej, składów
i magazynów, obsługi komunikacji
samochodowej i zaplecza techniczne
motoryzacji.
U1(UH) -Obszary o dominującej formie
zabudowy usługowej o znaczeniu
ponadlokalnym z dopuszczeniem realizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
do 2000m2.

Zmiana kategorii
przeznaczenia z terenów
komunikacyjnych i
produkcyjno-usługowych
na usługowe.

3 Mszczonowskiej
i Kazimierza
Wielkiego

BM2 - Obszary zabudowy o dominującej
formie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z zabudową mieszkaniową
jednorodzinną, usługami i zakładami
produkcyjnymi nieuciążliwymi.

Rozszerzenie zakresu
funkcji usługowych.

4 Cmentarnej
i Słowackiego

BM1 - Obszary zabudowy o dominującej
formie zabudowy mieszkaniowej z usługami

Zniesienie zakazu nowej
zabudowy garażowej.

UZASADNIENIE

podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Żytniej i Skierniewickiej, Kolejowej,

Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej,

Południowej i Reymonta, Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej,

Targowej i Reymonta, Słowackiego, Krakowskiej, Osada Dolna, 1 Maja.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Żytniej i Skierniewickiej, Kolejowej,
Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej,
Południowej i Reymonta, Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej,
Targowej i Reymonta, Słowackiego, Krakowskiej, Osada Dolna,
1 Maja, został sporządzony w wykonaniu uchwały Nr XXXIX/300/14 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 3 września 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary
położone w rejonie ulic: Żytniej i Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i Kazimierza
Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej, Południowej i Reymonta,
Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej, Targowej i Reymonta,
Słowackiego, Krakowskiej, Osada Dolna, 1 Maja.

Uzasadnienie stwierdzenia zgodności ustaleń planu miejscowego z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa
Mazowiecka". Przedmiot zmiany planu podano w oparciu o opracowanie
„Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej” – 2014r.
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i zakładami produkcyjnymi nieuciążliwymi.

Nr Obszar
położony w
rejonie ulicy:

Kierunki rozwoju Przedmiot zmiany planu

5 Mickiewicza i
Krakowskiej

BM1 - Obszary zabudowy o dominującej
formie zabudowy mieszkaniowej z usługami
i zakładami produkcyjnymi nieuciążliwymi.
U2 - Obszary o dominującej formie zabudowy
usługowej o znaczeniu lokalnym.

Likwidacja ustaleń w
zakresie dróg
wewnętrznych.

6 Południowej
i Reymonta

BM1 - Obszary zabudowy o dominującej
formie zabudowy mieszkaniowej z usługami
i zakładami produkcyjnymi nieuciążliwymi.

Zmiana wskaźnika
powierzchni biologicznie
czynnej oraz
przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniowo-
usługową.

7 Tomaszowskiej
i Słowackiego

BM1 - Obszary zabudowy o dominującej
formie zabudowy mieszkaniowej z usługami
i zakładami produkcyjnymi nieuciążliwymi.
U2 - Obszary o dominującej formie zabudowy
usługowej o znaczeniu lokalnym.

Zmiana lokalizacji stacji
redukcyjnej gazu.

8 Przemysłowej
i Zwolińskiego

U1 - Obszary o dominującej formie zabudowy
usługowej o znaczeniu ponadlokalnym.

Rozszerzenie zakresu
funkcji usługowych.

9 Targowej U1 - Obszary o dominującej formie zabudowy
usługowej o znaczeniu ponadlokalnym.
Z - obszary zieleni ochronnej i nadwodnej.

Rozszerzenie zakresu
funkcji usługowych.

10 Targowej
i Reymonta

U1(UH) -Obszary o dominującej formie
zabudowy usługowej o znaczeniu
ponadlokalnym z dopuszczeniem realizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
do 2000m2.

Zmiana przeznaczenia
terenu z funkcji
produkcyjnych na
usługowe.

11 Słowackiego BP - Obszary o dominującej formie zabudowy
techniczno-produkcyjnej, składów
i magazynów, obsługi komunikacji
samochodowej i zaplecza techniczne
motoryzacji.

Zmiana zasad
odprowadzania wód
deszczowych.

12 Krakowskiej Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z
dopuszczeniem zalesień

Dopuszczenie zabudowy
zagrodowej.

13 Osada Dolna BM3 - Obszary zabudowy o dominującej
formie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami i zakładami
produkcyjnymi nieuciążliwymi.

Zmiana kategorii
przeznaczenia terenu z
usługowej na
mieszkaniową
jednorodzinną.

14 1 Maja BM3 - Obszary zabudowy o dominującej
formie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami i zakładami
produkcyjnymi nieuciążliwymi.

Zmiana charakteru linii
zabudowy na
nieprzekraczalną.

W projekcie planu:
- obszary przeznaczono pod zabudowę zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w studium,
- uwzględniono również szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad
ochrony środowiska i zasad uzbrojenia terenu oraz w zakresie wskaźników zagospodarowania
terenu.

Należy stwierdzić, że takie rozwiązania w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu,
przyjęte w planie miejscowym są zgodne z ustaleniami i przyjętymi kierunkami rozwoju
przestrzennego w STUDIUM.
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Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Głównym celem opracowania zmiany planu jest zmiana warunków urbanistyczno-
architektonicznych realizacji zagospodarowania na poszczególnych fragmentach obszaru miasta
a jedynie w niektórych obszarach zmiana kategorii przeznaczenia terenu.
W projekcie zmiany planu uwzględniono:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie

podstawowych parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowaniu terenu
odpowiednich dla poszczególnych kategorii przeznaczenia terenu,

2) walory architektoniczne i krajobrazowe poszczególnych obszarów poprzez zachowanie
istniejącej zabudowy i zharmonizowanie nowej zabudowy z istniejącą,

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i
leśnych poprzez uwzględnienie warunków zagospodarowania w projektowanym obszarze
chronionego krajobrazu oraz w rezerwacie przyrodniczym „Rawka” (obszar na rysunku
zmiany planu Nr 202); wszystkie obszary przeznaczone pod nową zabudowę (obszary na
rysunkach zmiany planu Nr 203 i 204) nie mają znaczącego wpływu na gospodarkę wodną
miasta,

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
poprzez uwzględnienie warunków ochrony konserwatorskiej (obszary na rysunkach zmiany
planu Nr 193, 194, 196, i 200);

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych poprzez określenie warunków ochrony środowiska zamieszkania oraz
wyposażenie obiektów w miejsca postojowe dla osób z kartą parkingową,

6) walory ekonomiczne przestrzeni ograniczając zabudowę do obszarów z terenami
uzbrojonymi,

7) prawo własności poprzez nie przeznaczanie nowych terenów na cele publiczne;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – potrzeby w obszarach nie występują;
9) potrzeby interesu publicznego – potrzeby w obszarach nie występują;

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych – potrzeby w obszarach nie występują,

11) udział społeczeństwa w pracach nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i ma to
odzwierciedlenie w dokumentacji planistycznej,

12) jawność i przejrzystość procedur planistycznych,
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności –

tereny wyposażone w sieci i urządzenia zaopatrzenia w wodę.
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i
korzystania z terenu, ważono interes publiczny i interesy prywatne, uwzględniono zgłaszane
wnioski (uwag do projektu zmiany planu nie wniesiono), zmierzające do ochrony istniejącego
stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
W przypadku sytuowania nowej zabudowy (obszar na rysunku zmiany planu Nr 202),
uwzględniono wymagania ładu przestrzennego (teren jest enklawą w ukształtowanym paśmie
zabudowy), efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.

Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Na podstawie przepisów art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwały:
- Nr XXXVI/336/06 z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
- Nr XXXVI/337/06 z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie aktualności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

W myśl w/w uchwał dokonano oceny wniosków w zakresie zasadności zmiany planów
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miejscowych (opracowanie „Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej” – sierpień
2014r.) i na tej podstawie podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
miejscowego dla wybranych wniosków.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą wpływu
na środowisko, podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w okresie 21 dni roboczych. W
okresie tym oraz w terminie 14 dni po upływie tego okresu nie wpłynęły uwagi.

Prognoza wpływu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na dochody własne i wydatki gminy.
Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu
miejscowego” należy stwierdzić, że zadania wywołujące skutki finansowe nie występują.

PODSUMOWANIE.

Projekt zmiany planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom sporządzenia planu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz procedurom
strategicznej oceny na środowisko przewidzianym przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (2013 r. poz. 1235 ze zm.). Projekt
dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych organów oraz zapewniono udział
społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu.

W związku z przepisami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić co następuje:
1) zmiana planu miejscowego, jako dokument końcowy będący przepisem prawa, nie podlegała

wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń;
2) w zmianie planu miejscowego zostały uwzględnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie właściwych organów,
- w trakcie procesu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z
prognozą wpływu na środowisko uwagi nie wpłynęły,

- z uwagi na położenie obszaru zmiany planu miejscowego nie przeprowadzono postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu zostały zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko i
nawiązują do przepisów art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z uwagi na powyższe jest uzasadnione podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu
miejscowego.

Rawa Mazowiecka, dnia 18 stycznia 2016 r.
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