UCHWAtA NR XXV1/216/08
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 patdziernika 2008r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar poto:zony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za
kolejkq wqskotorowq).
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie
gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1 055; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218) oraz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz.
41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.
319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w nawiqzaniu do Uchwaty Nr
XVII/147/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 marca 2008r. w sprawie przystqpienia
do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszar poto:zony w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego (za kolejkq
wqskotorowq) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:
Rozdziaf1
Ustalenia og61ne

§ 1. Nie sformutowano rozstrzygni~cia w zakresie nie uwzgl~dnionych uwag do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar poto:zony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejkq
wqskotorowq) - uwagi nie wptyn~ty.
§ 2. Stwierdza si~ zgodnosc projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar poto:zony w rejonie
ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejkq wqskotorowq) z ustaleniami studium uwarunkowan i
kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, zatwierdzonym Uchwatq Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Oziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego Nr
64, poz. 554; z 2002 r. Nr 81, poz. 1529 i Nr 292, poz. 3802; z 2003 r. Nr 225, poz. 2133 i Nr
557, poz. 3651; z 2005 r. Nr 85. poz. 829, Nr 129, poz. 1328 i Nr 282 poz. 2710; z 2007 r. Nr
7, poz. 67, Nr 8, poz. 71, Nr 34, poz.312, Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, poz.1745 i z 2008r. Nr
2, poz. 42, Nr 15, poz.190, Nr 116, poz. 1131 i Nr 201, poz. 1882) wprowadza si~ zmiany
dotyczqce teren6w oznaczone symbolami: 2.58.Wr, 2.52.R,RL, 2.06.KK, 2.07.KOg, 2.53.R,
2.102.KOg, 2.51.R/B, 2.48.MNp i 2.77.R/B oraz fragment6w teren6w 0 symbolach: 2.05.KK i
2.72.MNp.
2. Integralnq cz~sciq uchwaty jest rysunek Nr 96 zmiany miejscowego planu
b~dqcy zatqcznikiem Nr 1 do uchwaty.
3. Szczeg6towy przebieg granic obszar6w obj~tych zmianq miejscowego
jest okreslony na rysunku zmiany miejscowego planu.
4. Obowiqzujqcy zakres rysunku zmiany planu obejmuje:
a) tereny okreslone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu,

planu

b) linie rozgraniczaj~ce tereny

0

r6znym przeznaczeniu lub r6Znych zasadach

zagospodarowania, kt6re Sq granicq obszaru objE;tego zmianq planu miejscowego,
c) Iinie rozgraniczajqce tereny 0 r6Znym przeznaczeniu lub r6Znych zasadach
zagospodarowania terenu,
d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania terenu,
e) Iinie podzia~u wewnE;trznego teren6w - zasada podzia~u na dzia~ki budowlane,
f) nieprzekraczalne Iinie zabudowy,
g) punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii zabudowy,
h) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania w metrach,
i) nieprzekraczalna Iinia realizacji ogrodzen,
j) oznaczenie obiekt6w wpisanych do rejestru zabytk6w lub wskazanych do ochrony
konserwatorskiej,
k) granice obszaru chronionego krajobrazu,
I) granice rezerwatu wodnego rz. Rawki,
{) granice obszaru narazonego na niebezpieczenstwo powodzi.
5. Zmianq miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala siE;
stawkE; procentowq S~UZqCqnaliczaniu op~aty z tytu~u wzrostu wartosci nieruchomosci w
wysokosci:
1) 30% dla teren6w 0 symbolu 2.197.MNu i 2.198.M,
2) zero% dla pozosta~ych obszar6w.
§ 4. 1. PojE;cia i okreslenia uzyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym
paragrafie, nalezy rozumiec zgodnie z og61nie obowiqzujqcymi przepisami prawa
obowiqzujqcego wg stanu na dzien podjE;cia niniejszej uchwaty.
2. Ilekroc w zmianie planu miejscowego jest mowa 0:
1) "obszarze zmiany planu" - nalezy przez to rozumiec nieruchomosci lub ich CZE;sci
potozone w granicach niniejszej zmiany planu;
2) "obszarze urbanistycznym" - nalezy przez to rozumiec fragment obszaru miasta, kt6rego
granice pokrywajq siE;z granicami obrE;bu geodezyjnego;
3) "terenach" - nalezy przez to rozumiec wydzielone liniami rozgraniczajqcymi wobszarze
zmiany planu, nieruchomosci lub ich cZE;sci,dla kt6rych zostaty okreslone niniejszq
zmianq planu r6zne przeznaczenia lub r6zne zasady zagospodarowania i kt6re zostaty
oznaczone w tekscie zmiany miejscowego planu oraz na rysunku zmiany miejscowego
planu symbolami cyfrowymi;
4) "przeznaczeniu" - nalezy przez to rozumiec okreslone dla poszczeg61nych teren6w
zespo~y uprawnien i zobowiqzan do podejmowania dzia~an w przestrzeni, stuzqcych
realizacji okreslonych cel6w, wyodrE;bnione wg zasad i sposob6w korzystania z
nieruchomosci, oznaczone w tekscie zmiany planu i na rysunku zmiany planu symbolami
literowymi;
5) "dopuszczeniu" nalezy przez to rozumiec uprawnienia do realizacji na dziake
budowlanej obiekt6w budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach
i warunkach zagospodarowania terenu, kt6re wykraczajq poza ustalone w definicji
przeznaczenia terenu okreslonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jako towarzyszqcych
istniejqcym lub realizowanym obiektom budowlanym 0 funkcjach zgodnych z
przeznaczeniem ustalonym w rozdziale 2 uchwaty;
6) "dziake budowlanej" - nalezy przez to rozumiec nieruchomosc gruntowq lub dziatkE;
gruntu, kt6rej wielkosc, cechy geometryczne, dostE;P do drogi publicznej i wyposazenie w
urzqdzenia infrastruktury technicznej Sq zgodne z pozosta~ymi ustaleniami niniejszej
zmiany miejscowego planu oraz spetniajq wymogi realizacji obiekt6w budowlanych
wynikajqce z odrE;bnych przepis6w i akt6w prawa miejscowego;
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zewn~trzne Iinie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania, przy kt6rych wykreslono symbol granicy (okreslony w legendzie
rysunku zmiany planu) obszaru obj~tego rysunkiem zmiany planu;
"nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee Iini~, w kt6rej moze bye
umieszczona sciana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajqcej ulicy
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu element6w zagospodarowania terenu;
zakaz ten nie dotyczy element6w architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, zadaszenie wejscia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali
wystroju architektonicznego, kt6rych wysuni~cie poza scian~ budynku nie przekracza
odleg~osci 1,3m chyba, ze jest to Iinia zabudowy ustalona od napowietrznej Iinii
elektroenergetycznej;
"udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumiee wskaznik
urbanistyczny (liczb~ niemianowanq) ustalony zmianq planu dla terenu lub dzia~ki
budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego
roslinnosciq oraz wodami powierzchniowymi na terenie lub dzia~ce budowlanej, a takze
50% sumy powierzchni taras6w i stropodach6w, urzqdzonych jako sta~etrawniki lub
kwietniki na pod~ozu zapewniajqcym ich naturalnq wegetacj~, 0 powierzchni nie mniejszej
niz 10m2, do powierzchni ca~ego terenu lub dzia~ki budowlanej;
"Iinii podzia~u wewn~trznego teren6w 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach
zagospodarowania" - nalezy rozumiee lini~ okreslonq rysunkiem zmiany planu
okreslajqcq zasad~ podzia~u na dzia~ki budowlane;
"stanie istniejqcym" zagospodarowania terenu - nalezy przez to rozumiee stan
zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na dzien uchwalenia niniejszej
zmiany planu;
"zachowaniu obiekt6w budowlanych lub przyrodniczych" w poszczeg61nych terenach nalezy przez to rozumiee: dopuszczalnose wykonywania na istniejqcych obiektach
budowlanych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remont6w, a na
istniejqcych obiektach przyrodniczych wykonywania zabieg6w piel~gnacyjnych i
odtworzeniowych;
"polu widocznosci" - nalezy przez to rozumiee powierzchni~ w obr~bie skrzyzowania ulic
poza jezdniami, wolnq od przeszk6d wyzszych niz 0,75m, jak: budowle, drzewa, krzewy,
s~upy, tablice, parkujqce pojazdy itp;
"kioskach" - nalezy przez to rozumiee obiekty budowlane przeznaczone do tymczasowego
uzytkowania nietrwale zwiqzane z gruntem, spe~niajqce nast~pujqce warunki:
a) powierzchnia zabudowy do 12m2,
b) maksymalna wysokose nad poziomem terenu do 4m,
c) minimalna powierzchnia szklenia: 40% powierzchni scian,
d) maksymalne nachylenie dachu: 30% z zakazem krycia dach6w czarnq papq;
"zabudowie szeregowej" - nalezy przez to rozumiee takie usytuowanie budynk6w, w
kt6rym obydwie sciany szczytowe segment6w srodkowych i jedna sciana segment6w
skrajnych na ca~ej powierzchni, Sq umieszczone bezposrednio przy granicach z dzia~kami
sqsiednimi;
"zabudowie blizniaczej" - nalezy przez to rozumiee takie usytuowanie budynk6w
mieszkalnych, w kt6rym dwa budynki mieszkalne Sq usytuowane przy wsp61nej granicy
dzia~ek budowlanych;
"zabudowie wolnostojqcej" - nalezy przez to rozumiee takie usytuowanie budynk6w, w
kt6rym kazdy z budynk6w jest odleg~y od granicy dzia~ki budowlanej minimum 3m;
"wysokosci budynk6w" okreslonej w metrach - nalezy przez to rozumiee wysokose
Iiczonq od poziomu terenu przy najnizej po~ozonym wejsciu do budynku lub jego cz~sci
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej po~ozonego punktu przekrycia;
"intensywnosci zabudowy" - nalezy przez to rozumiee stosunek powierzchni wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynk6w na dziake budowlanej w zewn~trznym obrysie
scian do powierzchni dzia~ki budowlanej.

3. lIekrot w zmianie planu miejscowego jest mowa
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przeznaczeniu:

1) "tereny zabudowy mieszkaniowej", oznaczonym symbolem "M", nalezy przez to
rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych, i
zamieszkania zbiorowego z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;
2) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami", oznaczonym
symbolem "MNu", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania
istniejqcych oraz realizowania:
a) projektowanych budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych,
b) projektowanych budynk6w 0 funkcjach: administracji, kultury, oswiaty, sfuzby zdrowia
(z wyfqczeniem szpitali), opieki spofecznej i socjalnej (z wyfqczeniem dom6w opieki),
obsfugi finansowej, handlu (z wyfqczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni
uzytkowej powyzej 200m2), gastronomii, poczty i telekomunikacji, usfug (z
wyfqczeniem stacji paliw, warsztat6w samochodowych i usfug komunalnych),
wyfqcznie jako budynk6w towarzyszqcych istniejqcemu lub projektowanemu
budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym,
z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami
postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczen
zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwafy;
3) "tereny rolnicze - f~ki i pastwiska", oznaczonym symbolem "RZ", nalezy przez to
rozumiec przeznaczenie ograniczone do gospodarowania rolniczego na trwafych
uzytkach zielonych;
4) "Iasy", oznaczonym symbolem "ZL", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie
ograniczone do gospodarowania lesnego na gruntach lesnych, obejmujqcych: lasy,
porolne grunty do zalesienia z liniami podziafu przestrzennego lasu i urzqdzeniami
melioracji wodnej oraz drogi lesne, parkingi lesne, lesne obiekty rekreacyjne i zabudow~
lesnq;
5) "tereny dr6g publicznych . ulica lokalna", oznaczonym symbolem "KDL", nalezy przez
to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych ulic 0 klasie lokalna, 0 pasie drogowym okreslonym Iiniami
rozgraniczajqcymi;
6) "tereny dr6g publicznych . ulica dojazdowa", oznaczonym symbolem "KDD", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych ulic 0 klasie dojazdowa, 0 pasie drogowym okreslonym liniami
rozgraniczajqcymi;
7) "tereny w6d powierzchniowych w rzekach", oznaczonym symbolem "WSr", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych w6d sr6dlqdowych rzek w granicach Iinii brzegu;
8) "tereny komunikacji - parking og6Inodost~pny", oznaczonym symbolem "KSp", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz
realizowania projektowanych miejsc postojowych dla samochod6w z niezb~dnymi do ich
funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych oraz
powierzchniami biologicznie czynnymi, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i
obiektami infrastruktury technicznej;
9) "tereny komunikacji kolejowej", oznaczonym symbolem "KK", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie sfuzqce dziafaniom ograniczonym do zachowania istniejqcych oraz
realizacji projektowanych urzqdzen transportu na obszarze kolejowym;

1) Iinie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
nalezy identyfikowac w oparciu 0 ustalenia zawarte w przepisach rozdzia~u 2 niniejszej
uchwa~y, a w przypadku braku takich ustalen w oparciu 0:
a) punkty identyfikacyjne okreslone na rysunku zmiany planu,
b) trwa~e naniesienia lub granice w~asnosci - jako Iinie (punkty) pokrywajqce si~ z tymi
elementami rysunku zmiany planu;
2) w sytuacji wyczerpania warunk6w okreslonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, Iinie
rozgraniczajqce tereny 0 rMnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania nalezy
identyfikowac w oparciu 0 miary graficzne z rysunku zmiany planu;
3) Iinie zabudowy - okreslono na rysunku zmiany planu zwymiarowaniem;
4) w pasie terenu okreslonym liniq zabudowy i liniq rozgraniczajqcq ulicy obowiqzuje zakaz
realizacji tymczasowych
obiekt6w budowlanych chyba, ze ustalenia zawarte w
przepisach rozdzia~u 2 niniejszej uchwa~y stanowiq inaczej;
5) w pasach terenu 0 szerokosci:
a) 7,5m od osi Iinii elektroenergetycznej 15kV,
b) 7,5m od osi stacji transformatorowych s~upowych do obiekt6w budowlanych
niepalnych,
dopuszczalna jest realizacja budynk6w przy zachowaniu warunk6w bezpieczenstwa
ustalonych przepisami szczeg6lnymi;
6) w terenach, dla kt6rych okreslono minimalnq odleg~osc budynk6w od osi napowietrznych
Iinii elektroenergetycznych sredniego napi~cia, warunek ten przestaje obowiqzywac z
chwilq Iikwidacji tej Iinii;
7) ustala si~ nast~pujqce wskazniki wyposazenia teren6w budowlanych w miejsca
postojowe dla samochod6w osobowych:
a) w terenach 0 przeznaczeniu tereny us~ugowe minimum:
- dla obiekt6w handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpocz~te 40m2 powierzchni
uzytkowej,
- dla obiekt6w gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,
- dla obiekt6w hotelowych - jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,
- dla obiekt6w administracyjnych i obs~ugi finansowej 7 stanowisk na kazde 100m2
powierzchni uzytkowej,
- dla pozosta~ych obiekt6w us~ugowych - jedno stanowisko na kazde 100m2
powierzchni uzytkowej,
b) w terenach 0 przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla
jednego budynku mieszkalnego maksimum - 4 stanowiska w garazach,
c) w terenach 0 przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla
jednego mieszkania minimum - 1 stanowisko;
8) przepis zawarty w pkt. 7 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiekt6w handlowych nie
posiadajqcych powierzchni sprzedazy;
9) w terenach, na kt6rych przeznaczenie umozliwia realizacj~ budynk6w, dopuszczalne jest
usytuowanie budynk6w przy granicy sqsiedniej dzia~ki budowlanej lub w odleg~osci 1,5m
od granicy z sqsiedniq dzia~kq budowlanq przy zachowaniu przepis6w dotyczqcych
dost~pu do pomieszczen naturalnego oswietlenia, zapewnienia w pomieszczeniach
czasu nas~onecznienia, zachowania bezpieczenstwa pozarowego oraz przy zachowaniu
pozosta~ych ustalen planu;
10) w terenach okreslonych planem, obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen 0 wysokosci
powyzej 1,8m;
11) obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen od strony ulic:
a) z prefabrykat6w betonowych,
b) 0 wype~nieniu powierzchni powyzej 50%;
12) obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen w linii rozgraniczajqcej obszar kolejki
wqskotorowej:

13) pokazane na rysunku planu Iinie podziatu wewn~trznego jako zasada podziatu,
obowiqzujq w zakresie kierunku przebiegu granic nowego podzia+u oraz usytuowania
dzia+ek w stosunku do ulic;
14) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podzia+u nieruchomosci bez ograniczen zawartych
w niniejszej zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dzia+ki geodezyjnej pokrywa si~ z
liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania;
15) w obszarach obj~tych zmianq planu nie wyznacza si~ granic obszar6w wymagajqcych
przeprowadzenia scalen i podzia+6w nieruchomosci a w zwiqzku z tym nie okresla si~
szczeg6+owych zasady i warunk6w scalania i podzia+u nieruchomosci.
Rozdziaf 2
Zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego oraz zasady i warunki
ksztaftowania zagospodarowania na wyodr~bnionych terenach.
§ 6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta+ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.193.KDL:
1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica lokalna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
b) dopuszcza si~ realizacj~ sciezek pieszo-rowerowych, zatok postojowych zamiennie z
pasami zieleni,
c) w programie uzbrojenia na odcinkach stycznych do teren6w budowlanych,
dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociqgowej i elektroenergetycznej na warunkach w+asciwego zarzqdcy drogi,
d) na odcinku stycznym do terenu kolejki wqskotorowej (2.195. KK) wymagana realizacja
chodnika lub sciezki rowerowej.

§ 7. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta+ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.194.KDL:
1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica lokalna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
b) dopuszcza si~ realizacj~ sciezek pieszo-rowerowych, zatok postojowych zamiennie z
pasami zieleni,
c) w programie uzbrojenia na odcinkach stycznych do teren6w budowlanych,
dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociqgowej z hydrantami i elektroenergetycznej na warunkach w+asciwego
zarzqdcy drogi,
d) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) po+ozony jest w Obszarze Chronionego
Krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki, obowiqzujq warunki zagospodarowania
okreslone przepisami szczeg61nymi ustanawiajqcymi obszar chroniony.
§ 8. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta+ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.195.KK:
1) przeznaczenie - tereny komunikacji kolejowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) linia kolejki wqskotorowej Rog6w - Rawa Mazowiecka - Bia+a Rawska wpisana do
rejestru zabytk6w, zagospodarowanie terenu na warunkach okreslonych w przepisach
szczeg6lnych,
b) istniejqca kolejka wqskotorowa do zachowania,

c) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) pofozony jest w Obszarze Chronionego
Krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki, obowiqzujq warunki zagospodarowania
okreslone przepisami szczeg61nymi ustanawiajqcymi obszar chroniony,
d) na przeciE?ciuz ulicq lokalnq 0 symbolu 2194.KDL przejazd kolejowy, wymagane
utrzymanie w nawierzchni jedni przejezdnosci dla pojazdu szynowego,
e) pas terenu 0 szerokosci 10m liczqc od granicy terenu rz. Rawki wchodzi w skfad
rezerwatu przyrody "Rawka", wszelkie prace zwiqzane z zagospodarowaniem terenu
podlegajq nadzorowi na warunkach przepis6w dotyczqcych ochrony przyrody.
§ 9. Ustala siE?nastE?Pujqceprzeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.196.KDD:
1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
b) jezdnia placu do zawracania 0 promieniu minimum 6m,
c) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej na warunkach wfasciwego zarzqdcy drogi.
§ 10. Ustala siE?nastE?Pujqceprzeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.197.MNu:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojqca z dopuszczeniem zabudowy blizniaczej
uwarunkowanej szerokosciq istniejqcych dziafek budowlanych,
- budynek mieszkalny 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 11m,
- wysokosc budynk6w gospodarczych do 5m,
- wysokosc pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do
6m,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu od 5% do 100%,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki do 50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy do 1,0,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siE?zasadE?r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochronE?w6d przed zanieczyszczeniem w
stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,
- w zakresie zaopatrzenia w energiE?cieplnq ustala siE?preferencje dla niewE?glowych
czynnik6w w tym kolektor6w sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego i
energii elektrycznej,
- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsiE?wziE?cmogqcych znaczqco oddziafywac na
srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia terenu,
- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych pod zabudowE? mieszkaniowo-usfugowq,
c) nie ustala siE?zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,
d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dostE?pnosc komunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewniajq projektowane ulice 0
symbolach: 2.193.KDL i 2.196.KDD,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obrE?biedziafki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z projektowanych wodociCl96w realizowanych w przylegajClcych
ulicach,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzCldzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejClcej Iinii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiClzujClcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzCldzenia stuzClce gromadzeniu odpad6w w
celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzCldzania i
uzytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajClcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni catkowitej sciany budynku,
h) zasady podziatu nieruchomosci:
- wielkose dziatki budowlanej dla zabudowy wolnostojClcej od 300 do 1500m2, przy
zachowaniu szerokosci front6w dziatek minimum 18m,
- wielkose dziatki budowlanej dla zabudowy blizniaczej od 300m2 do 800m2, przy
zachowaniu szerokosci front6w dziatek minimum 10m,
- dziatki gruntu, nie spetniajClce powyzszego warunku mogCl bye wydzielane wytClcznie
jako cz~sci uzupetniajClce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.
§ 11. Ustala si~ nast~pujClce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.198.M:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w 0 funkcji ustugowej lub lokali ustugowych w
budynkach mieszkalnych 0 udziale powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w
mieszkalnych i ustugowych w obr~bie dziatki budowlanej, do 45% z wytClczeniem
funkcji handlu 0 powierzchni sprzedazy powyzej 300m2 oraz 0 powierzchni uzytkowej
powyzej 1000m2,
- budynki 0 wysokosci do siedmiu kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 25m,
- zakaz realizacji wolnostojClcych budynk6w gospodarczych i garazowych,
- potacie dachowe budynk6w 0 nachyleniu od 0,5% do 100%,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy do 2,0,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) potozony jest w Obszarze Chronionego
Krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki, obowiClzujClwarunki zagospodarowania
okreslone przepisami szczeg61nymi ustanawiajClcymi obszar chroniony,
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajClcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajClcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem w
stosunku do realizacji obiekt6w i urzCldzen ustalonych zmianCl planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,
- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnCl ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego i
energii elektrycznej,
- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% dziatki budowlanej,
- obowiClzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogClcych znaczClco oddziatywae na
srodowisko za wyjCltkiem urzCldzen i sieci uzbrojenia terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugowa,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,
d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq projektowane ulice a
symbolach: 2.193.KDL i 2.196.KDD,
- miejsca postojowe w obr~bie dziatki budowlanej,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z projektowanych wodociqg6w realizowanych w przylegajqcych
ulicach,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych w
otaczajqcych ulicach,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii sredniego napi~cia i
projektowanych stacji transformatorowych w obr~bie terenu lub z istniejqcych linii
niskiego napi~cia,
- dopuszcza si~ zmian~ przebiegu i przebudow~ istniejqcych linii
elektroenergetycznych sredniego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych wobowiqzujqcych
przepisach, w oparciu a niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w w celu
ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i
uzytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku ad strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni catkowitej sciany budynku,
h) zasady podziatu nieruchomosci:
- dziatka budowlana dla stacji transformatorowej, a wymiarach minimum 6mx5m z
bezposrednim dost~pem do drogi publicznej,
- wielkosc dziatki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ad 100m2 do
1500m2, przy zachowaniu szerokosci front6w dziatek minimum 6,25m,
- wielkosc dziatki budowlanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, minimum
2000m2, przy zachowaniu szerokosci front6w dziatek minimum 10m.
§ 12. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.199.KSp:
1) przeznaczenie - tereny komunikacji - parking og6Inodost~pny;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 10% powierzchni terenu,
b) zakaz realizacji budynk6w.
§ 13. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.200.MNu:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zasady zabudowy:
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojqca z dopuszczeniem zabudowy blizniaczej
uwarunkowanej szerokosciq istniejqcych dziatek budowlanych,
- budynek mieszkalny a wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych,
maksymalnie do 11m,
- wysokosc budynk6w gospodarczych do 5m,

• wysokosc pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do
6m,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 5% do 100%,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy do 1,0,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem w
stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,
- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego i
energii elektrycznej,
- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddziatywae na
srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia terenu,
- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tezesnej,
d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq projektowane ulice 0
symbolu: 2.193.KDL i 2.196.KDD oraz ul. Mszczonowska,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z projektowanych wodociqg6w realizowanych w przylegajqcych
ulicach,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w w
celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i
uzytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni catkowitej sciany budynku,
h) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej dla zabudowy wolnostojqcej od 600 do 2500m2, przy
zachowaniu szerokosci front6w dzia~ek minimum 18m,
- wielkose dzia~ki budowlanej dla zabudowy blizniaczej od 300m2 do 1000m2, przy
zachowaniu szerokosci front6w dzia~ek minimum 9m,
- dzia~ki gruntu, nie spetniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

§ 14. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.201.ZL:
1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zakaz realizacji budynk6w,

b) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) wchodzi w skfad obszaru bezposredniego
zagrozenia powodziq, obowiqzuje zakaz realizacji obiekt6w utrudniajqcych przeptyw
w6d,
c) teren potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki,
obowiqzujq warunki zagospodarowania okreslone przepisami szczeg61nymi
ustanawiajqcymi obszar chroniony.
§ 15. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.202.ZL:
1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zakaz realizacji budynk6w,
b) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) wchodzi w sktad obszaru bezposredniego
zagrozenia powodziq, obowiqzuje zakaz realizacji obiekt6w utrudniajqcych przeptyw
w6d,
c) istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,
d) teren potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki,
obowiqzujq warunki zagospodarowania okreslone przepisami szczeg61nymi
ustanawiajqcymi obszar chroniony.
§ 16. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.203.RZ:
1) przeznaczenie: tereny rolnicze - tqki i pastwiska;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:
a) zakaz realizacji budynk6w,
b) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykat6w betonowych,
c) zakaz realizacji ogrodzen w pasie terenu 0 szerokosci 10m liczqc od linii brzegowej
rzeki,
d) ogrodzenia od strony rzeki azurowe lub z zywoptotu,
e) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) wchodzi w sktad obszaru bezposredniego
zagrozenia powodziq, obowiqzuje zakaz:
- realizacji obiekt6w utrudniajqcych przeptyw w6d,
- zadrzewien i zakrzaczen ograniczajqcych przeptyw w6d powodziowych,
f) pas terenu 0 szerokosci 10m IiCZqCod granicy terenu rz. Rawki wchodzi w sktad
rezerwatu przyrody "Rawka", wszelkie prace zwiqzane z zagospodarowaniem terenu
podlegajq nadzorowi na warunkach przepis6w dotyczqcych ochrony przyrody,
g) w rezerwacie przyrody "Rawka" obowiqzujq zakazy realizacji zagospodarowania
terenu w tym:
- budowy lub rozbudowy obiekt6w budowlanych i urzqdzen technicznych, z wyjqtkiem
obiekt6w i urzqdzen stuzqcych celom rezerwatu przyrody,
- zwiqzanego z rybactwem,
- powodujqcego ograniczenie siedlisk dziko wyst~pujqcych zwierzqt, niszczenia jaj i
postaci mtodocianych form rozwojowych zwierzqt, ptoszenia zwierzqt kr~gowych,
niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronien zwierzqt oraz ich miejsc rozrodu,
- zwiqzanego z polowaniem,
- zwiqzanego z pozyskiwaniem, niszczeniem lub uszkadzaniem roslin oraz grzyb6w,
- zwiqzanego z uzytkowaniem, niszczeniem, umyslnym uszkadzaniem,
zanieczyszczaniem i dokonywaniem zmian obiekt6w przyrodniczych, obszar6w oraz
zasob6w, twor6w i sktadnik6w przyrody,
- powodujqcego zmiany stosunk6w wodnych, regulacje rzeki jezeli zmiany te nie
stUZq ochronie przyrody,
- powodujqcego niszczenie gleby lub zmiany uzytkowania grunt6w,
- zwiqzanego z prowadzenia dziatalnosci wytw6rczej, handlowej i rolniczej,

- wymagajqcego stosowania chemicznych i biologicznych srodk6w ochrony roslin i
nawoz6w,
- zwiqzanego z amatorskim potowem ryb,
- przeznaczonego do ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej
wierzchem w tym z udziatem ps6w,
- umieszczania tablic, napis6w, ogtoszen reklamowych i innych znak6w
niezwiqzanych z ochronq przyrody, udost~pnianiem rezerwatu przyrody, edukacjq
ekologicznq, z wyjqtkiem znak6w zwiqzanych z ochronq bezpieczenstwa i porzqdku
powszechnego,
- powodujqcego zakt6canie ciszy,
- powodujqcego trwate znieksztakenie rzezby terenu,
h) istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,
i) dopuszcza si~ zalesienie lub zadrzewienie skarp doliny wymagajqcych umocnienia
przeciw-osuwiskoweg 0,
j) teren potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki,
obowiqzujq warunki zagospodarowania okreslone przepisami szczeg61nymi
ustanawiajqcymi obszar chroniony.
§ 17. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.204.WSr:
1) przeznaczenie - tereny w6d powierzchniowych w rzekach;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) terenu rz. Rawki wchodzi w sktad rezerwatu przyrody "Rawka", wszelkie prace zwiqzane z
zagospodarowaniem terenu podlegajq nadzorowi na warunkach przepis6w dotyczqcych
ochrony przyrody,
b) teren potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki,
obowiqzujq warunki zagospodarowania okreslone przepisami szczeg61nymi
ustanawiajqcymi obszar chroniony.
c) obowiqzuje utrzymanie obudowy biologicznej i kr~tosci biegu rzeki.
§ 18. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.205.ZL:
1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dopuszcza si~ realizacj~ sieci infrastruktury technicznej przy zachowaniu przepis6w
szczeg6lnych,
c) dopuszcza si~ dotychczasowe uzytkowanie rolnicze grunt6w rolnych lub ich
zalesienie,
d) teren potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki,
obowiqzujq warunki zagospodarowania okreslone przepisami szczeg61nymi
ustanawiajqcymi obszar chroniony.
e) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) wchodzi w sktad obszaru bezposredniego
zagrozenia powodziq, obowiqzuje zakaz realizacji obiekt6w utrudniajqcych przeptyw
w6d,
f) szerokosc dojazd6w gospodarczych minimum 5m,
g) istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania.
§ 19. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 96 symbolem 2.206.ZL:
1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynkow,
b) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) wchodzi w sk+ad obszaru bezposredniego
zagro:zenia powodziq, obowiqzuje zakaz realizacji obiekt6w utrudniajqcych przep+yw
w6d,
c) teren po+o:zonyjest w Obszarze Chronionego Krajobrazu G6rnej i Srodkowej Rawki,
obowiqzujq warunki zagospodarowania okreslone przepisami szczeg61nymi
ustanawiajqcymi obszar chroniony.
Rozdzial3
Postanowienia koncowe
§ 20. Rozstrzyga si~ 0 sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar po+o:zonyw
rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejkq wqskotorowq) inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re nale:Zq do zadan w+asnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania wg tresci za+qcznika Nr 2 do uchwa+y.
§ 21. Traci moc obowiqzujqcq Uchwa+a Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego
Nr 64, poz. 554; z 2002 r. Nr 81, poz. 1529 i Nr 292, poz. 3802; z 2003 r. Nr 225, poz. 2133
i Nr 557, poz. 3651; z 2005 r. Nr 85. poz. 829, Nr 129, poz. 1328 i Nr 282 poz. 2710; z 2007
r. Nr 7, poz. 67, Nr 8, poz. 71, Nr 34, poz.312, Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, poz.1745 i z
2008r. Nr 2, poz. 42, Nr 15, poz.190, Nr 116, poz. 1131 i Nr 201, poz. 1882) w zakresie
obszar6w obj~tych niniejszq zmianq planu.
§ 22. 1. Uchwa+a podlega og+oszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa
t6dzkiego.
2. Uchwa+a wchodzi w :zycie po uplywie 30 dni od dnia og+oszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.
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