
UCHWAt.A NR L111/384/2010
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 27 pazdziernika 201Or.
w sprawie zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary pofozone
w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej,

Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Biafej,
Aleksandr6wka, Kolejowej i towickiej, Krakowskiej i Pofudniowej, Sfowackiego i Fawornej,
Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Ksi~ze

Domki, Katowickiej i Tatar.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr
106, poz. 675) oraz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043)
w nawiqzaniu do Uchwafy Nr XLI/320/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada
2009r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary pofozone w rejonie
ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza
Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Biafej, Aleksandr6wka,
Kolejowej i towickiej, Krakowskiej i Pofudniowej, Sfowackiego i Fawornej, Solidarnosci,
Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Ksi~ze Domki,
Katowickiej i Tatar, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

Rozdziaf1
Ustalenia og61ne

§ 1. Rozstrzyga si~ 0 sposobie rozpatrzenia nie uwzgl~dnionych uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary pofozone w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej
i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa
Wola, Biafej, Aleksandr6wka, Kolejowej i towickiej, Krakowskiej i Pofudniowej, Sfowackiego
i Fawornej, Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej,
Ksi~ze Domki, Katowickiej i Tatar, wg tresci zafqcznika Nr 1 do uchwafy.

§ 2. Stwierdza si~ zgodnosc projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary pofozone w rejonie
ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza
Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Biafej, Aleksandr6wka,
Kolejowej i towickiej, Krakowskiej i Pofudniowej, Sfowackiego i Fawornej, Solidarnosci,
Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Ksi~ze Domki,
Katowickiej i Tatar, z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, zatwierdzonym Uchwafq 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 2006 r.
Nr 7, poz. 67 i Nr 8, poz. 71; z 2007r. Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, Nr 1745; z 2008r. Nr 2,
poz. 42, Nr 15, poz.190, Nr 116, poz. 1131, Nr 201, poz. 1882, Nr 365, poz. 3225, Nr 365,
poz. 3226, Nr 362, poz. 3176 i Nr 362, poz. 3177; z 2009r. Nr 59 poz. 574 oraz z 201Or. Nr 4
poz. 37, Nr 24 poz. 159 i Nr 32 poz. 239) wprowadza si~ zmiany dotyczqce fragment6w
obszaru miasta, obejmujqcych tereny oznaczone symbolami: 1.04.KL, 1.06.MNp, 1.66.MNp,
1.75.MRj, 1.111.P, 3.01.MRj, 3.02.MRj, 3.03.MNp, 3.07.KZ, 3.14.KDg, 3.15.KD, 3.16.KK,
3.21.R,RL, 3.22.MNp, 3.23.R,RL, 3.32.R,RL, 3.35.R,RL, 3.36.R,RL, 3.37.R,RL, 4.01.PU,
4.155.MNp, 4.215.MNp, 4.262.ZPp,UU, 4.263.KDL, 4.297.MNu, 4.300.MNu, 6.13.ZPi,
6.08.EG, 8.1O.WW,ZPp, 8.75.WW, 8.76.WW, 8.77.WW, 8.78.PU, 8.79.PU oraz fragmenty
teren6w 0 symbolach: 1.17.KD, 1.76.R, 1.87.MRj, 1.88.R, 2.56.MWp, 2.90.MN,U, 3.13.KL,
3.29.MNp, 3.39.KZ, 4.29.MNp, 4.65.KL, 4.210.U, 4.282.KDZ, 6.04.R/B, 6.07.MRj,
6.09.R,RL,WW,8.57.RZ.

2. Integralnq cz~sciq uchwafy Sq rysunki Nr 116 do 133 zmiany miejscowego planu
b~dqce zafqcznikami Nr 2 do 20 do uchwafy.

3. Szczeg6fowy przebieg granic obszar6w obj~tych zmianq miejscowego planu
jest okreslony na rysunkach zmiany miejscowego planu.

4. Obowiqzujqcy zakres rysunk6w zmiany planu obejmuje:
1) tereny okreslone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu;
2) Iinie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

zagospodarowania, kt6re Sq granicq obszaru obj~tego zmianq planu miejscowego;
3) Iinie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

zagospodarowania terenu;
4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym przeznaczeniu

lub r6znych zasadach zagospodarowania terenu;
5) linie podziafu wewn~trznego teren6w - zasada podziafu na dziafki budowlane;
6) nieprzekraczalne Iinie zabudowy;
7) nieprzekraczalne linie realizacji ogrodzen;
8) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy;
9) zwymiarowanie linii zabudowy, nieprzekraczalnej Iinii realizacji ogrodzen oraz linii

rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania w metrach;

10) granica rezerwatu przyrody "Rawka".

5. Zmianq miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala si~
stawk~ procentowq sfuzqcq naliczaniu opfaty z tytufu wzrostu wartosci nieruchomosci
w wysokosci zero%.

§ 4. 1. Poj~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 podj~cia niniejszej uchwafy.

2. Ilekroc w zmianie planu miejscowego jest mowa 0:
1) "obszarze zmiany planu" - nalezy przez to rozumiec nieruchomosci lub ich cz~sci

pofozone w granicach niniejszej zmiany planu;
2) "obszarze urbanistycznym" - nalezy przez to rozumiec fragment obszaru miasta,

kt6rego granice pokrywajq si~ z granicami obr~bu geodezyjnego;
3) "terenach" - nalezy przez to rozumiec wydzielone Iiniami rozgraniczajqcymi w obszarze

zmiany planu, nieruchomosci lub ich cz~sci, dla kt6rych zostafy okreslone niniejszq
zmianq planu r6zne przeznaczenia lub r6zne zasady zagospodarowania i kt6re zostafy
oznaczone w tekscie zmiany miejscowego planu oraz na rysunku zmiany miejscowego
planu symbolami cyfrowymi;



4) "przeznaczeniu" - nalezy przez to rozumiee okreslone dla poszczeg61nych teren6w
zespoty uprawnien i zobowiqzan do podejmowania dziatan w przestrzeni, stuzqcych
realizacji okreslonych cel6w, wyodr~bnione wg zasad i sposob6w korzystania
z nieruchomosci, oznaczone w tekscie zmiany planu i na rysunku zmiany planu
symbolami Iiterowymi;

5) "dopuszczeniu" nalezy przez to rozumiee 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 0 udziale powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w
na dziake budowlanej nie przekraczajqcym 45 %;

6) "dziake budowlanej" - nalezy przez to rozumiee nieruchomose gruntowq lub dziatk~
gruntu, kt6rej wielkose, cechy geometryczne, dost~p do drogi publicznej i wyposazenie
w urzqdzenia infrastruktury technicznej Sq zgodne z pozostatymi ustaleniami niniejszej
zmiany miejscowego planu oraz spetniajq wymogi realizacji obiekt6w budowlanych
wynikajqce z odr~bnych przepis6w i warunk6w zawartych w niniejszej zmianie planu;

7) "granicach obszaru obj~tego rysunkiem zmiany planu" - nalezy przez to rozumiee
te 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;

8) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee lini~, 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
odlegtosci 1,3 m chyba, ze jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii
elektroenergetycznej;

9) "nieprzekraczalnej linii realizacji ogrodzen" - nalezy przez to rozumiee Iini~, w kt6rej mogq bye
umieszczone ogrodzenia lub ich fragmenty bez jej przekraczania w kierunku Iinii
rozgraniczajqcej terenu, powodujqcego zblizenie ogrodzenia do przylegtych ulic lub innych
wskazanych planem element6w zagospodarowania terenu;

10) "udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumiee wskaznik
urbanistyczny (liczb~ niemianowanq) ustalony zmianq planu dla terenu lub dziatki
budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego
roslinnosciq oraz wodami powierzchniowymi na terenie lub dziatce budowlanej, a takze
50% sumy powierzchni taras6w i stropodach6w, urzqdzonych jako state trawniki
lub kwietniki na podtozu zapewniajqcym ich naturalnq wegetacj~, 0 powierzchni
nie mniejszej niz 10m2

, do powierzchni catego terenu lub dziatki budowlanej;
11) "linii podziatu wewn~trznego teren6w 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach

zagospodarowania" - nalezy rozumiee lini~ okreslonq rysunkiem zmiany planu okreslajqcq
zasad~ podziatu na dziatki budowlane;

12) "stanie istniejqcym" zagospodarowania terenu - nalezy przez to rozumiee stan
zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na dzien uchwalenia niniejszej
zmiany planu;

13) "polu widocznosci" - nalezy przez to rozumiee powierzchni~ w obr~bie skrzyzowania ulic
poza jezdniami, wolnq od przeszk6d wyzszych niz 0,75 m, jak: budowle, drzewa, krzewy,
stupy, tablice, parkujqce pojazdy itp;

14) "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;



15) "wysokosci budynk6w" okreslonej w metrach - nalezy przez to rozumiec wysokosc 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.

3. Ilekroc w zmianie planu miejscowego jest mowa 0 przeznaczeniu:
1) "tereny zabudowy mieszkaniowej", oznaczonym symbolem "M", nalezy przez to

rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych
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 z ustugami", oznaczonym symbolem "Mu", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz
realizowania:
a) projektowanych budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
b) projektowanych budynk6w 0 funkcjach: administracji, kultury, oswiaty, s+uzby zdrowia

(z wy+qczeniem szpitali), opieki spo+ecznej i socjalnej (z wy+qczeniem dom6w opieki),
obs+ugi finansowej, handlu (z wy+qczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni
uzytkowej powyzej 400m\ gastronomii, poczty i telekomunikacji, us+ug (z wy+qczeniem
zak+ad6w wulkanizacji, myjni samochodowych, stacji paliw i warsztat6w
samochodowych) ,

z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami
postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

3) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami", oznaczonym
symbolem "MNu", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania
istniejqcych oraz realizowania 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 uchwa+y:
a) projektowanych budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych,
b) projektowanych budynk6w 0 funkcjach: administracji, kultury, oswiaty, s+uzby zdrowia

(z wy+qczeniem szpitali), opieki spo+ecznej i socjalnej (z wy+qczeniem dom6w opieki),
obs+ugi finansowej, handlu (z wy+qczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni
uzytkowej powyzej 200 m\ gastronomii, poczty i telekomunikacji, us+ug
(z wy+qczeniem zwiqzanych z obs+ugq srodk6w transportu samochodowego w tym
mi~dzy innymi warsztat6w naprawy, stacji diagnostycznych baz transportu
samochodowego, zak+ad6w wulkanizacji, myjni samochodowych i stacji paliw),
wy+qcznie jako budynk6w towarzyszqcych istniejqcemu lub projektowanemu budynkowi
mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym;

4) "tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych i lesnych", oznaczonym symbolem "RM", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcej oraz realizowania projektowanej
zabudowy, w sk+ad kt6rej wchodzi budynek mieszkalny, budynki i urzqdzenia s+uzqce
przechowywaniu srodk6w produkcji, prowadzeniu produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych i lesnych, przetwarzaniu i magazynowaniu
wyprodukowanych w gospodarstwie produkt6w i przeznaczonych dla potrzeb w+asnych
gospodarstwa rolnego, z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

5) "tereny zabudowy ustugowej" oznaczonym symbolem "U", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w 0 funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwosci,
bezpieczenstwa publicznego, kultury, obs+ugi finansowej, handlu (z wy+qczeniem
obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 1000 m2

), gastronomii, turystyki,



poczty i telekomunikacji, usfug nieprodukcyjnych zwiqzanych z konsumpcjq
indywidualnq, oraz usfug z wykluczeniem zwiqzanych z obsfugq srodk6w transportu
samochodowego (w tym mi~dzy innymi warsztat6w naprawy, stacji diagnostycznych baz
transportu samochodowego, zakfad6w wulkanizacji, myjni samochodowych i stacji
paliw), z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych, garazami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej, przy
zachowaniu ograniczeri i dopuszczeri zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwafy;

6) "tereny zabudowy usfugowej oswiaty", oznaczonym symbolem "UO", nalezy przez to
rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w 0 funkcji oswiaty (w tym: przedszkoli, szk6f podstawowych,
gimnazj6w i szk6f srednich), z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

7) "tereny obiekt6w produkcyjnych, skfad6w i magazyn6w", oznaczonym symbolem
IIp'', nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych
oraz realizowania projektowanych budynk6w 0 funkcji produkcyjnej (z wyfqczeniem
produkcji zwierz~cej i roslinnej), usfug produkcyjnych oraz skfad6w, magazyn6w i baz
budowlanych z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach
administracyjnych, technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

8) "tereny obsfugi srodk6w transportu samochodowego", oznaczonym symbolem "KS",
nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz
realizowania projektowanych budynk6w: bazy transportu samochodowego, warsztat6w
srodk6w transportu, stacji paliw, myjni samochodowych, z niezb~dnymi do ich funkcjonowania
budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

9) "tereny rolnicze", oznaczonym symbolem "R", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie
ograniczone do gospodarowania rolniczego na niekt6rych uzytkach rolnych w tym: na
gruntach ornych i pod sadami, na trwafych uzytkach zielonych, w ogrodach, pod
osfonami, fqcznie z drogami dojazdowymi do grunt6w rolnych, zadrzewieniami,
obiektami melioracji wodnych, przeciwpowodziowymi i przeciwpozarowymi;

10) "tereny rolnicze - rezerwa terenu pod zabudow~", oznaczonym symbolem "RIB",
nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do gospodarowania rolniczego na
niekt6rych uzytkach rolnych w tym: na gruntach ornych i na trwafych uzytkach zielonych,
fqcznie z drogami dojazdowymi do grunt6w rolnych z wyfqczeniem wprowadzania
zadrzewieri i obiekt6w melioracji wodnych;

11) "tereny rolnicze - ogrody", oznaczonym symbolem "RO", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do gospodarowania ogrodniczego;

12) "tereny zieleni", oznaczonym symbolem "ZP", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie
ograniczone do zagospodarowania terenu w formie uzytku pokrytego roslinnosciq;

13) "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;

14) "tereny w6d powierzchniowych w rzekach", oznaczonym symbolem "Wr", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych w6d sr6dlqdowych rzek w granicach linii brzegu.

15) "tereny dr6g publicznych - droga (ulica) zbiorcza", oznaczonym symbolem "KDZ",
nalezy przez to rozumiec przeznaczenie sfuzqce dziafaniom ograniczonym do
zachowania istniejqcych oraz realizacji projektowanych dr6g (ulic) klasy zbiorcza, 0 pasie
drogowym okreslonym liniami rozgraniczajqcymi;

16) "tereny dr6g publicznych - droga zbiorcza, docelowo gf6wna", oznaczonym
symbolem "KDZ (G)", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie sfuzqce dziafaniom



ograniczonym do zachowania istniejqcych oraz realizacji projektowanych dr6g klasy
zbiorcza docelowo droga klasy g~6wna, 0 pasie drogowym okreslonym Iiniami
rozgraniczajqcymi;

17) "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;

18) "tereny drag 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 Iiniami
rozgraniczajqcymi;

19) "tereny drag wewn~trznych", oznaczonym symbolem "KDW", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizacji projektowanych
dojazd6w i dojsc oraz dojazd6w gospodarczych wewnE2trznego zagospodarowania
teren6w budownictwa i teren6w rolnych, zapewniajqcych dostE2pnosc komunikacyjnq
dzia~ek budowlanych i nieruchomosci rolnych do systemu ulic (dr6g) publicznych;

20) "tereny komunikacji kolejowej", oznaczonej symbolem "KK", nalezy przez to
rozumiec funkcjE2S~UZqCqdzia~aniom ograniczonym do utrzymania istniejqcej Iinii kolejki
wqskotorowej, w przestrzeni obejmujqcej w szczeg6lnosci: obszar kolejowy, pasy zieleni
izolacyjnej, przejazdy drogowe oraz tereny urzqdzen infrastruktury technicznej.

21) "tereny infrastruktury technicznej - uj~cia i stacje wodociqgowe", oznaczonym
symbolem "WW", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania
istniejqcych oraz realizacji projektowanych obiekt6w budowlanych S~uzqcych do poboru i
uzdatniania wody z zbE2dnymido ich funkcjonowania zbiornikami, budynkami 0
pomieszczeniach socjalnych, technicznych i gospodarczych oraz dojsciami, dojazdami,
miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej.

22) "tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo", oznaczonym symbolem "GG",
nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz
realizacji projektowanych obiekt6w budowlanych S~uzqcych doprowadzaniu energii
gazowej z niezbE2dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych oraz dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i
obiektami infrastruktury technicznej.

§ 5. Na obszarach objE2tychzmianq planu ustala siE2zasady zabudowy i
zagospodarowania terenu:

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 linie (punkty) pokrywajqce siE2z tymi

elementami rysunku zmiany planu;
2) w sytuacji wyczerpania warunk6w okreslonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie

rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
nalezy identyfikowac w oparciu 0 miary graficzne z rysunku zmiany planu;

3) Iinie zabudowy - okreslono na rysunku zmiany planu punktami identyfikacyjnymi
lub zwymiarowaniem;

4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie okreslono Iinii zabudowy,
nalezy przez to rozumiec, ze Iinia pokrywa siE2z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania przy zachowaniu przepis6w
szczeg61nych z tym, ze w terenach 0 zabudowie pierzejowej taka Iinia zabudowy jest Iiniq
obowiqzujqcq dla budynk6w mieszkalnych i us~ugowych;

5) 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;



6) w pasaeh terenu a szerokosei 7,5 m ad osi linii elektroenergetyeznej 15 kV i ad osi staeji
transformatorowyeh s~upowyeh, dopuszezalna jest realizaeja budynk6w przy zaehowaniu
warunk6w bezpieezeristwa ustalonyeh przepisami szezeg6lnymi;

7) w terenaeh, dla kt6ryeh okreslono minimalnq odleg~osc budynk6w ad osi napowietrznyeh
linii elektroenergetyeznyeh sredniego napi~eia, warunek ten przestaje obowiqzywac
z ehwilq likwidaeji tej linii;

8) ustala si~ nast~pujqee wskazniki wyposazenia teren6w budowlanyeh w miejsea postojowe
dla samoehod6w osobowyeh:
a) w terenaeh a przeznaezeniu tereny us~ugowe minimum:

- dla obiekt6w handlowyeh - jedno stanowisko na kazde rozpoez~te 40m2 powierzehni
uzytkowej,

- dla obiekt6w gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsea konsumenekie,
- dla obiekt6w hotelowyeh - jedno stanowisko na kazde 2 miejsea noclegowe,
- dla obiekt6w administraeyjnyeh i obs~ugi finansowej 7 stanowisk na kazde 100 m2

powierzehni uzytkowej,
- dla pozosta~yeh obiekt6w us~ugowyeh - jedno stanowisko na kazde 100 m2

powierzehni uzytkowej,
b) w terenaeh a przeznaezeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

dla jednego budynku mieszkalnego maksimum - 4 stanowiska w garazaeh,
e) w terenaeh a przeznaezeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

dla jednego lokalu mieszkalnego minimum - 1 stanowisko,
d) w terenaeh, na kt6ryeh dopuszezalna jest realizaeja obiekt6w produkeyjnyeh, sk~ad6w i

magazyn6w minimum - 1 stanowisko na 500 m2 pow. uzytkowej budynk6w a funkeji
produkeyjnyeh, sk~ad6w i magazyn6w;

9) ustala si~ nast~pujqee wskazniki wyposazenia teren6w budowlanyeh w miejsea postojowe
dla samoehod6w ei~zarowyeh:
a) w terenaeh, na kt6ryeh dopuszezalna jest realizaeja obiekt6w produkeyjnyeh, sk~ad6w

i magazyn6w:
- minimum 1 stanowisko na kazde 1000 m2 pow. uzytkowej budynk6w a funkeji

produkeyjnyeh, sk~ad6w i magazyn6w,
- a powierzehni dostosowanej do transportoeh~onnosei dostaw i wywozu produkt6w;

b) w terenaeh a przeznaezeniu okreslonym symbolami MN i MNu obowiqzuje zakaz
realizaeji miejse postojowyeh dla samoehod6w ei~zarowyeh;

10) przepis zawarty w pkt. 8 niniejszego paragrafu nie dotyezy obiekt6w handlowyeh
nie posiadajqeyeh powierzehni sprzedazy;

11) maksymalna wysokosc Iiezona ad poziomu terenu przy najnizej po~ozonym wejseiu do
budynku lub jego ez~sei pierwszej kondygnaeji nadziemnej budynku do najwyzej
po~ozonej g6rnej powierzehni (kraw~dzi) przekryeia nie maze przekraezac dla budynku
mieszkalnego (ehyba, ze ustalenia rozdzia~u 2 stanowiq inaezej:
a) a jednej kondygnaeji nadziemnej - 7,5 m,
b) a wysokosci 2 kondygnaeje nadziemne i wysokosei dwie kondygnaeje nadziemne w

tym druga kondygnaeja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 10 m,
e) a wysokosei 3 kondygnaeje nadziemne i wysokosei trzy kondygnaeje nadziemne w tym

trzeeia kondygnaeja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 13 m;
d) a wysokosci 4 kondygnaeje nadziemne i wysokosei eztery kondygnaeje nadziemne w

tym ezwarta kondygnaeja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 16 m;
e) a wysokosei 5 kondygnaeje nadziemne - 18 m;

12) maksymalna wysokosc liezona ad poziomu terenu przy najnizej po~ozonym wejsciu do
budynku lub jego ez~sci pierwszej kondygnaeji nadziemnej budynku do najwyzej
po~ozonej g6rnej powierzehni (kraw~dzi) przekryeia dla budynku us~ugowego a jednej
kondygnaeji lub a dw6eh kondygnaejaeh nie maze przekraezac 9 m ehyba ze ustalenia
rozdzia~u 2 stanowiq inaezej;

13) w terenaeh, na kt6ryeh przeznaezenie umozliwia realizaej~ budynk6w, dopuszezalne jest
sytuowanie budynk6w bezposrednio przy graniey sqsiedniej dzia~ki budowlanej lub
zblizenie na odleg~osei do 1,5 m ad graniey z sqsiedniq dzia~kq budowlanq przy



zachowaniu przepis6w dotyczqcych dost~pu do pomieszczeri naturalnego oswietlenia,
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nas~onecznienia, zachowania bezpieczeristwa
pozarowego oraz przy zachowaniu pozosta~ych ustaleri planu;

14) w terenach okreslonych planem, obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzeri 0 wysokosci
powyzej 1,8m;

15) obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzeri od strony ulic, kolejki wqskotorowej i doliny rzeki
Rawki:
a) z prefabrykat6w betonowych,
b) 0 wype~nieniu powierzchni powyzej 50 %;

16) w terenach 0 przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami -
o symbolu "MNu" oraz na dzia~kach budowlanych zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w terenach zabudowy mieszkaniowej 0 symbolu "M" i mieszkaniowo
us~ugowej 0 symbolu :Mu" dopuszcza si~ realizacj~:
a) w obr~bie jednej dzia~ki budowlanej zabudowy mieszkaniowej 0 wielkosci okreslonej

przepisami rozdzia~u 2 niniejszej uchwa~y, jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,

b) obiekt6w us~ugowych jako zabudowy uzupe~niajqcej wY~qcznie w ramach dzia~ek
budowlanych zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zachowania udzia~u w
powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w na dziake budowlanej maksimum 45 %;

17) dopuszcza si~ zachowanie budynk6w mieszkalnych i us~ugowych, kt6re Sq usytuowane
ca~ymobrysem zewn~trznych mur6w pomi~dzy Iiniq zabudowy a Iiniq rozgraniczajqca
ulicy, ale bez prawa rozbudowy i nadbudowy;

18) dopuszcza si~ zachowanie budynk6w mieszkalnych i us~ugowych, kt6re Sq usytuowane
fragmentem obrysu zewn~trznego mur6w pomi~dzy liniq zabudowy a liniq
rozgraniczajqca ulicy, ale bez prawa rozbudowy w kierunku przylegajqcej ulicy;

19) pokazane na rysunku planu linie podzia~u wewn~trznego jako zasada podzia~u,
obowiqzujq w zakresie kierunku przebiegu granic nowego podzia~u oraz usytuowania
dzia~ek w stosunku do ulic;

20) w obszarach obj~tych zmianq planu nie wyznacza si~ granic obszar6w wymagajqcych
przeprowadzenia scaleri i podzia~6w nieruchomosci a w zwiqzku z tym nie okresla si~
szczeg6~owych zasad 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. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 1 wyznacza si~ tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i Iiterowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 116 symbolem 1.137.KDW:

1) przeznaczenie: tereny dr6g wewn~trznych;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga gospodarcza obs~ugi grunt6w rolnych,
b) teren po~ozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

"G6rnej i Srodkowej Rawki", wprowadza si~ zakazy realizacji zagospodarowania
terenu: wymagajqcego likwidowania i niszczenia zadrzewieri, zwiqzanego z
wykonywaniem prac ziemnych trwale znieksztakajqcych rzezb~ terenu oraz
wymagajqcego zmian stosunk6w wodnych.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 116 symbolem 1.138.KS:



1) przeznaczenie: tereny obs~ugi srodk6w transportu samochodowego;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki a wysokosci do 15 m,
- po~acie dachowe a nachyleniu ad 2 % do 100 %,
- dopuszcza si~ stosowanie przekryc pow~okowych a profilach ~ukowych,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 50 %,
- w ramach zagospodarowania dzia~ek dopuszcza si~ realizacj~ pomieszczen lub

budynk6w a funkcji mieszkaniowej wyh~.czniezwiqzanych z funkcjonowaniem
zak~adu obs~ugi komunikacji samochodowej,

- w budynkach a funkcjach obs~ugi komunikacji samochodowej dopuszcza si~
realizacj~ pomieszczen a funkcji handlu a udziale powierzchni uzytkowej do 10 %
i powierzchni sprzedazy do 400 m2

,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- teren po~ozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

"G6rnej i Srodkowej Rawki", wprowadza si~ zakazy realizacji zagospodarowania
terenu: wymagajqcego likwidowania i niszczenia zadrzewien, zwiqzanego z
wykonywaniem prac ziemnych trwale znieksztakajqcych rzezb~ terenu oraz
wymagajqcego zmian stosunk6w wodnych,

- 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 gazu, oleju opa~owego i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dzia~ki budowlanej, do kt6rej

inwestor posiada tytu~ prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dzia~ek sqsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed ha~asem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddzia~ywac

na srodowisko,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:

- dost~pnosc komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce zjazdy na
drog~ wojew6dzkq Nr 707,

- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ek budowlanych,
e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo,

przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu a niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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 budynk6w ad strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- p~askich przylegajqcych do sciany,
- a powierzchni nie przekraczajqcej 20 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) zasady podzia~u nieruchomosci:



- wielkosc dzia~ek budowlanych uzalezniona od realizowanej funkcji i wielkosci
obiekt6w budowlanych, przy zachowaniu szerokosci front6w dzia~ek minimum 50 m i
wielkosci dzia~ki budowlanej minimum 4000 m2

,

- zakaz wydzielania dzia~ki wY~qcznie 0 mieszkaniowej funkcji zagospodarowania.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 116 symbolem 1.139.KDZ(G):

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - droga zbiorcza docelowo g~6wna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) poszerzenie pasa drogowego drogi wojew6dzkiej Nr 707,
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obs~ugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej na warunkach w~asciwego zarzqdcy drogi.

5. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 117 symbolem 1.140.RM:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 9,5 m,

- wysokosc pozosta~ych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do
9m IiCZqCod poziomu terenu okreslonego mapq do najwyzszego punktu przekrycia,

- po~acie dachowe budynk6w mieszkalnych 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem
kalenicy, od 30 % do 100 %,

- po~acie dachowe pozosta~ych budynk6w od 2 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 50 %,

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 zgodnych z przeznaczeniem 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 % powierzchni dzia~ki
budowlanej,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ przeznaczonych pod zabudow~
mieszka niowo-us~ugOWq,

- zakaz realizacji obiekt6w produkcji zwierz~cej 0 wielkosci powyzej 20 DJP (duzych
jednostek przeliczeniowych),

- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dzia~ki budowlanej, do kt6rej
inwestor posiada tytu~ prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dzia~ek sqsiednich,

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze lub potencjalnie
znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem uzbrojenia terenu,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu zapewniajq drogi przylegajqce do terenu z
wY~qczeniem podstawowych pas6w ruchu drogi krajowej Nr 72,

- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ek budowlanych,



e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego lub projektowanego wodociqgu, do czasu

realizacji sieci zaopatrzenie w wod~ z lokalnego uj~cia,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- do czasu budowy takiej sieci scieki mogq bye odprowadzane do szczelnych
zbiornik6w na nieczystosci ciek~e, sytuowanych w obr~bie dzia~ki budowlanej, a
nast~pnie wywozone na zlewni~ oczyszczalni sciek6w,

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo przy
zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych przepisach

porzqdkowych - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w w
celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejqce Iinie elektroenergetyczne 15 kV do zachowania,
- w pasie szerokosci 7,5 m liczqc od osi linii elektroenergetycznej 15kV realizacja
zagospodarowania wymaga zachowania norm bezpieczenstwa okreslonych
przepisami szczeg6lnymi,

- w gospodarce zadrzewieniowej nalezy uwzgl~dnie w doborze gatunku drzew i ich
usytuowaniu, zblizenie ga~~zi do skrajnego przewodu na odleg~ose nie mniejszq niz
2,6 m dla Iinii elektroenergetycznej 15 kV,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i
uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynk6w od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 20 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 1000 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w

dzia~ek minimum 20 m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 117 symbolem 1.141.R:

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

a) zakaz realizacji obiekt6w budowlanych z wyjqtkiem zbiornik6w na gnojowic~, p~yt
gnojowych i silos6w,

b) dost~pnose komunikacyjna do terenu poprzez pozosta~q cz~se nieruchomosci
wchodzqcej w sk~ad gospodarstwa rolnego,

c) dojazdy gospodarcze 0 szerokosci minimum 5 m.

7. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 118 symbolem 1.142.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- zakaz realizacji budynk6w i tymczasowych obiekt6w budowlanych,
- istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50 % 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
wsp6kzesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) nie ustala si~ zasad obstugi systemami infrastruktury technicznej,
f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania

i uzytkowania terenu,
g) teren stanowi uzupetnienie dziatek budowlanych Nr ewidencyjny 536 i 538.

8. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 119 symbolem 1.143.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w ustugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 60 %,

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 stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze lub potencjalnie
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem 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
wsp6kzesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- 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 linii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- 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
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dzia~ki ewidencyjne stanowiq odr~bne dzia~ki budowlane.

9. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 119 symbolem 1.144.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokali mieszkalnych w budynku 0 funkcji us~ugowej,
- wysokosc budynku us~ugowego (us~ugowo-mieszkalnego) do 3 kondygnacji do 11 m,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- po~acie dachowe budynku us~ugowego 0 nachyleniu od 20 % do 100 %,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 70 %,

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 10% dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dzia~ki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6~czesnej ,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy Ogrodowej,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo,

przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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:
- p~askich przylegajqcych do sciany,



- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10% powierzchni cafkowitej sciany budynku,
h) teren stanowi jednq dziafk~ budowlanq.

10. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 120 symbolem 1.145.KDL:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica lokalna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) poszerzenie pasa drogowego drogi ulicy Jezowskiej.
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obsfugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej na warunkach wfasciwego zarzqdcy drogi.

11. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 120 symbolem 1.146.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w usfugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki do 60 %,

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 sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze lub potencjalnie)

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 zabudow~ mieszkaniowo-usfugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewnia istniejqca ulica

przylegajqca do terenu,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- 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 linii niskiego napi~cia,
- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne,



- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,
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:

- p~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dzia~ki ewidencyjne stanowiq odr~bne dzia~ki budowlane.

12. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 120 symbolem 1.147.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokali mieszkalnych w budynku 0 funkcji us~ugowej,
- wysokosc budynku us~ugowego (us~ugowo-mieszkalnego) do 3 kondygnacji do 11 m,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do6 m,
- po~acie dachowe budynku us~ugowego 0 nachyleniu od 20 % do 100 %,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 70 %,

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 urzqdzeri 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 10 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzeri infrastruktury technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dzia~ki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asuw srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6~czesnej ,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy 0 symbolu 1.05.KD,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo,

przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- z:r6d~aciepta w budynkach - lokalne,
- 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,



- istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,
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,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.

13. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 120 symbolem 1.148.P:

1) przeznaczenie: tereny obiekt6w produkcyjnych, sktad6w i magazyn6w;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki 0 wysokosci do 11 m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu od 2 % do 100 %,
- dopuszcza si~ stosowanie przekryc powtokowych 0 profilach tukowych,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 50 %,
- w budynkach 0 funkcji sktad6w i magazyn6w dopuszcza si~ realizacj~ pomieszczen

o funkcji handlu 0 udziale powierzchni uzytkowej do 5 %,
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
zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym gazu, oleju opatowego i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziatki
budowlanej,

- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziatki budowlanej, do kt6rej
inwestor posiada tytut prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dziatek sqsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziatywac

na srodowisko,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obstugi komunikacyjnej:

- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu z przylegajqcej ulicy 0 symbolu 1.05.KD,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatek budowlanych,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcych sieci,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do istniejqcych komunalnych sieci,
- odprowadzenie sciek6w produkcyjnych do istniejqcych komunalnych sieci

kanalizacyjnych z niezb~dnym dostosowaniem jakosci sciek6w do warunk6w
wymaganych dla sieci komunalnych,

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo przy
zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcych Iinii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych i produkcyjnych 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,

- istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,



f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i
uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynk6w od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.

§ 7. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2 wyznacza si~ tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 121 symbolem 2.218.Mu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 0 wysokosci do siedmiu kondygnacji

nadziemnych do 24 m,
- budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 0 wysokosci do czterech kondygnacji

nadziemnych w tym czwarta w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc budynk6w ustugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- potacie dachowe 0 nachyleniu od 10 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 60%,

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 stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej z ustugami, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej, co najmniej 25 %,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej, co najmniej 30 %

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie 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
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu i dziatek budowlanych zapewniajq istniejqca

ulica lokalna przylegajqca do terenu oraz istniejqce drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie terenu,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:



- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- 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,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne lub osiedlowe,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 500 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w

dzia~ek minimum 10m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 121 symbolem 2.219.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- wysokose budynku us~ugowego do 2 kondygnacji,
- wysokose pozosta~ych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- po~acie dachowe budynku us~ugowego 0 nachyleniu od 2 % do 20 %,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 70 %,
- istniejqcy obiekt handlowy nie spe~niajqcy warunku powierzchni sprzedazy do
zachowania,

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 5 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dzia~ki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nie podlega ochronie przed ha~asem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:

- dost~pnose komunikacyjna do terenu z ulicy Kazimierza Wielkiego,



- miejsca postojowe wy{qcznie w obr~bie dzia{ki budowlanej,
e) zasady obs{ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo,

przy zachowaniu przepis6w szczeg61nych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia shzqce 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:
- p{askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca{kowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dzia{k~ budowlanq.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta{ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 121 symbolem 2.220.Mu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z us{ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 0 wysokosci do siedmiu kondygnacji

nadziemnych do 24 m,
- budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 0 wysokosci do czterech kondygnacji

nadziemnych w tym czwarta w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc budynk6w us{ugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozosta{ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do6m,
- po{acie dachowe 0 nachyleniu od 10 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia{ki do 60 %,

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 w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej z us{ugami, co najmniej 5 % dzia{ki budowlanej,

- udzia{ powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z us{ugami, co najmniej 10 % dzia{ki budowlanej,

- udzia{ powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej, co najmniej 25 %,

- udzia{ powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej, co najmniej 30 %

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia{ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych wy{qcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dzia{ki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha{asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us{ugoWq,



c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do terenu i dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce

ulice lokalne przylegajqce do terenu oraz istniejqce drogi wewn~trzne,
- dost~p komunikacyjny od strony ul. Mszczonowskie ograniczony do istniejqcego
zjazdu publicznego,

- miejsca postojowe wY~qczniew obr~bie terenu,
e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri 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 linii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne lub osiedlowe,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 500 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w

dzia~ek minimum 10m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

5. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 122 symbolem 2.221.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 dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obs~ugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej.

6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 122 symbolem 2.222.UQ:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej oswiaty;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- zakaz realizacji budynk6w,
- teren stanowi uzupe~nienie dzia~ki budowlanej 0 funkcji us~ugoswiaty (przedszkole)

po~ozonej w terenie 0 symbolu 2.90.MN,U,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:



- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 80 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziafywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ zwiqzanq ze stafym lub czasowym
pobytem dzieci,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z przylegajqcej ulicy,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych 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 sfuzqce 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.

7. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 122 symbolem 2.223.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w usfugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- pofacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki do 80 %,

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 sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze lub potencjalnie)
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 zabudow~ mieszkaniowo-usfugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewnia istniejqca ulica

przylegajqca do terenu,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafki budowlanej,



e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri 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,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- 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) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dziatki ewidencyjne stanowiq odr~bne dziatki budowlane.

8. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 122 symbolem 2.224.Mu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do czterech kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc budynk6w ustugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6

m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 60%,

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 urzqdzeri 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 stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej z ustugami, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej, co najmniej 25 %,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej, co najmniej 30 %

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzeri infrastruktury technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dziatki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej,
- dom, ul. Zamkowa Wola Nr 1 i dom Nr 34, ul. Jerozolimska wpisane do gminnej

ewidencji zabytk6w,



- realizacja zagospodarowania w obr~bie dzia~ek Nr 245 i 246/6 podlega nadzorowi
konserwatorskiemu na warunkach przepis6w szczeg61nych,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do terenu i dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce

ulice przylegajqce do terenu,
- dost~p komunikacyjny od strony ul. Mszczonowskie ograniczony do istniejqcego
zjazdu publicznego,

- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie terenu,
e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- 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 linii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne lub osiedlowe,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 500 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w

dzia~ek minimum 10m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

§ 8. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 3 wyznacza si~ tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 123 symbolem 3.51.KDZ:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - droga zbiorcza;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga docelowo klasy "g~6wna",
b) odcinek pasa drogowego drogi wojew6dzkiej Nr 725,
c) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.52.KDZ:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - droga zbiorcza;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga docelowo klasy "g~6wna",
b) odcinek pasa drogowego drogi wojew6dzkiej Nr 725,
c) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu.



4. Ustala siEilnastEilpujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.53.KDD:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obs~ugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej.

5. Ustala siEilnastEilpujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.54.KDD:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obs~ugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej,

c) poszerzenie drogi w kierunku po~udniowym ustalone obowiqzujqcym planem
miejscowym gminy Rawa Mazowiecka.

6. Ustala siEilnastEilpujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.55.KK:
1) przeznaczenie terenu: tereny komunikacji kolejowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) obszar kolejki wqskotorowej relacji Bia~aRawska - Rog6w,
b) na przeciEilciu z drogq wojew6dzkq Nr 725 przejazd z zachowaniem w nawierzchni jezdni

istniejqcego torowiska,
c) linia kolejki wpisana do rejestru zabytk6w; wszelkie roboty przy obiekcie podlegajq

nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach okreslonych w przepisach szczeg6lnych.

7. Ustala siEilnastEilpujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.56.P,KS:

1) przeznaczenie: tereny obiekt6w produkcyjnych, sk~ad6w i magazyn6w oraz tereny
obs~ugi srodk6w transportu samochodowego;

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

- dopuszcza siEilrealizacjEil obiekt6w us~ugowych w zakresie gastronomii, hotelarstwa i
handlu z wY~qczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej
1000 m2

,

- budynki 0 wysokosci do 15 m,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 2 % do 100 %,
- dopuszcza siEilstosowanie przekryc pow~okowych 0 profilach ~ukowych,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 50 %,
- w budynkach 0 funkcji sk~ad6w i magazyn6w dopuszcza siEilrealizacjEil pomieszczen

o funkcji handlu 0 udziale powierzchni uzytkowej do 5 %,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala siEilzasadEil r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochronEilw6d przed zanieczyszczeniem w



stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym gazu, oleju opafowego i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziafki
budowlanej,

- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziafki budowlanej, do kt6rej
inwestor posiada tytuf prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dziafek sqsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed hafasem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziafywac

na srodowisko,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6fczesnej,
d) zasady obsfugi komunikacyjnej:

- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu z przylegajqcej drogi wojew6dzkiej Nr 725 na
warunkach wfasciwego zarzqdcy drogi,

- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafek budowlanych,
e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z uj~cia lokalnego lub projektowanych wodociqg6w,
- siec wodociqgowa winna spefniac warunki zaopatrzenia w wod~ dla cel6w

przeciwpozarowych z wyposazeniem w hydranty,
- odprowadzenie sciek6w bytowych i produkcyjnych do zakfadowej oczyszczalni

sciek6w przy zachowaniu przepis6w szczeg61nych lub szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekfe,

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo przy
zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- zaopatrzenie w energi~ elektrycznq ze stacji transformatorowych lub z punkt6w
zdawczo-odbiorczych energii, projektowanych w obr~bie terenu, zasilanych sieciami
elektroenergetycznymi 15 kV,

- usuwanie odpad6w komunalnych i produkcyjnych na zasadach okreslonych w
obowiqzujqcych przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce
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 budynk6w od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- pfaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) zasady podziafu nieruchomosci:
- wielkosc dziafki budowlanej minimum 3000 m2

, przy zachowaniu szerokosci front6w
dziafek minimum 30 m,

- wielkosc dziafki pod stacj~ transformatorowq (kt6ra nie jest stacjq abonenckaj 0
wymiarach 5 m x 6 m z dost~pem do drogi publicznej,

- zakaz podziafu nieruchomosci wymagajqcego zwi~kszenia liczby zjazd6w na drog~
wojew6dzkq Nr 725.

8. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.57.KDW:

1) przeznaczenie: tereny dr6g wewn~trznych;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga gospodarcza obsfugi grunt6w rolnych i lesnych,
b) szerokosc w liniach rozgraniczajqcych wg stanu istniejqcego granic.



9. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.58.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne a wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w us~ugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- po~acie dachowe a nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy ad 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 50 %,

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~c mogqcych (zawsze lub potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia
terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu a dopuszczalnym poziomie ha~asuw srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6~czesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce i

projektowane ulice przylegajqca do terenu,
- dost~pnosc komunikacyjna do drogi wojew6dzkiej Nr 725 na warunkach w~asciwego
zarzqdcy drogi,

- miejsca postojowe wY~qczniew obr~bie dzia~ki budowlanej,
e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do przydomowych oczyszczalni sciek6w przy
zachowaniu przepis6w szczeg61nych lub do szczelnych zbiornik6w na nieczystosci
ciek~e, a nast~pnie wywozone na zlewni~ oczyszczalni sciek6w;

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu a niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,
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

p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:



- wielkose dzia+ki budowlanej od 500 m2do 2500 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dzia+ek minimum 20 m,
- dzia+ki gruntu, nie spe+niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wy+qcznie
jako cz~sci uzupe+niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia+ki
budowlanej,

- zakaz podzia+u nieruchomosci wymagajqcego zwi~kszenia liczby zjazd6w na drog~
wojew6dzkq Nr 725.

10. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta+ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.59.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us+ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym,

- wysokose budynk6w us+ugowych do 2 kondygnacji,
- wysokose pozosta+ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- po+acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia+ki do 50%,

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 (zawsze lub potencjalnie)
znaczqco oddzia+ywae na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia
terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha+asuw srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us+ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obs+ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjna do drogi wojew6dzkiej Nr 725 na warunkach w+asciwego
zarzqdcy drogi,

- miejsca postojowe wy+qcznie w obr~bie dzia+ki budowlanej,
e) zasady obs+ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do przydomowych oczyszczalni sciek6w przy
zachowaniu przepis6w szczeg61nych lub do szczelnych zbiornik6w na nieczystosci
ciek+e, a nast~pnie wywozone na zlewni~ oczyszczalni sciek6w;

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d+a ciep+aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s+uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejqce sieci infrastruktury technicznej w tym linia elektroenergetyczna 110 kV do
zachowania,



- w pasie szerokosci 18 m IiCZqCod osi linii elektroenergetycznej 110 kV realizacja
zagospodarowania wymaga zachowania norm bezpieczenstwa okreslonych
przepisami szczeg6lnymi,

- w gospodarce zadrzewieniowej nalezy uwzgl~dnie w doborze gatunku drzew i ich
usytuowaniu, zblizenie gaf~zi do skrajnego przewodu na odlegfose nie mniejszq niz
3,3m dla Iinii elektroenergetycznej wysokiego napi~cia (110 kV),

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
pfaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziafu nieruchomosci:

- wielkose dziafki budowlanej od 500 m2 do 2500 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dziafek minimum 20 m,
- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wyfqcznie
jako cz~sci uzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej,

- zakaz podziafu nieruchomosci wymagajqcego zwi~kszenia liczby zjazd6w na drog~
wojew6dzkq Nr 725.

11. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.60.R/B:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - rezerwa terenu pod zabudow~;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dost~pnose komunikacyjna do terenu poprzez pozostafq cz~se dziafki wchodzqcej w

skfad nieruchomosci,
c) dojazdy gospodarcze 0 szerokosci minimum 5m.

12. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.61.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dojazdy gospodarcze 0 szerokosci minimum 5m.

13. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.62.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dojazdy gospodarcze 0 szerokosci minimum 5 m.

14. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.63.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dojazdy gospodarcze 0 szerokosci minimum 5 m.



15. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 123 symbolem 3.64.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dojazdy gospodarcze 0 szerokosci minimum 5 m,
c) istniejqca linia elektroenergetyczna 110 kV do zachowania,
d) w pasie szerokosci 18 m IiCZqCod osi Iinii elektroenergetycznej 110 kV realizacja

zagospodarowania wymaga zachowania norm bezpieczenstwa okreslonych
przepisami szczeg6lnymi,

e) w gospodarce lesnej nalezy uwzgl~dnic:
- w doborze gatunku drzew i ich usytuowaniu, zblizenie ga~~zi do skrajnego przewodu

na odleg~osc nie mniejszq niz 3,3 m dla linii elektroenergetycznej wysokiego
napi~cia (110 kV),

- obszar wolny od drzewostanu i zakrzaczen w promieniu 4 m od trzonu s~upa
energetycznego.

15. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 124 symbolem 3.65.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w us~ugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 50 %,

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~c mogqcych (zawsze lub potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia
terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq ulice przylegajqce do
terenu,

- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,
e) zasady obs~ugi system ami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,



- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri kanalizacyjnych,
- na terenach, nie wyposazonych w kanalizacj~ sanitarnq, odprowadzenie sciek6w

bytowych do przydomowych oczyszczalni sciek6w przy zachowaniu przepis6w
szczeg61nych lub do szczelnych zbiornik6w na nieczystosci ciekfe, a nast~pnie
wywozone na zlewni~ oczyszczalni sciek6w;

- 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,
- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,
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

pfaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziafu nieruchomosci:

- wielkose dziafki budowlanej od 900 m2 do 2000 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dziafek minimum 20 m,
- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wyfqcznie
jako cz~sci uzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej.

§ 9. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 4 wyznacza si~ tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
Iiniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 125 symbolem 4.332.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojqca z dopuszczenie zabudowy blizniaczej

uwarunkowanej szerokosciq istniejqcych dziafek budowlanych,
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 11 m,

- wysokose pozostatych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do
6 m,

- pofacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- pofacie dachowe na pozostafych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki do 40 %,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- teren pofozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

"G6rnej i Srodkowej Rawki", wprowadza si~ zakazy realizacji zagospodarowania
terenu: wymagajqcego Iikwidowania i niszczenia zadrzewieri, zwiqzanego z
wykonywaniem prac ziemnych trwale znieksztakajqcych rzezb~ terenu oraz
wymagajqcego zmian stosunk6w wodnych,

- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem w
stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzeri 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 sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego i
energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziafki
budowlanej,

- obowiqzuje zakaz realizacji obiekt6w usfugowych, w kt6rych dziafalnose jest
zaliczona do przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddziafywae na srodowisko,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usfugowe,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej:
- fragment terenu 0 symbolu (wg rysunku planu) pofozony jest w obszarze
wyst~powania stanowisk archeologicznych, realizacja zagospodarowania
wymagajqcego prac ziemnych dopuszczalna po wykonaniu ratowniczych badan
wykopaliskowych na warunkach okreslonych w przepisach szczeg6lnych,

- cafy teren pofozony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace
ziemne wymagajq sprawowania nadzoru archeologicznego na warunkach
okreslonych w przepisach szczeg6lnych,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewniajq ulice przylegajqce do
terenu,

- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafki budowlanej,
e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego lub projektowanego wodociqgu,
- 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 linii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce 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:
- pfaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziafu nieruchomosci:

- wielkose dziafki budowlanej od 200 m2 do 1600 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dziafek minimum 11 m,
- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wyfqcznie
jako cz~sci uzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 126 symbolem 4.333.KDZ:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - droga zbiorcza;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4152E w obr~bie skrzyzowania,
c) obowiqzuje zachowanie pola widocznosci.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 126 symbolem 4.334.KDL:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica lokalna;



2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) odcinek pasa drogowego drogi gminnej Nr 113353E,
b) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obs~ugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej na warunkach w~asciwego zarzqdcy drogi.

5. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 126 symbolem 4.335.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki 0 wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych, do 12 m,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 0,5 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 70 %,
- dopuszcza si~ realizacj~ obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy do

2000m2
,

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 zgodnych z przeznaczeniem terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym gazu, oleju opa~owego i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dzia~ki budowlanej, do kt6rej

inwestor posiada tytu~ prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dzia~ek sqsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed ha~asem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:

- dost~p do drogi publicznej z otaczajqcych ulic,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie terenu,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcych wodociqg6w,
- odprowadzenie sciek6w sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej
do ziemi lub powierzchniowo przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- zaopatrzenie w energi~ elektrycznq z istniejqcych lub projektowanych stacji
transformatorowych i sieci niskiego napi~cia,

- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkosc dzia~ki budowlanej minimum 2000 m2

, przy szerokosci frontu minimum
20 m,

- wielkosc dzia~ki pod stacj~ transformatorowq (kt6ra nie jest stacjq abonenckq)
minimum 5 m x 6 m z dost~pem do drogi publicznej.



6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 127 symbolem 4.336.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokali mieszkalnych w budynku 0 funkcji us~ugowej,
- istniejqce budynki mieszkalno-us~ugowe do zachowania,
- wysokosc budynku us~ugowego (us~ugowo-mieszkalnego) do 3 kondygnacji do 11 m,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- po~acie dachowe budynku us~ugowego (us~ugowo-mieszkalnego) 0 nachyleniu od

20 % do 100 %,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 70 %,

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 5 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dzia~ki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asuw srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6~czesnej ,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z otaczajqcych ulic,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnej kanalizacji deszczowej,

do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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:
- p~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkosc dzia~ki budowlanej od 350 m2 do 2500 m2

, przy zachowaniu szerokosci
front6w dzia~ek minimum 18 m,



- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

7. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 127 symbolem 4.337.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynek mieszkalny 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokose budynk6w us~ugowych do 9 m,
- wysokose pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- po~acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 60 %,

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 20 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze lub potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywae na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia
terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6~czesnej ,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- 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,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.



8. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 127 symbolem 4.338.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynek mieszkalny 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia

w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc budynk6w us~ugowych do 9 m,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6

m,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 60 %,

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 20 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze lub potencjalnie)

znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia
terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- 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 szczeg61nych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6d~a ciep~a w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.



9. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 128 symbolem 4.339.KDL:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica lokalna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) odcinek pas a drogowego drogi gminnej Nr 113321 E,
b) droga a jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obs~ugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej na warunkach w~asciwego zarzqdcy drogi,

d) poza pasem jezdni dopuszczalna realizacja:
- zatok postojowych,
- kiosk6w handlowych,

e) ad strony teren6w cmentarnych pas zieleni a formie alejowej do zachowania.

10. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 128 symbolem 4.340.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- budynki i zagospodarowanie terenu wY~qcznie a funkcji oswiaty,
- wysokosc budynku us~ugowego do 2 kondygnacji nadziemnych,
- zakaz realizacji budynk6w a innych funkcjach uzytkowych,
- po~acie dachowe budynku us~ugowego a nachyleniu ad 20 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 80 %,

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 5 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)

znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dzia~ki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nie podlega ochronie przed ha~asem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:

- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy Solidarnosci,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia~ki budowlanej oraz z wykorzystaniem parkingu

publicznego w pasie drogowym ul. Solidarnosci,
e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnej sieci kanalizacji

deszczowej,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~a w budynkach - lokalne,



- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejqce przY~qczaw obr~bie terenu do przebudowy,
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:

- p~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 100 m2

, przy zachowaniu szerokosci frontu
dzia~ki minimum 6 m,

- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

11. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 128 symbolem 4.341.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- wysokose budynku us~ugowego do 2 kondygnacji nadziemnych,
- zakaz realizacji budynk6w 0 innych funkcjach uzytkowych,
- po~acie dachowe budynku us~ugowego 0 nachyleniu od 20 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 80 %,

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 urzqdzeri 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 5 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)

znaczqco oddzia~ywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzeri infrastruktury technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dzia~ki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nie podlega ochronie przed ha~asem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:

- dost~pnose komunikacyjna do terenu z ulicy Solidarnosci,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia~ki budowlanej oraz z wykorzystaniem parkingu

publicznego w pasie drogowym ul. Solidarnosci,
e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnej sieci kanalizacji

deszczowej,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~a w budynkach - lokalne,



- 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,

- istniejqce przytqcza w obr~bie terenu do przebudowy,
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,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) zasady podziatu nieruchomosci:
- wielkose dziatki budowlanej minimum 100 m2

, przy zachowaniu szerokosci frontu
dziatki minimum 6m,

- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.

12. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 128 symbolem 4.342.U:

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

a) zasady zabudowy:
- zakaz realizacji budynk6w,
- teren stanowi uzupetnienie dziatki budowlanej z kaplicq przedpogrzebowq w terenie 0

symbolu 4.20.ZC,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,
- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepis6w szczeg6lnych,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjna do terenu z ulicy Solidarnosci,
- miejsca postojowe w obr~bie dziatki budowlanej oraz z wykorzystaniem parkingu

publicznego w pasie drogowym ul. Solidarnosci,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnej sieci kanalizacji
deszczowej,

- 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.

13. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 128 symbolem 4.343.KDD:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
b) jezdnia nawiqzuje do sieci dr6g wewn~trznych w terenie 0 symbolu 4.227.KSg,KX,
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obstugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:



telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej,

14. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 129 symbolem 4.344.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynek mieszkalny 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia

w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc budynk6w ustugowych do 9 m,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 60 %,

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 stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze lub potencjalnie)

znaczqco oddziatywac 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
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewnia istniejqca ulica

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- 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 linii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- 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) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dziatki ewidencyjne stanowiq odr~bne dziatki budowlane.



§ 10. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 6 wyznacza si~ tereny a r6znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
Iiniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 130 symbolem 6.19.KDZ:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - droga zbiorcza;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga docelowo klasy "g~6wna",
b) poszerzenie pasa drogowego drogi wojew6dzkiej Nr 726.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 130 symbolem 6.20.R1B:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - rezerwa terenu pod zabudow~;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dost~pnosc komunikacyjna do terenu poprzez pozosta~q cz~sc dzia~ki wchodzqcej w

sk~ad nieruchomosci,
c) dojazdy gospodarcze a szerokosci minimum 5 m.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 130 symbolem 6.21.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynek mieszkalny a wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia

w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 11 m,
- wysokosc budynk6w us~ugowych do 9 m,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do6 m,
- po~acie dachowe a nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy ad 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 60 %,
- w obr~bie jednej dziatki budowlanej dopuszcza si~ realizacj~ jednego budynku

mieszkalnego a maksimum 2 lokalach mieszkalnych lub jednym lokalu mieszkalnym i
jednym lokalu us~ugowym,

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 20 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze lub potencjalnie)

znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia
terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu a dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,



d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjna do dzia~ek budowlanych z istniejqcej ulicy przylegajqce do

terenu,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- do czasu realizacji sieci komunalnych odprowadzenie sciek6w bytowych do

przydomowej oczyszczalni sciek6w przy zachowaniu przepis6w szczeg61nych lub do
szczelnych zbiornik6w na nieczystosci ciek~e z wywozem na oczyszczalni~ sciek6w,

- 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,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6d~a ciep~a w budynkach - lokalne, •
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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
~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej od 400 m2 do 1500 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dzia~ek minimum 10m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wY~qcznie

jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

5. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 130 symbolem 6.22.GG:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) istniejqca stacja redukcyjna gazu do zachowania,
b) strefa bezpieczenstwa ograniczona do granic terenu,
c) zakaz realizacji budynk6w,
d) zakaz realizacji urzqdzen nie zwiqzanych z eksploatacjq stacji redukcyjnej,
e) dost~pnose komunikacyjna do terenu z ulicy Osada Dolna.

6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 130 symbolem 6.23.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- obiekty us~ugowe ograniczone do funkcji hotelowej (motel), gastronomii, handlu 0

powierzchni sprzedazy do 400 m2
,

- dopuszcza si~ realizacj~ stacji paliw, myjni samochodowej, stacji diagnostycznej i
warsztatu samochodowego,

- wysokose budynku us~ugowego do 2 kondygnacji nadziemnych do 10m,



- wysokosc pozosta~ych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- po~acie dachowe budynku us~ugowego 0 nachyleniu od 20 % do 100 %,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 60 %,
- w pasie terenu pomi~dzy liniq zabudowy a liniq rozgraniczajqca drogi Nr 726

wprowadza si~ stref~ kontrolowanq ochrony gazociqgu wysokiego cisnienia, w kt6rej
obowiqzujq zakazy zagospodarowania okreslone przepisami szczeg6lnymi, a w tym
mi~dzy innymi: zakaz realizacji budynk6w, urzqdzania sta~ych sk~ad6w i magazyn6w,
sadzenia drzew i krzew6w oraz prowadzenia dzia~alnosci mogqcej zagrozic trwa~osci
gazociqgu podczas jego eksploatacji,

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 10 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)

znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dzia~ki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku jak
dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy Osada Dolna oraz z drogi wojew6dzkiej

Nr 726 w oparciu 0 jeden zjazd,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- do czasu realizacji sieci komunalnych odprowadzenie sciek6w bytowych do

przydomowej oczyszczalni sciek6w przy zachowaniu przepis6w szczeg61nych lub do
szczelnych zbiornik6w na nieczystosci ciek~e z wywozem na oczyszczalni~ sciek6w,

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo,
przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~a w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejqce sieci gazowe do zachowania,
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:

- p~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.



7. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 130 symbolem 6.24.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynek mieszkalny 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w tym druga

w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 10m,
- wysokosc budynk6w usfugowych do 9 m,
- wysokosc pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki do 60 %,
- w obr~bie jednej dziafki budowlanej dopuszcza si~ realizacj~ jednego budynku

mieszkalnego 0 maksimum 2 lokalach mieszkalnych lub jednym lokalu mieszkalnym i
jednym lokalu usfugowym,

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 sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze lub potencjalnie)

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 zabudow~ mieszkaniowo-usfugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziafki budowlanej zapewnia droga wojew6dzka Nr

726 na warunkach wfasciwego zarzqdcy drogi,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- do czasu realizacji sieci komunalnych odprowadzenie sciek6w bytowych do

przydomowej oczyszczalni sciek6w przy zachowaniu przepis6w szczeg61nych lub do
szczelnych zbiornik6w na nieczystosci ciekfe z wywozem na oczyszczalni~ sciek6w,

- 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,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce 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
pfaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni cafkowitej sciany budynku,



h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.

8. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 130 symbolem 6.25.RlB:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - rezerwa terenu pod zabudow~;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dost~pnosc komunikacyjna do terenu poprzez pozostatq cz~sc dziatki wchodzqcej w

sktad nieruchomosci,
c) dojazd gospodarczy 0 szerokosci minimum 5 m.

§ 11. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 8 wyznacza si~ tereny 0 r6Znym
przeznaczeniu lub r6Znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
Iiniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i Iiterowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 131 symbolem 8.95.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 dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obstugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej,

d) teren potozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu
"G6rnej i Srodkowej Rawki".

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr symbolem 8.96.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne i ustugowych 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w

tym druga w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do6 m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki do 50 %,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- teren potozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

"G6rnej i Srodkowej Rawki".
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzeri 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 stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dziatki budowlanej,



- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze lub potencjalnie)
znaczqco oddziafywae na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzeri i sieci uzbrojenia
terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-usfugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6fczesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewnia projektowana ulica

przylegajqca do terenu,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri 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,
- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce 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
pfaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziafu nieruchomosci:

- wielkose dziafki budowlanej od 400 m2 do 1500 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dziafek minimum 10 m,
- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wyfqcznie

jako cz~sci uzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 131 symbolem 8.97.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne i usfugowych 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w

tym druga w poddaszu uzytkowym,
- wysokose pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do6 m,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki do 50 %,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- teren pofozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

"G6rnej i Srodkowej Rawki",
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzeri 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 20 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze lub potencjalnie)

znaczqco oddzia~ywae na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia
terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6fczesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewnia projektowana ulica

przylegajqca do terenu,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki b.udowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- 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 linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a cie~a w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejqca siee wodociqgowa do zachowania,
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

p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej od 400 m2 do 1500 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dzia~ek minimum 15 m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wY~qcznie

jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

5. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 131 symbolem 8.98.RO:

1) przeznaczenie: tereny rolnicze - ogrody;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) istniejqca siee wodociqgowa do zachowania,
c) teren po~ozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

"G6rnej i Srodkowej Rawki".

6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 131 symbolem 8.99.ZP,Wr:

1) przeznaczenie: tereny zieleni i tereny w6d powierzchniowych w rzekach;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:



a) teren po~ozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu
"G6rnej i Srodkowej Rawki",

b) zakaz realizacji budynk6w,
c) istniejqca sciezka rowerowa z sieciq oswietleniowq do zachowania,
d) teren wchodzi w sk~ad rezerwatu przyrody "Rawka", wszelkie prace zwiqzane z

zagospodarowaniem terenu podlegajq nadzorowi na warunkach przepis6w
dotyczqcych ochrony przyrody,

e) w rezerwacie przyrody "Rawka" obowiqzujq zakazy realizacji zagospodarowania
terenu w tym:
- budowy lub rozbudowy obiekt6w budowlanych i urzqdzeri technicznych, z wyjqtkiem

obiekt6w i urzqdzeri S~uzqcych celom rezerwatu przyrody,
- zwiqzanego z rybactwem,
- powodujqcego ograniczenie siedlisk dziko wyst~pujqcych zwierzqt, niszczenia jaj i

postaci m~odocianych form rozwojowych zwierzqt, p~oszenia zwierzqt kr~gowych,
niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schron'eri 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 sk~adnik6w przyrody,

- powodujqcego zmiany stosunk6w wodnych, regulacje rzeki jezeli zmiany te nie
S~UZqochronie przyrody,

- powodujqcego niszczenie gleby lub zmiany uzytkowania grunt6w,
- zwiqzanego z prowadzenia dzia~alnosci wytw6rczej, handlowej i rolniczej,
- wymagajqcego stosowania chemicznych i biologicznych srodk6w ochrony roslin i

nawoz6w,
- zwiqzanego z amatorskim po~owem ryb,
- przeznaczonego do ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej

wierzchem w tym z udzia~em ps6w,
- umieszczania tablic, napis6w, og~oszeri reklamowych i innych znak6w

niezwiqzanych z ochronq przyrody, udost~pnianiem rezerwatu przyrody, edukacjq
ekologicznq, z wyjqtkiem znak6w zwiqzanych z ochronq bezpieczeristwa i porzqdku
powszechnego,

- powodujqcego zak~6canie ciszy,
- powodujqcego trwa~e znieksztakenie rzezby terenu.

7. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 132 symbolem 8.1 OO.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne i us~ugowych 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w

tym druga w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 50 %,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- teren po~ozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

"G6rnej i Srodkowej Rawki",
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzeri ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,



- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnet 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 40 % dzia~ki budowlanej,
- obowietzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogetcych (zawsze lub potencjalnie)

znaczetco oddzia~ywae na srodowisko za wyjettkiem urzetdzen i sieci uzbrojenia
terenu,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWet,

- istniejetcy r6w melioracyjny do zachowania z dopuszczeniem obudowy rurociqgiem na
warunkach przepis6w szczeg61nych,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6~czesnej ,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnet do dzia~ek budowlanych zapewnia przylegajetca do terenu

droga powiatowa Nr 411 OE,
- miejsca postojowe wy~etczniew obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejetcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzetdzen kanalizacyjnych,
- do czasu realizacji sieci komunalnych odprowadzenie sciek6w bytowych do

szczelnych zbiornik6w na nieczystosci ciek~e z wywozem na oczyszczalni~ sciek6w
lub do przydomowej oczyszczalni sciek6w przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejetcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~a w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowietzujetcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzetdzenia s~uzetcegromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejetca siee wodociqgowa do zachowania,
f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzetdzania

i uzytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam

p~askich przylegajetcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowietzuje zakaz realizacji wolnostojetcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej od 400 m2 do 900 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dzia~ek minimum 13 m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajetce powyzszego warunku moget bye wydzielane wy~etcznie

jako cz~sci uzupe~niajetce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

8. Ustala si~ nast~pujetce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 132 symbolem 8.1 01.ZP:

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

a) teren po~ozony jest w granicach projektowanego obszaru chronionego krajobrazu
"G6rnej i Srodkowej Rawki", wprowadza si~ zakazy realizacji zagospodarowania
terenu: wymagajetcego likwidowania i niszczenia zadrzewien, zwietzanego z
wykonywaniem prac ziemnych trwale znieksztakajetcych rzezb~ terenu oraz
wymagajetcego zmian stosunk6w wodnych,

b) zakaz realizacji budynk6w i ogrodzen,



9. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 133 symbolem 8.102.P:

1) przeznaczenie: tereny obiekt6w produkcyjnych, sk~ad6w i magazyn6w;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki 0 wysokosci do 15 m,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 2 % do 100 %,
- dopuszcza si~ stosowanie przekryc pow~okowych 0 profilach ~ukowych,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 70 %,
- w budynkach 0 funkcji sk~ad6w i magazyn6w dopuszcza si~ realizacj~ pomieszczen

o funkcji handlu 0 udziale powierzchni uzytkowej do 5 %,
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
zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym gazu, oleju opa~owego i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dzia~ki
budowlanej,

- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dzia~ki budowlanej, do kt6rej
inwestor posiada tytu~ prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dzia~ek sqsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed ha~asem w mysl przepis6w szczeg61nych,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddzia~ywac

na srodowisko,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:

- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu z przylegajqcych ulic,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ek budowlanych,

e) zasady obs~ugi system ami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcych sieci,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do istniejqcych komunalnych sieci,
- odprowadzenie sciek6w produkcyjnych do istniejqcych komunalnych sieci

kanalizacyjnych z niezb~dnym dostosowaniem jakosci sciek6w do warunk6w
wymaganych dla sieci komunalnych,

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, do ziemi
lub powierzchniowo przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcych linii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych i produkcyjnych na zasadach okreslonych w

obowiqzujqcych przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce
gromadzeniu odpad6w w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania,

- istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania,
f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i

uzytkowania terenu,
g) na elewacjach budynk6w od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:

- p~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,



h) wielkosc dzia~ek budowlanych uzalezniona od realizowanej funkcji i wielkosci obiekt6w
budowlanych, przy zachowaniu szerokosci front6w dzia~ek minimum 20 m i wielkosci dzia~ki
budowlanej minimum 1500 m2

.

10. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 133 symbolem 8.103.M:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokali us~ugowych w budynkach mieszkalnych 0 udziale

powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w mieszkalnych do 25 % z wY~qczeniem
funkcji handlu 0 powierzchni sprzedazy powyzej 200 m2

,

- budynek mieszkalny 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w
poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w gospodarczych i garazy do 4 m,
- po~acie dachowe budynk6w mieszkalnych symetryczne 0 nachyleniu od 10 %

do 100 %,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 60 %,

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 urzqdzeri ustalonych zmianq planu funkcji zabudowy
oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym gazu, oleju opa~owego i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 25 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)

znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci uzbrojenia terenu oraz
urzqdzeri infrastruktury technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w
w obr~bie dzia~ki budowlanej, na kt6rej urzqdzenie jest realizowane,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowq z us~ugami,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6~czesnej ,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewnia ulica Katowicka,

przylegajqca do terenu,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu w otaczajqcych ulicach,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri 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 linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~a w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce 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:
- p~askich przylegajqcych do sciany,



- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10% powierzchni ca~kowitej sciany budynku,
h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.

11. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 133 symbolem 8.1 04.WW:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - uj~cia i stacje wodociqgowe;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) uj~cie wody z urzqdzeniami stacji uzdatniania,
b) dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w wY~qcznie zwiqzanych z uj~ciem i stacjq

uzdatniania wody,
c) budynki 0 wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej, do 6 m, z po~aciami dachowymi

o nachyleniu od 5 % do 50 %,
d) wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do pQwierzchni dzia~ki do 80 %,
e) udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % terenu,
f ) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.

12. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 133 symbolem 8.1 05.WW:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - uj~cia i stacje wodociqgowe;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) uj~cie wody z urzqdzeniami stacji uzdatniania do zachowania,
b) dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w wY~qcznie zwiqzanych z uj~ciem i stacjq

uzdatniania wody,
c) budynki 0 wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej, do 6m, z po~aciami dachowymi 0

nachyleniu od 5 % do 50 %,
d) wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 80 %,
e) udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % terenu,
f ) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq,
g) dost~pnosc komunikacyjna do terenu za posrednictwem drogi wewn~trznej (dzia~ka Nr

292/16).

13. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 133 symbolem 8.106.WW:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - uj~cia i stacje wodociqgowe;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) uj~cie wody z urzqdzeniami stacji uzdatniania do zachowania,
b) dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w wY~qcznie zwiqzanych z uj~ciem i stacjq

uzdatniania wody,
c) budynki 0 wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej, do 6 m, z po~aciami dachowymi

o nachyleniu od 5 % do 50 %,
d) wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 80 %,
e) udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % terenu,
f) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq,
g) dost~pnosc komunikacyjna do terenu za posrednictwem drogi wewn~trznej (dzia~ka Nr

292/16).

Rozdziat 3
§ 12. Rozstrzyga si~ 0 sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary po~ozone
w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wola i Targowej, Jerozolimskiej, Browarnej,



Ksi~dza Skorupki, Parkowej i Armii Krajowej, Po~udniowej, Przemys~owej, Piwnej, Jana
Chryzostoma Paska, Opoczyriskiej, Katowickiej, Ksi~ze Domki, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadari w~asnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania wg tresci za~qcznika Nr 21 do uchwa~y.

§ 13. 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 2006 r.
Nr 7, poz. 67 i Nr 8, poz. 71; z 2007r. Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, Nr 1745; z 2008r. Nr 2,
poz. 42, Nr 15, poz.190, Nr 116, poz. 1131, Nr 201, poz. 1882, Nr 365, poz. 3225, Nr 365,
poz. 3226, Nr 362, poz. 3176 i Nr 362, poz. 3177; z 2009r. Nr 59 poz. 574 oraz z 201 Or. Nr 4
poz. 37, Nr 24 poz. 159 i Nr 32 poz. 239) w zakresie ustaleri dotyczqcych obszar6w obj~tych
niniejszq zmianq planu.

§ 14. 1. Uchwa~a podlega og~oszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa
t6dzkiego.

2. Uchwa~a wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.

PR. FWODNICZf\CA
RADYMIA TfttWA MAZOWIECKA
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Zalqcznik Nr 1
do Uchwaly Nr L111/384/10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 pazdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNI~CIE
o SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGL~DNIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic: Skierniewickiej,

Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Bialej, Aleksandr6wka,
Kolejowej i towickiej, Krakowskiej i Poludniowej, Siowackiego i Fawornej, Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej,

Ksieze Domki. Katowickiei i Tat
Nazwisko i imi~, nazwa Oznaczenie Ustalenia projektu planu dla

Nr Data jednostki organizacyjnej Trese nieruchomosci, nieruchomosci, kt6rej dotyczy
Rozstrzygni!;lcieuwagi wplywu, i adres zglaszajqcego uwagi. kt6rej dotyczy uwaga.

uwagiuwagi. uwagi. uwaga
(Nr dzialki

ewidencvinej)
Przyj~cie linii zabudowy odleglej a Teren zabudowy usfugowej
10m ad granicy stacji redukcyjnej o symbolu 6.23.U i

Wg om6wienia uwagi gazu oraz 2,5m ad osi gazociqgu 100/1 poszerzenie pasa uwaga1 04.10.2010r. Nr 1, w uzasadnieniu DN80. Poszerzenie pasa drogowego drogowego drogi nieuwzgl~dnionapodj~cia uchwaly drogi wojew6dzkiej Nr 726 a wojew6dzkiej Nr 726 0szerokosci 10,5m.
symbolu6.19.KDZ.

Przyj~cie linii zabudowy odleglej a Teren zabudowy usfugowej
10m ad granicy stacji redukcyjnej o symbolu 6.23.U i

Wg om6wienia uwagi gazu oraz 2,5m ad osi gazociqgu 100/1 poszerzenie pasa uwaga2 05.10.2010r. Nr 2, w uzasadnieniu DN80. Poszerzenie pasa drogowego drogowego drogi nieuwzgl~dniona
podj~cia uchwaly drogi wojew6dzkiej Nr 726 a wojew6dzkiej Nr 726 0

szerokosci 10,5m.
symbolu 6.19.KDZ.

Wg om6wienia uwagi Wnoszqca uwag~ nie wyraza zgody
211

Zabudowa mieszkaniowa
uwaga

3 07.10.2010r. Nr 3, w uzasadnieniu na przeznaczenie fragmentu jednorodzinna z usfugami nieuwzgl~dniona
podj~cia uchwaly nieruchomosci pod drog~

(teren 0 symbolu 3.58.MNu.dojazdowCl.

"IUlWODNICZI\CA
RAQy MIAS(1MWA MAZOWIE~KA

Gr~~
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MJEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 116 Skala 1:1000
Obszar w rejonie ulicy Skierniewickiej
Zal<tcznik Nr ~ do Uchwaty Nr ./ ./2010
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2010r .

no 0
I"",,.c!

ranica min
Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym j symbolem

rzeznaczenia terenu.
Linia rozgraniczajClca tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub ;
roznych zasadach zagospodarowania, kt6ra jest granic~ 1
obszaru ob· te 0 planem mie·scow m, ;
Linie rozgraniczajC\ce tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub
r6t" ch zasadach za os darowania,
Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinil rozgraniczajC\cych
tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
za os darowania.

OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU W
t OBSZARZE ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
KDZ(G) tereny dr6g publicznych - ulica zbiorcza docelowo droga I

alowna !
KDW terenv-dr6a wewnetrznvch
KS tereny obstugi srodk6w transportu samochodowego

-

OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU wi'
.OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
KZ taren komunikac·i - ulica zbiorcza
MR' teren zabudow za rodowe' z mieszkaniowo-uslu ow

R teren rolne

Obszar zmiany planu miejscowego polozon,\/,iest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu "G6rnej i Srodkowej Rawki"
(projektowanego).

WYRYS
z rysunku studium uwarunkowan j kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej
Skala 1 : 5000

granice obszaru obj~tego zmianC\ planu miejscowego

OBJASNIENIA DZNACZEN NA WYRYSIE Z RYSUNKU STUDIUM
Oznaczenie GI6wne kierunki rozwo·u

BP Obszary 0 dominujC\cej formie zabudowy techniczno
produkcyjnej. sktad6w i magazyn6w, obslugi
komunikacji samochodowej izaplecza techniczne
moto ac·j

KSP Obszary obslugi komunikacji samochodowej i zapleczy
techniczn ch moto zac·j·
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 118 Skala 1:500

Obszar w rejonie ulicy pszenicznejZal<tcznik Nr ~ do Uchwaly Nr .1 .12010
RadV Mias

ta
Rawa Mazowiecka z dnia 2010r.

LEGENDA
oznacz

enie
teren6w symbol em cyfrowym i symbol em

rzeznaczenia terenu.Unl
a

rozgraniczaj"'Ca tereny 0 r6znym przeznaczenlu lub
r6znych zasadach zagospodarowanla, kt6ra iest granic",
obszaru ob' te 0 lanemmie'scOW"m.
Unie rozgraniczai",Ce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub

roin ch z3sadach za as odarowania.
punkty identyfikaCyjne przebiegu linli rozgraniczaj",cych
tereny 0 r6znym przeznaczenlu lub r6zoych zasadach

za os odarowania.
tereny zabudowy mieszkaniowei jednOrodzinnej z

uslu ami
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06JASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU W
OTOCZENIU 06SZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

oznacz
enie

przeznaczenie terenu
KDD tere" komunikac'j - ulica dO'azdo

wa

~
~

1)8:78 I-l
I·
I
I

.J1!l:!:

WYRYS
z rysunku studium uwarunkowan i kierunk6w

zagospodaroviania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej
Skala 1 : 5 000

_ _ _ gran ice obszaru obiQtego zmian", planu miejscoweg
o
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LEGENDA
Oznaczenie teren6w sy~bolem cyfrowym j symbolem

rzeznaczenia terenu.
Linia rozgraniczajC\ca tereny 0 r6i.nym przeznaczeniu lub
r6znych zasadach zagospodarowania, kt6ra jest granicet
obszaru ob· te 0 lanem mie·scow m.
Linie rozgraniczajC\ce tereny 0 roznym przeznaczeniu lub
r6zn ch zasadach za os odarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii rozgraniczajC\cych
tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6i:nych zasadach
za os odarowania.

WYRYS
z rysunku studium uwarunkowan i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej
Skala 1 : S 000

- _ _ granice obszaru obj~tego zmianq p~~numiejscQwego

U

'4 OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU W
'OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

~

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
:-- 91 KG/KL teren komunikac'j - ulica t6wna docelowo ulica lokalna

/. 62~ KD teren komunikac·j - ulica do'azdowa

299

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 119 Skala 1:1000
Obszar w rejonie ulicy Jei:owskiej i Ogrodowej
Zatqcznik Nr 5' do Uchwaty Nr ./ /2010
Rad Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2010r.

Skala Iiniowa ,
9J,



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 120 Skala 1:500 '.
Obszar w rejonie ulicy Jezowskiej
Zalqcznik Nr b . do Uchwaly Nr ./.•.... ./2010
Rad Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2010r. .\

1.146.MNu Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym i symbolem
orzeznaczenia terenu.- - - Linia rozgraniczajClca tereny 0 roznym przeznaczeniu lub
r6:i:nych z3sadach zagospodarowania, kt6ra jest granicq
obszaru obieteoo olanem rnieiscowvm.
Linie rozgraniczajClce tereny 0 r6:i:nym przeznaczeniu lub
r6i:nvch z3sadach zaaospodarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczaj'lcych .

~ tereny 0 r6:i:nym'przeznaczeniu lub r6:i:nych zasadach
zanosnodarowania.

A A Linia zabudowv - nieprzekraczalna.

A.A Punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy.

Zwymiarowanie Iinii zabudowy oraz I inii

·r 12,5 .;. rozgraniczaj<\cych tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub
roznvch zasadach zaaosDodarowania w rnetrach.

U terenvzabudowv usJuoowe-
MNu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z

usluaami '
P terenv obiektow produkcvTnvch, sktad6w i maaazvn6w

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
KG/KL terenv· komunikac'j - ulica ot6wna docelowo ulica lokalna

KD terenvkomunikac'j· ulica do'azdowa
KL terenv komunikac"i . ulica lokalna
KK tereny komunikac'j kole'ower

WYRYS
z rysunku studium uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej
Skala 1 : 5 000

__ - granice obszaru obj~tego zmianCl planu miejscowego
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
. MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 121 Skala 1:1000
Obszar w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego iMszczonowskiej

I~al~cznik Nr 't do Uchwaly Nr .1. ./2010
I ~Y Miasta Rawa MazQwiecka z dnia _ _.. 2010r.

LEGENDA

[~~i~~::~:~:i:nl;~r~enr=u~Ymbol.m qfrowymi Symbo~~~J
_ _ _' Llnil rozgr.nicz.jill.ca I.reny 0 r61nym przunaczeniu lub

,___ fo1nyeh lased.eh zigospod.row.nll, kt6r. jllil gr.nlc~
oblOlilru ob Ie 0 lan.m mil sc m.

ILlntl ,ozgflnicujOl.ce: tereny 0 rotnympn:un.cunlu lubi-===- :~6:.;~*~~~kc.~;;n.o:rz:~~~;:~i~~·,OZgr.n1cUj"C)'Ch
, --0---:- .te,eny 0 rotnym pn:eznaczenlu Ivb r6J:nychZlI•• dac:h
~ Z!g~=d=.="=w.="=i.~ _
_ • .:..:' 1', • ~~_e.r!!~~!!!.n_lI.:- .-J
t ~ I Punkty idenlylikacYJne przeblegulinlinbudowy. !
r-- --- .ZwymilifOWlinielinii ZlIbudowy orlillinil

~~.--lU-f-j ~~~~;~~l~~~:~:~~~:;;;p~~~~:~J'rz;~:~r:lc~.U~b_._
~~:!~~~~i~~W-~L~ ..-.::--_.
OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENtA TERENU W
OTOCZENIU 08SZARU ZMIANY PLANU MIEJSCQWEGO

~~f1~~~~~;i~~}~
WYRYS

:II:rysunku sludium uw.runkow~lI; i kierunkOw
:ll:agospod.rowani, pn::e:slrzennego Minla RliWYMlIzowteck'e'

Skal.l: 5000
_ _ _ gfanice obsuru ob"tego zml,n4 pt,nu miej'5c:owego



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 122 Skala 1:1000
Obszar w rejonie ulicy Jerozolimskiej iZamkowa Wola
Zalqcznik Nr g do Uchwaly Nr ./ ./2010
Radv Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2010r.

Skala Iiniowa 5p

LEGENDA
Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym isymbolem

rzeznaczenia terenu.
Linia rozgraniczajqca tereny 0 r6:i:nym przeznaczeniu lub
r6i:nych zasadach zagospodarowania, ktora jest granicCl
obszaru ob' te 0 lanem rnie"sco m.
Linie rozgraniczaj'tce tereny 0 ro:inym przeznaczeniu lub
r6z" ch zasadach za as odarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczaj<\cych
tereny 0 roznym przeznaczeniu lub roz.nych zasadach
za as odarowania.

Zwymiarowanie Iinii zabudowy oraz Iinii
rozgraniczajqcych tereny 0 r6:i:nym przeznaczeniu lub
rez" ,ch zasadach za ospodarowania w metrach.
Oznaczenie dro iwo"ew6dzkieo
teren dr6 ubliczn ch - ulica do"azdowa
teren zabudo ustu oweo ~oswiata
teren zabudo mieszkanioweo

"tereny zabudowy ustugo~
tereny zabudowy mi~szkaniowerrecfnorodzin~
ustu ami
obiekty wpisane do gminnej eWidencji zabytk6w

WYRYS
z rysunku studiurn uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej
Skala 1 : 5 000

- - - granice obszaru obj~tego zmianClpJanu miejscowego

OBJASNIENIA OZNACZEN NA WYRYSIE Z RYSUNKU STUDIUM
Oznaczenie Gt6wne kierunki rozwoou

8M3 Obszary zabudowy 0 dominujClcej tonnie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami i zaktadami

rodukc on mi nieuci:ili mi.

OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU W
OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
KGP teren komunikacoi - ulica t6wna ruchu rz 5 ieszone 0

KG/KL teren komunikac"i - ulica t6wna docelowo ulica lokalna
KL teren komunikacoi - ulica lokalna

KDX teren komunikac"i - ulica iesza
U teren uz tecznosci ubliczne"

MN teren zabudow mieszkaniowe" °ednorodzinne"
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3.65.MNu Oznaczenie terenow symbolem cyfrowym i symbolem
przeznaczenia terenu.- - - Linia rozgranic;zajC\.ca tereny 0 r6:i:nym przeznaczeniu lub
r6znych zasadach zagospodarowania, ktora jest granicq
obszaru obieteco Dlanem mieiscQwvm.
Linie rozgraniczajctce tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub
r6znvch zasadach zaaospodarowania.
Punkty identyfikacyjJie przebiegu linii rozgraniczajc\cych

--0-- tereny 0 r6:i:nym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zaClosDodarowania.

/\ /\ Linia zabudowv • nieprzekraczalna.

/\./\ Punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy.

Zwymiarowanie linii zabudowy or3Z linii
,,'f 12.5 .,~ rozgraniczajC\cych tereny 0 r6.i:nym przeznaczeniu lub

r6znvch zasadach zaQosDodarowania w metrach.
4136E Oznaczenie droCli powiatowe·.
MNu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Z

ustuaami

OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU W
OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
KL tere" komunikac·j - ulica lokalna
KD teren komunikac'j - ulica do'azdowa

MNp tereny zabudowy mieszkaniowo~usjugowej
·ednorodzinne·

PU teren rodukc 'no-ustu owe i ma az nowo-sktadowe

WYRYS
z rysunku studium uwarunkowan i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej
Skala 1 : 5 000

_ _ _ granice obszaru obj~tego zmianq. planu miejscowego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
'. MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 124 . Skala 1:1000
Obszar w rejonie ulicy Aleksandr6wka
Zalqcznik Nr 1[ do Uchwaly Nr ./ /2010
Radv Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2010r.

Skala Iiniowa
50

I
:10 0,,,,,1.,,,[
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MNu

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr125 Skala 1:1000.
Obszar w rejonie ulicy Kolejowej i towickiej .
Zal'l.cznik Nr 12 do Uchwaly Nr ./.. ./2010
Radv Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2010r.

10 0
It! .1, lId

I

LEGENDA
Oznaczenie terenow symbolem cyfrowym i symboJem

rzeznaczenia terenu.
Linia rozgraniczajClca tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu Jub
roinych zasadach zagospodarowania, kt6ra jest granicq
obszaru ob" te a lanem mia'scow m.
Linie rozgraniczajetce taren'y a r6znym przeznaczeniu lub
rozn ch zasadach za as odarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczajClcych
tareny a r6i:nym przeznaczeniu lub roi:nych zasadach
za as odarowania.

Linia zabudow . nie rzekraczalna:
Oznaczenie dr i owiatowe',
tareny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
uslu ami

OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU w
OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
KG/KL teren komunikac'i ulica 16wna docelowo utica lokalna

KZ teren komunikac'i - ulica zbiorcza
KDX teren komunikac'i - uJica ieszo-'ezdna

U teren uz tecznosci ubliczne'
P teren obiekt6w rodukc 'n ch, sklad6w i ma az n6w

ZP teren zieleni - arkiObszar zmiany planu miejscowego polozony jest w granicach
obszaru ochrony stanowisk archeologicznych.

Obszar zmiany planu miejscowego polozony jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu "G6rnej i Srodkowej Rawki"
(projektowanego).

WYRYS
z rysunku studium uwarunkowan i klerunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej .
Skala 1 : 5 000

- - - granice obszaru obj~tego zmlanC\ planu miejscowego



- '" ·"'~.I // \ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOJ~66 4/;~ "
II "1410 MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ1 -;~4

1m I IfiBI _~ 1415 Rysunek ~miany planu Nr 126 Skala 1:1000
. 141 Obszar w rejonie ulicy Krakowskiej i Poludniowej

h Zal,,-cznik Nr U do Uchwaly Nr .1 /2010
,::, 444/2 ~~dV Miasta Rawa Mazo:i;: Z dnia 2010r.

101> 44.7 ~,_. ---e" • ._

LEGENDA
.ffJl{~Yrf[jJl _. l;-""'Jo~' 14 4.335.U Oznaczenie ~eren6w symbolem cyfrowym j symboJem

.r-" ·r ~ .' IlL"' ../~,I • _ I orzeznaczenra terenu.

I !' I~~U~.I·· ..••.-:,;;: _ _ _ _ Llnia rozgranlczajC\ca tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub
IWlJMG ' r6i:nych zasadach zagospodarowanla, kt6ra jest granlcq

7 . I ~ ~ obszaru objeteao plan em mie'scowvm.
. ~ linie rozgraniczaj'lce tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub

14/8~L.£ 11k·,dlll 1;\ r6znvch zasadach zagospodarowanla.
14 Punkty ldentyfikacyjne przebiegu Iinii rozgraniczajC\cychrl-J II --0-- tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub rei:nych zasadach

'\U~ • Pi C\.~'..... 1\ 1\ zaaosoodarowan;a.

~,... - - Linia zabudowv - nieprzekraczalna.
00 /fJi! ~ \, F14184 a /6 0: 14/74 '0' 1\ • 1\ Punkly Idenlyfikacyjne przeb;egu Iinli zabudowy.

~ 141 ~, ~ Zwymiarowanie linil zabudowy oraz linii
~""',70'T1 C of' 12,5 ~ rozgraniczajC\cych tereny 0 rei:nym prz(tznaczeniu lub
~ - "\ ,.-"'\' r6i:nvch zasadach zagospodarowanla w metrach.

~ ~ NR 726 Oznaczenie drogi woiew6dzkieo
k 54 \'"~ 4152E Oznaczenle drogl powlalowe .

x -Y KOZ terenv dr6g publicznych - ulica zblorcza
p d \ KDL lerenv dr6a aublicznych - ulica lokalna
k ~. 0' • 4/e2 \ ~O U lerenv zabudawy uslugowei

y ~RI. OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU w
d 1 OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

P ...kJ\ C, Oznaczenie Przeznaczenie terenu
I ~\ KOZ terenv dr6a oublicznvch • ulica zbiorcza
I \ KZ terenv dr6a Dublicznvch - ulica zbiorcza

p pi \ KL lerenv komunlkac'l - ulica lokalna
01 ' MWp lereny zabudowy mleszkaniowo-uslugowej
01 wielorodzinneO

14~1 (7. _ 14/98 , , MNp I ::~~:~~~I~~~WY mleszkan;owo-uslugowej

~;)!U- II /I UC terenv uzytecznosci publiczne' - usluo; oo6/nomie skle
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'!' - I - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 127 Skala 1:500
Obszar w rejonie ulicy Slowackiego i Fawornej
Zal'lcznik Nr 111 do Uchwaly Nr .1 /2010
Rad Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2010r.

WYRYS
z rysunku studium uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta ~awy MazowieckJej
Skala 1 : 5 000

- - - granice obszaru obj~tego zmianCl planu miejscowego

-14.216.U.
I

4.337.MNu Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym i symbolem
przeznaczenia terenu.- - - Linia rozgraniczajC\ca terany 0 r6i.nym przeznaczeniu lub
r6i.nych zasadach zagospodarowania, ktora jest granic","
obszaru obietego planem mieiscQwvrn.
Linie rozgraniczaj<.\ce terany 0 roznym przeznaczeniu lub
roi.nych zasadach zagospodarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii rozgraniczajitcych

-0- terany 0 r6i:nym przeznaczeniu lub r6inych zasadach
zagospadarowania.

A. A. Linia zabudowv - nienrzekraczalna.

A..A. Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii zabudowy.

4152E ()znaczenie droQi Dowiatowei.
MNu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z

uslugaml
U terany zabudowy usluQowa

OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACtENIA TERENU w
OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
KZ taren komunikac·j· ulica zbiorcza
KL teren komunikac'i - ulica lokalna
U taren uz tecznosci ubliczne·

bG



WYRYS
z rysunku studium uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej
W SKAU.:(U.'~:<!!? .. · Skala 1 : 5 000

woj. t.6dzkie I - - - granice obszaru obj~tego zmianct planu miejscowego

om""", I flcYM,OBJASNIENIA OZNACZEN NA WYRYSIE Z RYSUNKU STUDIUM~....... mlaS O.•C;~••, Oznaczenie GI6wne kierunki rozwo·u

9' BM1 Obszary zabudowy 0 dominujC\cej fonnie zabudowyobr~b.u 1(.: .! mieszkaniowej zuslugami i zakladami produkcyjnymi
! nieuci~zliwvmi.
18M2 Obszary zabudowy 0 dominujetcej formie zabudowyIWydano dOli mleszkaniowej wielorodzinnej z zabudowa

mieszkaniowC\jednorodzinnq, uslugami i zaktadami
I produkcyjnvml ole nieuciatliwymi. I

U2 Obszary 0 dominujqcej formie zabudowy uslugowej 0 \.340
znaczenllJ lokalnvm I
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 128
Obszar W rejonie ulicy Solidarnosci
Za1ctcznik Nfls' do Uchwaly Nr .. , .1 /2010
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2010r.
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Sr.'cci:llist3.
OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU W
OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Oznaczenie
KZ
KL

KDX
KX
EE
U

UH
MWp

MNp

./
//
/~lJ

" ~.~
M fk.49
'" I

1---4>.... -
. ~id
~'"o""'~k~-

Przeznaczenie terenu
teren komunikac·j· ulica zbiorcza
teren komunikac·i· ulica lokalna
teren komunikac'j· ulica pieszo·oezdna
teren komunikac·j· cia.9 pieszy (do'scie)
teren urzadzeri elektroenergetycznvch
teren uZytecznosci publiczne'
teren uZytecznosci publiczne' • handel
tereny zabudowy mieszkaniowo~uslugowej
wielorodzinne'
terany zabudowy mieszkaniowo-usfugowej
jednorodzinne'
tereny zieleni ~cmentarz
tereny obslugi komunikacji samochodowej i zaplecza
techniczneQo motorvzac'j - !=Iaraze
terany urzOldzeri infrastruktury technicznej - energetyka
cieplna

.. K ,.-
,@

, \ .1.

@ 10M. if,." ~J
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'691':1

_ "\\~J,\\
I 0\ ":1 II '69.0
.63 tl':'1i j J QI>l1 .1l'!'.Tasf.

.15(6
.153.0
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pl6
.6l.2

~,,~:~-. . \" \.= 15755 •

LEGENDA
Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym i symbolem
przeznaczenia terenu.
Unia rozgraniczajOlca tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub
r6.tnych zasadach zagospodarowania, kt6ra jest granicOl
obszaru obieteao planem mieiscowym.
Linie rozgraniczaja.ce terany 0 r6i:nym przeznaczeniu lub
r6i:nych zasadach zaaoscodarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegl1linii rozgraniczajC\cych
tereny 0 r6znym przeznaczeniu tub r6i:nych zasadach
zagospodarowania.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 129 Skala 1:500
Obszar w rejonie ulicy TomaszQwskiej
Zalqcznik Nr[C do Uchwaly Nr :1.. /2010
Radv Miasta Rawa Mazowiecka z dnia ............•........ : 2010r.

4.342.MNu Oznaczenie teren6w symbol em cyfrowym i symbolem
I nrzeznaczenia terenu.- - - Linia rozgraniczajctca tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub

r6znych zasadach zagospodarowania, ktora jest granicC\
obszaru objt:tego planem mieiscowvm.
Linie rozgraniczajC\ce teTeny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub
r6i:nvch zasadach zaaosDodarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczajC\cych

-0-- teTeny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub roi.nych zasadach
zaaospodarowania.

1\ 1\ Linia zabudowv . nieorzekraczalna.
Zwymiarowanie Iinii zabudowy oraz lioii

~' 12,5 ~ rozgraniczajetcych teTeny 0 r6znym przeznaczeniu lub
toznvch zasadach zaaospodarowania w metrach.

4100E Oznaczenie droQi powiatowe'"
MNu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z

ustuaami

OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU w
OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
KZ terenv droll publicznvch· ulica zbiorcza
KX terenach komunikac"i - ciao pieszv (do'scie)
EE terenv urz dzen elektroeneraetvcznvch

MNp tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej
"ednorodzinnei

Ww terenv wad - rowv
Zpz terenv zieleni - zielence

I OBJASNIENIA OZNACZEN NA WYRYSIE z RYSUNKU STUDIUM
Oznaczenie Gfowne kierunki rozwo"u

8M3 Obszary zabudowy 0 dominujClcej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami i zakfadami

rodukc "n mi nieuci zliw mi.
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Zalqcznik Nr 21
do Uchwaly Nr L111/384/1 0
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 pazdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNI~CIE
sposobu realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, ktore nalezC\.do zadan wtasnych gminy Miasto Rawa
Mazowiecka oraz zasad ich finansowania.

1. W zwiqzku z uchwaleniem zmiany planu miejscowego zostanq wyznaczone tereny
pod nowq zabudowE2miejskq. W konsekwencji powstanie koniecznosc realizacji
zadan inwestycyjnych zwiqzanych z przystosowaniem terenu do zabudowy.
2. Zgodnie z przepisami art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z p6in. zm.) zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wsp61noty nalezy do zadan wtasnych gminy. W szczeg61nosci zadania
wtasne obejmujq sprawy zwiqzane z problematykq gospodarki przestrzennej a w
tym miE2dzyinnymi:
- tadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i

przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dr6g, ulic, most6w, plac6w,
- wodociqg6w i zaopatrzenia w wodE2,kanalizacji, usuwania i oczyszczania

sciek6w komunalnych, utrzymania urzqdzen sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpad6w komunalnych, zaopatrzenia w energiE2elektrycznq i
cieplnq oraz gaz,

- zieleni gminnej i zadrzewien.
Do zadan zwiqzanych z przystosowaniem terenu do zabudowy i rozwoju

teren6w zieleni miejskiej nalezq:
- budowa nawierzchni jezdni w nowych ulicach 0 powierzchni 4525 m2,

- budowa nawierzchni chodnik6w 0 powierzchni 2715 m2,

- budowa oswietlenia ulic na dtugosci 905 m,
- budowa sieci wodociqgowej 0 dtugosci 905 m,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0 dtugosci 905 m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej 0 dtugosci 400 m.

3. Powyzsze zadania zostanq umieszczone w programach rozwoju poszczeg61nych
element6w zagospodarowania a nastE2pniew zadaniach rzeczowych budzetu miasta
na kolejne lata.
4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte bE2dzie0 nastE2PujqCeir6dta:

- budzet miasta,
- srodki wtasciciela terenu dr6g,
- fundusze strukturalne Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w Polsce,
- srodki inwestor6w realizujqcych zabudowE2produkcyjno-ustugoWq na podstawie

um6w publiczno-prywatnych.
Poszczeg61ne tytuty inwestycyjne bE2dqpromowane do uwzglE2dnienia w
Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

PRZLWODNICZACA
RADYMlA,)T~lnA MNOWIECKA

Gr~~~a



Uzasadnienie
podj~cia uchwaly w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej,
Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej

i Zamkowa Wola, Bialej, Aleksandr6wka, Kolejowej i towickiej, Krakowskiej i Poludniowej,
Slowackiego i Fawornej, Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej,

Fawornej, Ksi~ze Domki, Katowickiej i Tatar.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszary po{ozone w rejonie ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej
i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola,
Bialej, Aleksandr6wka, Kolejowej i towickiej, Krakowskiej i Poludniowej, Slowackiego i Fawornej,
Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Ksi~ze Domki,
Katowickiej i Tatar, zostal sporzqdzony w wykonaniu Uchwaly Nr XLl/320109 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic:
Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i
Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Bialej, Aleksandr6wka, Kolejowej i towickiej,
Krakowskiej i Poludniowej, Slowackiego i Fawornej, Solidarnosci, Tomaszowskiej, Osada Dolna
i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Ksi~te Domki, Katowickiej i Tatar.
Celem sporzqdzenia zmiany planu jest:
- uwzgl~dnienie wniosk6w inwestor6w 0 zmian~ planu, zgodnych z politykq rozwoju przestrzennego

okreslonq w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego,
- dostosowanie ustalen planu miejscowego do wymog6w ww ustawy 0 planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw prawa materialnego, a w tym zasad obslugi w
zakresie infrastruktury technicznej, lokalnych standard6w zagospodarowania oraz szczeg61nych
warunk6w wynikajqcych z potrzeby ochrony srodowiska przyrodniczego i d6br kultury.

Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustalen zmiany planu miejscowego z ustaleniami
studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka.

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania zmiany planu zostaly okreslone w
obowiqzujqcym "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka". Ustalenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego,
okreslily dla obszar6w zmiany planu kierunki rozwoju 0 tresci:

Nr
obszaru

2.1 Kazimierza
Wielkiego i
MszGzonowskie·

2.2 Jerozolimskiej
i Zamkowa Wola



4.5 Tomaszowskiej

6.1 Osada Dolna
i Krakowskie·

6.2 Krakowskiej

8.1 Fawornej

8.2 Ksi~ze Domki

83 Katowickiej i
Tatar

Nr
obszaru

W ustaleniach zmiany planu miejscowego zostaty zrealizowane powyzsze kierunki
zagospodarowania przestrzennego poprzez:
- utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu zgodnego z ustaleniami STUDIUM,
- zastosowanie wskatnik6w zagospodarowania przestrzennego okreslonych w STUDIUM,
- wyznaczenie nowych warunk6w zagospodarowania w poszczeg61nych obszarach nawiqzujqcych do

wniosk6w inwestor6w.
Majqc na wzgl~dzie zapisy studium w zakresie zasad interpretacji ustalen STUDIUM, nalezy
stwierdzic, ze takie rozwiqzania przyj~te w planie miejscowym Sq zgodne z ustaleniami i przyj~tymi
kierunkami rozwoju przestrzennego.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozq wptywu na
srodowisko, podlegat wytozeniu do publicznego wglqdu w okresie 21 dni roboczych. W okresie tym
oraz w terminie 14 dni po uptywie tego okresu wptyn~ty trzy pisma zawierajqce uwagi do projektu
zmiany planu miejscowego. W terminie 7dni od daty ostatecznego sktadania uwag do projektu planu
miejscowego uwagi zostaly rozpatrzone przez organ sporzqdzajqcy plan miejscowy.

Uzasadnienie rozstrzygni~cia uwag wniesionych przez Mari~ i Jerzego Jabtonskich zam. 96-200
Rawa Mazowiecka ul. Potudniowa Nr 5 w pismach Nr 1 i 2.
Om6wienie uwag:
Uwagi zawarte w pismach Nr 1 i 2, wniesione przez te same osoby Sq identyczne w zakresie
sformulowan. R6zniq si~ jedynie tytulem. Pismo Nr 1 zostalo zatytulowane "Uwagi. ... " a pismo Nr 2
zostalo zatytulowane "Protest. ... ". W obydwu pismach zawarto uwagi 0 tresci:
- przyj~cie w projekcie niezgodnej z ustaleniami PGNiG strefy zabudowy dzialki Nr 100/1 oddalonej 0
10m na calej dlugosci ogrodzenia,



- przyj~cie w projekcie studium strefy ochronnej wynoszqcej 2,5m od gazociqgu wysokiego cisnienia
ON80,
- poszerzenie pasa drogowego drogi wojew6dzkiej Nr 7260 szerokosci 10,5m.
Uzasadnienie podane w pismach:
W pismach zawarto uzasadnienia 0 tresci:
- strefa zagrozenia wybuchem obejmuje teren stacji gazowej (teren w obr~bie ogrodzenia stacji)

zgodnie z normqzaktadowq PGNiG SA ZN-G8101 "Sieci gazowe. Strefy zagrozone wybuchem",
- przyj~cie strefy ochronnej dla gazociqgu ON80 (nieczynnego) 2,5m od osi jest bt~dem w zwiqzku z

przepisami Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r w sprawie warunk6w
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Oz.U. Nr 97, poz. 1055, par.9.6),

- poszerzenie pasa drogowego drogi wojew6dzkiej Nr 726 jest sprzeczne z przepisami 0 drogach
publicznych, kt6re okreslajq stref~ pasa 0 szerokosci 8m od zewn~trznej kraw~dzi jezdni a
usytuowanie obiekt6w budowlanych przy drodze w mniejszych odlegtosciach jest dopuszczalne za
zgodq zarzqdcy drogi.

Uzasadnienie rozpatrzenia uwag:
Teren nieruchomosci oznaczonej dziatkq ewidencyjnq Nr 100/1 zostat przeznaczony:
- pod zabudow~ ustugOWq (teren 0 symbolu 6.23.U),
- pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojew6dzkiej Nr 726 teren 0 symbolu 6.19.KOZ.
Rysunek projekt planu miejscowego zostat sporzqdzony na kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej
pochodzqcej z zasob6w Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wg stanu na dzien
rozpocz~cia procedur sporzqdzenia zmiany planu (7 styczen 201 Or.). Na mapie istnieje gazociqg
wysokiego cisnienia ON80 bez oznaczenia 0 wytqczeniu z eksploatacji. Projekt planu nie okreslat stref
ochronnych od sieci i urzqdzen gazowniczych a jedynie nieprzekraczalne linie zabudowy
zwymiarowane od istniejqcych na mapie element6w sytuacyjnych. Przy ustaleniu linii zabudowy
kierowano si~:
- uksztattowanq liniq zabudowy na nieruchomosciach sqsiednich do obszaru opracowania,
- perspektywicznymi wskatnikami ruchu na drodze wojew6dzkiej Nr 726 (droga prowadzi ruch od

strony Opoczna do drogi ekspresowej Nr 8) decydujqcymi 0 emisjach komunikacyjnych na sqsiednie
tereny,

- uksztattowaniem terenu majqcym wptyw na rozprzestrzenianie si~ wptyw6w komunikacyjnych z drogi
na tereny sqsiednie (teren ,otwarty bez naturalnych przeston potozony powyzej jezdni drogi,

- warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane w tym relacjami
odlegtosciowymi pomi~dzy nimi.

Teren 0 symbolu 6.19. KOZ jest poszerzeniem pasa drogowego drogi wojew6dzkiej Nr 726. Szerokosc
poszerzenia w ramach dziatki Nr 100/1 jest zmienna a granica zachodnia terenu zostata
zwymiarowana w odniesieniu do osi jezdni. Zgodnie z przepisami § 8. Ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Oz. U. Nr 43 poz. 430 z p6tn. zm.) szerokosc
pasa drogowego drogi klasy "Z" docelowo "G" (droga gt6wna) 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu
winna wynosic minimum 25m. W projekcie przyj~to poszerzenie mniejsze 0 2m (nie szerokosc12,5m
potowy pasa drogowego a szerokosc 10,5) na co wyrazH zgod~ zarzqdca drogi. Przytoczone w
uwagach przepisy ustawy 0 drogach publicznych odnoszq si~ do odlegtosci obiekt6w budowlanych od
dr6g publicznych a nie dotyczq ksztattowania pasa drogowego.
Strona nie podata w pismach jakie uprawnienia lub prawa nabyte zostanq utracone. Nalezy podkreslic,
ze celem zmiany planu jest przeznaczenie teren6w rolnych pod zabudow~ ustugOWq. Ola
zr6wnowazenia obnizenia wartosci fragmentu nieruchomosci, przeznaczonego pod poszerzenie pasa
drogowego, ustalono zerowq stawk~ optaty planistycznej dla pozostatej cz~sci nieruchomosci.
Uwzgl~dnienie uwag b~dzie wymagato:
- korekty projektu planu miejscowego 0 nowe przebiegi linii zabudowy,
- likwidacj~ poszerzenia pasa drogowego drogi wojew6dzkiej Nr 726,
- ponowienie opinii i uzgodnien z wtasciwymi organami w tym PGNiG i zarzqdcq drogi,
- ponownego wytozenia do publicznego wglqdu projektu zmiany planu miejscowego w ograniczonym

obszarze do teren6w dla kt6rych dokonano korekty ustalen.
Nalezy podkreslic, ze nie mozna wykluczyc odmowy uzgodnienia skorygowanego projektu planu
miejscowego z uwagi na obowiqzujqce przepisy prawa.



Uzasadnienie rozstrzygni~cia uwag wniesionych przez Sawicka Matgorzata zam. 96-200 ul.
Biata Nr 8. w pismie Nr 3.
Om6wienie uwagi:
W pismie Strona:
- wyrazita sprzeciw do przeznaczenia fragmentu dziatki ewidencyjnej Nr 211 pod drog~ dojazdowq,
- wnosi 0 okreslenie podziatu dziatki na cztery dziatki budowlane.
Uzasadnienie podane w pismie:
W pismie zawarto uzasadnienie 0 tresci:
- dziatka przylega do dw6ch dr6g (wojew6dzkiej Nr 725 i drogi gospodarczej),
- do podziatu dziatki ewidencyjnej na 4 dziatki budowlane nie jest potrzebna droga wskazana na
rysunku planu,
- dziatki nie Sq przeznaczone na sprzedaz,
- wyznaczona droga jest niezb~dna wytqcznie do podziatu sqsiednich nieruchomosci nie
posiadajqcych dost~pu do drogi .
Strona nie podata w pismie jakie uprawnienia lub prawa nabyte zostanq utracone. Nalezy podkreslic,
ze celem zmiany planu jest przeznaczenie teren6w rolnych pod zabudow~ mieszkaniowq
jednorodzinnq. Dla zr6wnowazenia obnizenia wartosci fragmentu nieruchomosci, przeznaczonego pod
poszerzenie pasa drogowego, ustalono zerowq stawk~ optaty planistycznej dla pozostatej cz~sci
nieruchomosci.
Uzasadnienie rozpatrzenia uwagi:
Projekt zmiany planu miejscowego przeznaczat teren nieruchomosci (tereny rolne w obowiqzujqcym
planie miejscowym) oznaczonej dziatkq ewidencyjnq Nr 211 pod zabudow~ mieszkaniowq
jednorodzinnq z ustugami. Dziatka posiada powierzchni~ 9386m2

. Na drog~ wojew6dzkq Nr 725
posiada jeden zjazd indywidualny usytuowany skrajnie przy jednej z granic nieruchomosci.
Przy ustalaniu przeznaczenia terenu i zasad podziatu nieruchomosci uwzgl~dniano nast~pujqce
uwarunkowania:
- braku mozliwosci realizacji dodatkowych zjazd6w na drog~ wojew6dzkq Nr 725 (droga klasy zbiorcza
docelowo gt6wna),
- r6wnego obciqzenia nieruchomosci przeznaczeniem fragment6w pod drogi dojazdowe (z

przedmiotowej dziatki przeznaczono teren pod potow~ pasa drogowego),
- umozliwienie podziatu na maksymalnq liczb~ dziatek budowlanych w ramach ustalonych
parametr6w.
Uwzgl~dnienie uwag b~dzie wymagah
- korekty projektu planu miejscowego 0 nowy przebieg drogi,
- ponowienie opinii i uzgodnieri z wtasciwymi organami w tym zarzqdcq drogi,
- ponownego wytozenia do publicznego wglqdu projektu zmiany planu miejscowego w ograniczonym

obszarze do teren6w dla kt6rych dokonano korekty ustaleri.
Nalezy podkreslic, ze nie mozna wykluczyc odmowy uzgodnienia skorygowanego projektu planu
miejscowego z uwagi na obowiqzujqce przepisy prawa.

Maj'lc powyzsze na wzgl~dzie uzasadnione jest nieuwzgl~dnienie uwag wniesionych w
pismach Nr 1-3.

Prognoza wptvwu zmiany ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
dochody wtasne i wydatki gminy.

Celem sporzqdzenia planu miejscowego jest stworzenie nowego regulatora prawnego zagadnieri
zwiqzanych z realizacjq zagospodarowania obszar6w przeznaczonych pod zabudow~, okreslonych w
zaktualizowanym studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka. Zestawienie koszt6w i efekt6w wywotanych uchwaleniem zmiany planu zawiera
ponizsza tabela:



Tytuf wydatkaw NakJady w Tytuf dochodaw Doch6d w
mln zJ mln zJ

1. Wykup gruntaw. 0,147 1. Wzrost wartosci gruntaw 0
komunalnych

2. Nakfady na odszkodowania z 0 2. Dochody z tytulu renty 0
tytufu zmniejszenia wartosci planistycznej
nieruchomosci.

3. Opracowanie planu miejscowego. 0,030 3. Dochody oplaty adiacenckiej z 2,451
tytufu podziafu nieruchomosci.

4. Podziafy geodezyjne. 0,015 4. Dochody z tytufu opfaty 2,690
adiacenckiej zwiqzanej z budowq
infrastrukturv technicznei.

5. Opfaty z tytulu wyfqczenia gruntaw 0 5. Dochody z tytulu wzrostu 0,096/rok
z produkcji rolnej. podatkaw i dzierzaw.

6. Budowa drag z oswietleniem 1,475

7. Budowa pozostafych sieci 0,740
infrastruktury technicznej.

Razem wydatki. 2,407 Razem dochody 5,141
i

0,096/rok

Nalezy jednak podkreslic, ze:
- przygotowanie terenu do zabudowy b~dzie wymagafo wydania srodkaw budzetowych jednorazowo

(budowa drag z sieciami),
- dochody z oplat i podatkaw b~dq rozciqgni~te w czasie az do pefnej realizacji zabudowy co moze

oscylowac w granicach 15-20Iat,
- b~dq wyst~powaly dodatkowe dochody samorzqdu nie zbilansowane w powyzszej tabeli, nalezq do
nich roczne dochody z tytufu podatkaw od nieruchomosci oraz podatkaw od powierzchni budynkaw
uslugowych.
Sposab realizacji, zapisanych w zmianie planu miejscowego, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktare nalezq do zadan wfasnych gminy oraz zasad ich finansowania zawiera
rozstrzygni~cie stanowiqce zafqcznik Nr 20 do uchwafy w sprawie zmiany planu miejscowego.

Dla zobrazowania zobowiqzan samorzqdu wynikajqcych z uchwalenia planu miejscowego w
kontekscie terminaw wystqpienia zobowiqzania nalezy przytoczyc pefnq tresc art. 36 ww. ustawy 0

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
art. 36 ust.1 i 2. Jete/i, w zwiqzku z uchwa/eniem p/anu miejscowego alba jego zmianq, korzystanie z
nieruchomosci lub jej cz~sci w dotychczasowy spos6b lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem
stalo si~ niemotliwe bqdi istotnie ograniczone, wlasciciel alba utytkownik wieczysty nieruchomosci
mote, z zastrzeteniem ust. 2, tqdae ad gminy:
1) odszkodowania za poniesionq rzeczywistq szkod~ alba
2) wykupienia nieruchomosci lub jej cz~sci.
Realizacja roszczen, a kt6rych mowa w ust. 1, mote nastqpie r6wniet w drodze zaoferowania przez
gmin~ wlascicielowi alba utytkownikowi wieczystemu nieruchomosci zamiennej. Z dniem zawarcia
umowy zamiany roszczenia wygasajq.
art. 36 ust.3 Jeteli, w zwiqzku z uchwaleniem planu miejscowego alba jego zmianq, wartosc
nieruchomosci ulegla obniteniu, a wlasciciel alba utytkownik wieczysty zbywa t~ nieruchomose i nie
skorzystal z praw, a kt6rych mowa w ust. 1 i 2, mote tqdae ad gminy odszkodowania r6wnego
obniteniu wartosci nieruchomosci.
art. 36 ust.4 Jeteli, w zwiqzku z uchwaleniem planu miejscowego alba jego zmianq, wartosc
nieruchomosci wzrosla, a wlasciciel alba utytkownik wieczysty zbywa t~ nieruchomose, w6jt, burmistrz
alba prezydent miasta pobiera jednorazowq oplat~, ustalonq w tym planie, okreslonq w stosunku
procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci. Oplata ta jest dochodem wlasnym gminy. Wysokose
oplaty nie mote bye wytsza nit 30% wzrostu wartosci nieruchomosci.
art. 36 ust.5 Jeteli, w zwiqzku z uchwaleniem planu miejscowego alba jego zmianq, wartose
nieruchomosci wzrosla, a wlasciciel alba utytkownik wieczysty zbywa t~ nieruchomose, w6jt, burmistrz
alba prezydent miasta pobiera jednorazowq oplat~, ustalonq w tym planie, okreslonq w stosunku



procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci. Oplata ta jest dochodem wlasnym gminy. Wysokose
oplaty nie mote bye wytsza nit 30% wzrostu wartosci nieruchomosci.
art. 36 ust.6 W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 3, w razie stwierdzenia niewatnosci uchwaly rady
gminy w sprawie planu miejscowego w cz~sci lub w calosci gmina mote tqdae od aktualnego
wlasciciela albo utytkownika wieczystego nieruchomosci zwrotu kwoty stanowiqcej r6wnowartose
wyplaconego odszkodowania.

Z om6wien rozdziat6w wczesniejszych wynika, ze na obszarze planu nie wystqpiq przypadki,
o kt6rych mowa w przytoczonym przepisie. Wskazujq na to nastEilpujqce przestanki:
- z tytutu uchwalenia zmiany planu nie nastqpiq istotne ograniczenia dotychczasowego sposobu

uzytkowania terenu,
- projekt zmiany planu miejscowego wzbogaca ustalenia planu obowiqzujqcego.

Nalezy przyjqc, ze gt6wnym czynnikiem ustalajqcym termin zobowiqzania bEildqrealizacje
inwestycji celu publicznego. Terminy bEildquzaleznione od stanu srodk6w budzetowych
przeznaczonych na inwestycje i program6w inwestycyjnych rocznych i kadencyjnych.
Wysokosc naktad6w na realizacjEil zobowiqzan bEildziezmienna w czasie z uwagi na:
- zmiany cen jednostkowych grunt6w (wzrost),
- wyniki przetarg6w na realizacjEil ulic i uzbrojenia terenu (obnizka).

Podsumowanie.
Projekt planu miejscowego podlegat jednoczesnym procedurom sporzqdzenia planu miejscowego
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) oraz procedurom strategicznej oceny na
srodowisko przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r 0 udostEilpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 poz. 1227). Projekt dokumentu podlegat opiniowaniu i
uzgodnieniu wtasciwych organ6w oraz zapewniono udziat spoteczenstwa w sporzqdzeniu dokumentu.

W zwiqzku z przepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostEilpnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 poz. 1227) nalezy stwierdzic co nastEilpuje:
1) plan miejscowy, jako dokument koncowy bEildqcyprzepisem prawa, nie podlegata wariantowaniu w

zakresie proponowanych ustalen;
2) w planie miejscowym zostaty uwzglEildnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko,
- opinie wtasciwych organ6w,
- w trakcie procesu wytozenia projektu planu miejscowego wraz z prognozq do publicznego wglqdu

zgtoszono uwagi wytqcznie do rozwiqzan przestrzennych zmiany planu (nie wniesiono uwag do
prognozy wptywu na srodowisko) podlegajqce rozstrzygniEilciu przez RadEilMiasta Rawa
Mazowiecka kt6rych om6wienie nastqpito w cZEilsciwstEilpnej uzasadnienia, a 0 rozstrzygniEilciu
stanowi zatqcznik Nr 1 do uchwaty,

- z uwagi na potozenie obszaru planu nie przeprowadzono postEilpowania dotyczqcego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko,

- propozycje dotyczqce metod i cZEilstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji
postanowien dokumentu zostaty zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko.

Z uwagi na powyzsze jest uzasadnione podjEilcieuchwaty w sprawie zmiany planu
miejscowego.


