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UGHWAŁA NR ||u3/14
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 16 grudnia 2014r.
w sprawie fmiany mlejscowego p anu zagospodarowania pŻestŻennego

miasta Rawy |Vlazowieckiej' obszar położony W rejonie uIicy Ko|ejowej'

Na podstawie ań'18 ust' 2 pkt 5 ustawy f dnia 8 marca 1990r' o samoŻądzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.l172),
ań'15 ust' 2, ań. 20 ust. 1, an' 27 i a|1' 29 ustawy zdnia 27 ma|ca 2003|' op|anowaniu
i zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. 2012 r. poz.647, paz.951 i po2.1445, z 2413 t.
poz. 21 ' poz' 405, poz' 1238 i poz' 1446, z 2014 |' poz' 379 i poz. 768) W zwiqzku z uchwałq
N( X)<XV|V2aZ2O14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014r- w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego p|anu zagospodarowania pżestzennego
miasta RaWy Mazowieckiej' obszar połoŹony W rejonie u|icy Ko|ejowej' Rada Miasta Rawa
Mazowiecka uchwaLa' co następuje:

Rozdział 1
UstaIenia ogó|ne

s 1. Nie sformułowano rozst|zygn]ęcia w zakresie nie uwzg|ędnionych
do projektu fmiany miejscowego p|anu zagospodarowania przestŻennego miasta
Mazowieckiej' obszar położony w rejonie u|icy Ko|ejowej . uwagi nie wpłynęły.

s 2. Stwierdza się. że projekt zmiany miejscowego p|anu zagospodarowania
pzestŻennego miasta RaWy Mazowieckiej, obszar położony W rejonie ulicy Ko|ejowej nie
narusza usta|eń studium uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania pŻestrzennego miasta
Rawa Mazowiecka zatwierdzonego uchwałą Nr L|V/399/2010 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 10 listooada 2010r W sorawie uchwa|enia studiUm uwarunkowań i kierunkóW
zagospodarowania pŻestrzennego miasta Rawa Mazowiecka ze zmiana pęyjętą uchwałą Nr
XXXVlll/295/14 Rady Miasta Rawa lvlazowlecka z dnia l6lipca 2014r.

s 3. 1' W miejscowym p|anie zagospodarowania pęestŻennego miasta RaWy
Mazowieckiej' zatwierdzonym uchwałą Nr Xx|/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie |\'i|azowieckiej
z dn.a 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego p|anu zagospodarowania pŻestrzennego
miasta RaWy Mazowieckiej (Dziennik Użędowy Województwa Łódzkiego Nr 64, poz. 554,
z 2002 r. Nr 81, poz. 1529 i Nt 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 Nt 282 poz. 2710, z 2006 r. Nr 7
poz. 67 i Nr 8, poz.71, z 2007 r. Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, Nr 1745, z 2008 r. Nt 2, poz. 42,
Nr 15, po2.190, 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 2009 t. Nr 59 poz. 574,22010 r. Nr 4 poz. 37, Nr 24
poz. 159, Nr 32 poz. 23S, Nr 357 paz 3221 i paz. 3222, z 2011 t. Nr 227 poz. 2363, z 2012 t.
poz: 495' 496' 567 ' 571 i 580' z 2013 |' poz' 549 i 563 oraz z 2014 r' poz. 391) wprowadza się
zmiany dotyczqce fragmentu terenu oznaczonego symbo|em 1'54.UTp'Ksp'

2' IntegraIną częścią uchwałyjest rysunek Nr 190 zmiany miejscowego planu
będący załącznikiem do uchwały'

3' Szczegółowy przebieg granjc obszaru objętego zmianq miejscowego p|anu
jest okreś|ony na rysunku zmiany miejscowego p|anu'

4 obowiązujący zakres rysunku zmiany p|anu obejmuje:
a) te|eny okreś|one symbo|em cfrowyrn i symbo|em pŻeznaczenia terenu'
b) |inie |ozgraniczajqce tereny o różnym przeznaczeniu Iub różnych zasadach

zagospodarowania' które sq granicą obszaru objętego zmianq p|anu mie]scowego,
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c) pUnkty identyfikacyjne pŻebiegu Iinii rozgraniczajqcych tereny o |óżnym p|zeznaczeniu
Iub różnych zasadach fagospodarowania terenu'

d) obowiązująca Iinia zabudowy,
e) zwymiarowanie l iniizabudowy w metrach,
f ) granice strefy ochrony archeologicznej.

5' W obszaze zmiany p|anu mie]scowego nie Występują tereny' których Wańość
wzrośnie z tytułu uchwalenia zmiany p|anu i od których może byó naIiczona opłata z tytułu
wzrostu Wartości n]eruchomości'

s 4' 1' Pojęcia i okreś|enia użyte w p|anie, a nie zdefiniowane w niniejszym
paragrafie' na|eży rozumiec zgodnie z ogó|nie obowiązujacymi przepisami prawa
obowiązującego według stanu na dfień podjęcia niniejszej uchwały'

2' Jeże|i pojęcia i okreś|enia użyte w zmianie pLanu. a nie zdefiniowane
W niniejszym paragrafie. posiadają różne definicje W ogó|nie obowiązujących pŻep|sach
prawa' na|eży stosować ich znaczenie według pŻepisów o p|anowaniu i zagospodarowaniu
pŻestŻennym'

3- ||ekroć w zmianie miejscowego p|anu jest mowa o:
1) ''obszarze fmiany p|anu'. . należy pŻez to rozumieć nieruchomości Iub ich części

położone W granicach niniejsfej fmiany p|anu;
2) '.obszaŻe uńanistyczny.r''' - na|eź.y wzez to rozum]eó fragment obszaru miasta,

którego granice pokrywają się z granicami obrębu geodezyjnego;
3) ' 'terenach,'- na|eŹy pŻez to rozumieć wydzie|one Iiniami rofgraniczajacymi W obszarze

zmiany p|anu' nieruchomości Iub ich części' dla których zostały okreś|one niniejszq
zmianq p|anu różne pęeznaczenia |ub |óżne zasady zagospodarowania i które zostały
oznacfone w tekście zmiany miejscowego p|anu oraz na rysunku zmiany m|ejscowego
planu symbolami cyfrowymi;

4) ',przeznaczeniu,' - na|eży wzez |o |ozumieć okreś|one d|a poszczegó|nych tefenóW
zespoły uprawnień izobowiązań do podejmowania działań W pŻestrzeni. służqcych
reaIizacji okreś|onych ce|ów. wyodrębnione według zasad isposobóW ko|zystania
z nieruchomości' oznaczone w tekście zmiany p anu i na rysunku zmiany p|anu
syrnbolami l iterowymil

5) ',dopuszczeniu'. . na|eży peez t'o rozumieć uprawnienia do rea|izaaji na dzia]rce
budow|anej obiektów budow|anych Iub form zagospodarowania Wskazanych w zasadach
i warunkach zagospodarowania terenu' ktÓre wykraczają poza ustalone w deflnicj.
pŻeznaczenia terenu okreś|onej w ust, 4 niniejszego paragrafu, jako towarzyszacych
istniejącym Iub reaIizowanym obiektom budow|anym, o funkcjach zgodnych
z p|zeznaczeniem ustaIonym W rozdzia|e 2 uchwały;

6) '.granicach obszaru objętego rysunkiem zm]any p|anu'' - na|ezy p|zez to rozunieć
te zewnętŻne Iin e rozgraniczające tereny o rÓi\ym p|zeznaczeniu Iub róŹnych zasadach
zagospodarowania' pfy których wykreś|ono symboI granicy (okreś|ony W Iegendzie
rysunku zmiany p|anu) obszaru objętego rysunkiem zmiany p|anu;

7) ''obowiqzujqcej linii zabudowy'. na|eży przez to rofumieć |inię' w której obowiazkowo
na|eży usytuowaó co najmniej 65% ściany frontowej budynku bez jej przekraczania w
kierunku |ini. rczg|aniczajqceJ u|icy' zakaz p|zek|aczania nie dotyczy e|ementów
architektonicznych takich jak: ba|kon. wykusz' gzyms, okap dachu' zadaszenie wejścia.
rynna, rura spustowa, podoklenniki oraz innych detali wystroju architektonlcznego
chyba' Źe pozostałe usta|enia zmiany planu stanowią inacze];

8) udzia|e procentowym powierzchni bio]ogicznie czynnej,'- na|eŹy pŻez to rozumieć
Wskaźnik urbanistyczny (|iczbę niemianowaną) usta|ony planem dIa działki budow|anej'
uzyskany z podzie|enia sumy powieŻchni gruntu rodzimego pokrytego roślinnośc.q oraz
wodami powieŻchniowymi na działce budow|anej' a także 50% sumy powieŻchni tarasów i
stropodachów o powieęchni nie mniejszej n|z 10 m,' urządzonych jako stałe trawniki Iub
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kwietniki na podłożu zapewniającym im naiuralną Wegetację' do powiezchni działki
budowlanej;

9) ,stanie istniejącym', zagospodarowania te|enu - na|eży p|zez to rozumieć stan
zagospodarowania oraz stan gtanjc p|awnych terenu na dzień uchwa|enia ninie]sze]
zmiany planu;

1o) ..wysokości budynkóW.' okreś|onej W metrach . na|eży przez to rozumieó Wysokość |icfona
od poziomu terenu p|zy n{nlżą położonym Wejściu do budynku Iub jego częścl pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do najlvyzej połoŹonego punktu przekrycia;

11) ',przepisach szczegó|nych Iub odrębnych'' na,eży wzez to |ozumieć zawańe w ustawach
i rozporządzeniach pzepisy oraz ograniczenia W zabudowie i zagospodarowaniu te|enu
Wynikajace 7 uchwa} w}aśc|wyc|. o.garów'

12) ',badaniach archeo|ogicznych W fo|mie nadza|ów,, - ndeŻy p|fez to rozumieć badania
po|egajqce na obserwacji robót ziemnych' zwiqfanych z dokonwaniem zmian charakteru
dotychczasowej działaIności' spoŻądzeniu dokumentacji rysunkowej' opisowej i
fotograficznej a w pzypadku stwierdzenia stanowiska. niezwłocznego poinformowania
Wojewódzkiego KonseNato|a ZabytkóW'

4. ||ekroć w zmianie p|anu mjejscowego jest mowa o pŻeznaczeniu ' 'tereny
zabudowy usługowej' ' oznaczonym symbo|em'.U.', na|eży pzez to |ozumieć pŻefnaczenie
og|aniczone do utrzymania istniejących oraz |ea|izowania projektowanych budynkóW o funkcji
administracl.i iwymiaru sprawiedIiwości' bezpieczeństwa pubIicfnego, ku|tury' oświaty. nauki'
słuŹby zdrowia (z Wyłączeniem szpitaIi)' opieki społecznej i socjaInej (z wyłączeniem domóW
opieki)' ku|tu re|igijnego' spońu i rek|eacji ' obsługi finansowej' handIu (z Wyłączeniem
obiektów hand]owych o powieŻ chni spŻedaży powyżą 2o0om.)' gastronomii' turystyki.
hote|arsfoVa' poczty ite|ekomunikacji oraz usług' z niezbędnymido ich funkcjonowania
budynkami o pomieszcfeniach technicznych igospodarczych' garażami oraz powierzchniami
bio|ogicznie czynnymi' dojściami, dojazdami' miejscami postojowymi iobiektami infrastruktury
technicznej.

Rozdzial 2
zasady ochrony i kształtowania ładu przestżennego o.af fasady i warunki

ksztattowania zagospodarowania na wyodrębnionych terenach.

s 5. Na obszaŻe objętyrn fmianą mjejscowego p|anu usta|a się ogó|ne fasady
zagospodarowania oraz zasady identyfikacji usta|eń rysunku zmiany p|anu miejscowego:,l) |inie rozg.aniczajqce tereny o różnym pŻeznaczeniu Iub zasadach zagospodarowanja

na]eży identyfikowaó W oparciu o usta|enja zawarte W przepisach rozdziału 2 niniejszej
uchwały' a W pzypadku braku takich usta|eń w oparciu o:
a) punkty identyfikacyjne okreś|one na rysunku zmiany p|anu.
b) trwałe naniesienia Iub granice własności - jako |inie (punkiy) pokrywające się z tymi

elementami rysunku zmiany planu;
2) |inię zabudowy - ok|eś|ono na rysunku zrniany p|anu zwymjarowaniem;
3) W pasie terenu okreś|onym Iinią zabudowy i Iiniq rozgraniczającq uIicy obowiązuje zakaz

|eaIizacjitymczasowych obiektóW budow|anych chyba, że usta|enia zawade w pŻepisach
rozdziału 2 niniejszej uchwaly stanowią inac7ej:

4) dopuszcza się realizację Wo|nostojących budynkóW we wnętŻ u działki budow|anej W
odległości minimum 10 m od obowiązującej Iinijzabudowy okreś|onej rysunkiem zmiany
planu

5) usia|a się następujqce wskaŹniki Wyposażenia terenóW budow|anych w miejsca postojowe
d|a samochodów osobowych minimum:
a) d|a obiektóW hand|owych - jedno stanowisko na każde |ozpoczęte 40 rn2 powieŹchni

użytkowej'
b) d|a obiektóW gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,
c) dla obiektóW ho1e|owych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noc|egowe,



d) d|a obiektóW administracyjnych i obsługj finansowej 4 stanowiska na każde 1oo m,
powierzch.li uzytkowej.

e) dla pozostałych obiektóW usługowych - jedno stanowisko na każde 150 m, powieŻchni
uż},tkowej'

f ) dla jednego lokalu rnieszkalnego minimum 1 stanowisko;
6) przepis zawańy w pkt' 5 niniejszego parag|afu nie doiyczy obiekióW hand|owych

nie posiadających powierzchni spŻedaży;
7) obowiązuje wyznaczenie miejsc pŻeznacfonych na parkowanie pojazdóW zaopat.zonych

W kartę parkingoWa W iIości:
a) 1 stanowisko _ jeże|i |iczba stanowisk Wynosi od 6 do 15'
b) 2 stanowiska _ jeże|i |iczba stanowisk wynosi od ,16 do 40'
c) 3 stanowiska _ jeże|i |icfba stanowisk Wynosi powyżej 41;

8) W obszaize zmiany p|anu, obowiązuje zakaz |ea|izaąj og|odzeń o wysokości powyżej
1 ,8m;

9) ogrodzenia od strony uIic Winny spełniać następujące Warunki]
a) Wyk|uczenia zastosowania prefabrykatóW betonowych,
b) konstrukcja ażurowa z dopuszczeniem powie|zchni całkowicie Wypełnionej do Wysokości

0'6 m Iiczqc od poziomu pŻy|egającego terenu;
,10) nie Wyznacza się granic obszaru Wymagającego obowiqzkowego pżeprowadzenia sca|eń

i podziałóW nieruchomości'
11) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w uchwa|e nie dotyczq inwestycji

z zakresu łaczności pub|icznej' p|zy zachowaniu moż|iwości zabudowy
i zagospodarowanla terenu okreś|onego niniejszym p|anem miejscowym oraz zachowania
p.fepisóW odrębnych.

s 6. UstaIa się następujqce przeznaczenie iszczegó|ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia W uŹytkowaniu d|a terenu' który został ofnaczony
na rysunku zmiany planu symbolem 1.156.[J:

1) pŻeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenul

a) zasady fabudowyi
- dopuszcza się reaIizację |okaIi mieszkaInych w budynkach usługowych o udzia|e

powierzchni uż}tkowej do 30%.
- budynki usługowe (usługowo-mieszka|ne) o wysokości do tŻech kondygnacjI

nadziemnych, do 15m,
- Wysokośó pozostałych budynkóW. jedna kondygnacja nadziemna, maksymaInie
doOm,

- połacie dachowe budynku usługowego (usługowo-mieszkaInego)o nachy|eniu od 3 %
do '100 %,

- połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachy|eni! od 20 % do 70 %'
- połacie dachowe budynkóW usytuowanych W pierfei u]' Ko|ejowej z ka|enicą
róWno|egłą do Iinii rozgraniczających uIicy'

- dachy kryte: dachówką bitumiczną' dachówką ceramiczna, b|acha |ub b|acha
dachóWkowq W ko|o|ze brązowym' czerwonym Iub grafitowym'

- dopuszcza się krycie dachóW papą p|zy zastosowaniu minima|nych spadków dachów
przesłoniętych attyką'

- dachy Wysunięte poza Iico muru do 70cm z uwzg|ędnieniem nawiązania do formy
dachóW budynkóW sąsiadujących,

- wielkość powiezchni zabudowy W stosunku do powieŻchni działki budoW|anej do
70%.

' wskaŹnik intensywnoścj zabudowy na działce budow|anej od 0'3 do 1'5'
- W pasie terenu pomiędzy Iiniq zabudowy a Iinia rozgraniczajqca u|' Ko|ejowej
obowiązuje zakaz |eaIizacji nowych oraz pŻebudowy' rofbudowy i nadbudowy
istniejących budynków'

b) zasady ochrony środowiska' pzyrody i krajobrazu ku|turowego:



- ustaIa się zasadę równoczesnej Iub Wypżedzal.qcej reaIizacji e|ementów
infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę Wód pżed zanieczyszczeniem
W stosunku do reaIizacji obiektóW i u|zqdzeń usta|onych zmianq p|anu funkcji
zabudowy oraz sposobóW zagospodarowania terenu'

- w zakresie zaopatrzenia W energię cieplna UstaIa się preferencje dIa niewęgJowych
czynnikóW W tym ko|ektoróW słonecznych' pomp ciepInych' gazu, o|eju opałowego
ienergii elektrycznej

- udział powieŻ chni terenu biologicznie czynnej' co najmniej 5 % dfiałki budow|anej,
- obowiązuje zakaz rcaIizacji pŻedsięwfięć rnogących (zawsfe i potencjaInie)
znacz4co oddziaływać na środowisko.

- te|en na|eży do rodfaju terenu o dopuszczaInym poziomie hałasu W środowisku
jak dIa terenów pŻeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługoWq,

c) fragment terenu (wg rysunku p|anu) położonyjesi w strefie ochrony a|cheo|ogicznej,
w pŻypadku robót ziemnych' związanych z dokonywaniem zmian charakieru
dotychczasowej dzjała|ności na te|enie strefy' nakazuje się pŻeprowadzenie badań
afcheologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obsługi komunikacyjnej:
dostępnośó komunikacyjną do działki budow|anej zapewnia uIica pŻylegajqca
oo lefenu,

- obowiązuje wyznaczenie minimum dwóch miejsc przeznaczonych na pa*owanie
pojazdóW zaopatŻonych W kańę parkingowa,

- reaIizacja miejsc postojowych W obrębie działki budow|anej'
e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatzenie W Wodę z istnie].ącego wodociqgu'
- odprowadzenie ściekóW bytowych do komunaInych urzqdzeń kana|izacyjnych'
. odprowadzenie Wód opadowych i roztopowych do fewnętrznej sieci kanaIizacji
deszczowej' do ziemi Iub powierzchniowo' przy zachowaniu przepisów szczegó|nych'

- doprowadzenie energii e|ektrycznejz istniejącej Iinii niskiego napięcia'
- Źródła ciepła w budynkach - |okaIne,
- usuwanie odpadÓW komunaInych na zasadach okreś|onych w obowiqzujqcych
przepisach - W oparciu o niezbędne użadzenia służqce gromadzeniu odpadóW
w ce|u ich przygotowania do transpońu do miejsc odzysku IUb unieszkodIiwiania'

f) nie usta|a się sposobóW i terminóW tymczasowego fagospoda|owania' urządzan|a
i użytkowania terenu.

g) na e|ewacjach budynku od strony ulicy' dopuszcza się reaIizację nośnikóW rek|am
płaskich pzy|egających do ściany, których powierzchnia nie p|zek|acza 10 o/o
powieŻ chni całkowjtej ściany budynku'

h) obowiązu)e zakaz |eaIizacji woInostojących nośników rek|am o powierzchni
pŻek|aczającą 2 m.,

i)wie|kość działki budow|anej minimum 1oao m, p.fy zachowan|u sze|okości frontóW
działek minimum 15 m,

j ) fragmenty terenu nie spełniające powyższego warunku mogq być Wyłącznie częściaml
uzupełniajacymi innych nieruchomościW ce|u utwo?enia działki budow|anej' do czasu
utwoŻ enia działki budoW|anej na tych fragmentach obowiązuje zakaz rca|izaąi
budynkóW.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe

s 7. Nie sfo|rnułowano rozstzygnięcia o sposobie rea|izacji inwestycjiz zakresu
infrastruktury technicznej' które na|eżą do zadań Własnych gminy, orazzasadach
ich finansowania _ zadania z tytułu fmiany miejscowego planu zagospodarowania
pżestżennego miasta RaWy Mafowieckiej' obszar położony w rejonie uIicy Ko|ejowe] nie
Występujq.



s 8. Traci moc uchwała Nr xxu'159/2ooo Rady Miejskiej W Rawie Mazowieckiej zdnia 30 marca 2000r w.sprawie miejscowego planu zagolpoairońni"-lrz""i)enn"go
miaŃa Rawy Mazlwieckiej (Dziennik Uzędonł WoFwódłłra Łóozińó6 Ńi oł, poz. ssłz póź.n zm.) w zakresie dotyczacym obszaru objętego njniejsza zmlanqllanu.

"..-,'..-. 
s 9. 'l. Uchwała pod|ega ogłoszeniu W Dzienniku U|zędowym Województwa

LOCIZI(eOO-

' . 
- 

2 Uchwała wchodzi w życl'e po upływie 14 dni od dnia ogtoszenia w DziennikuUrz ędowym Województwa Łódzkiego.

PRzEwoDNtczĄcY
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Uzasadnienie

podjęcia uchwaly w sprawie zmiany miejscowego p|anu zagospodarowania pŻestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej' obszar położony w rejonie ulicy Ko|ejowej'

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania pzesteennego miasta Rawy
Mazowieckiej' obszar położony W rejonie uIicy Ko|ejowej został spo|ządzony w wykonaniu
uchwały Nr XxXVl|/282l2014 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czer'rrca 2014.' w
spfawie przystącienia do spo|ządzenia zmiany miejscowego p|anu zagospodarowania
przestrzennego miasta RaWy Mazowieckiej' obszar położony w rejonie uIicy Ko|ejowej'

Głównym ce|em opracowania zmiany p|anu jest zmiana kategorii pfzeznaczenia
terenu z terenów obsługi pasażerów i parkingÓW na tereny usługowe'

Uzasadnienie stwierdzenia zqodności usta|eń p|anu mieiscoweqo z usta|eniami
studium uwarunkowań i kierunków zaqosDodarowania pzest]zenneqo miasta Rawa
Mazowiecka.

Kierunki rozwoju pęestrzennego na obszaŻe opracowania p|anu zostaly okreś|one w
.'studium uwarunkowań i kierunkÓW zagospodarowania pzestŻennego |v|iasta RaWa
Mazowiecka''' D|a obszaru okreś|ono W studium kierunek rozwoju o definicjach;
- obszary o dominUjącej formie zabudowy usługowej o znaczeniu |oka|nym (U2),
- obszary obsługi komunikacji samochodowej izap|eczy technicznych motoryzacji'
W projekcie planu:
- ca|y obszar p|zeznaczono pod zabudowę usługową
- uwzględniono szczegółowe Warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad ochrony
środowiska i zasad uzbrojenia terenu'

Na|eży stwierdzić, że takie rozwiązania w szczegó|ności W zakresie pŻeznaczen.a terenu'
p|zyjęte w p|anie miejscowym sązgodne z usta|eniami i ptzyjętymi kierunkami rozwoju
przestEennego w STUDIUM.

Uzasadnienie sposobu rozpatłzenia uwaq do ploiektu zmianv mieiscoweoo o|anu.

Projekt zmiany miejscowego p|anu zagospodarowania pŻestrzennego Wraz z prognozą
wpł}Ąl/u na środowisko, pod|egał wyłoŹeniu do pub|icznego wg|ądu w okresie 21 dni
roboczych' W okresie tym oraz W terminie 14 dni po uptywie tego okresu nie wpłynęły uwagi.

Proqnoza wp|Ywu usta|eń zmianv mieiscoweqo p|anu zaoospodarowania
przestJzenneqo na dochodv własne i wvdatki qminv.

opierając się na opracowaniu ''Prognoza skutków finansowych Uchwa|enia zmiany p|anu
miejscowego' na|eży stwierdzić' że zadania wywołujące skutkifinansowe nie Występują

PODSUMOWANIE.

Projekt zmiany p|anu miejscowego pod|egał jednoczesnym procedurom spoządzenia planu
miejscowego pŻewidzianym pzepisami ustary z dnia 2'7 marca 2003r' o planowaniu
i zagospodarowaniu pŻest|zennym (Dz' U.2012 |' poz. 647 z późn. zm') oraz procedurom
strategicznej oceny na środowisko przewidzianym pŻepisami Ustawy z dnia 3 października
2008| o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udzia|e społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U' Nr 199 poz' 1227)'
Projekt dokumentu pod|egał opiniowaniu i uzgodnieniu Właściwych organów oraz
zapewniono Udział społeczeństwa w spo|ządzeniu dokumentu.

W związku z pŻepisami ań. 55 ust' 3 Ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008 r' o
udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie



z

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' U' Nr 199 poz. 1227) na|eŻy
stwierdzió co następujei
1) zmiana p|anu miejscowego' jako dokument końcow będący pzepisem prawa, nie

pod|egała wańantowaniu w fakresie proponowanych usta|eń;
2) W zmianie p|anu miejscowego zostały uwzględnione:

- usta|enia zawarte w prognozie oddziałwania na środowisko'
- opinie w.łaściwych organóW,
- w trakcie procesu wyłożenia do pub|icznego wg|ądu projektu p|anu miejscowego wraz z

prognoząWplywu na środowisko Uwagi nie wpłynęły,
- z uwagi na położenie obszaru zmiany p|anu miejscowego nie pŻeprowadzono

postępowania dotyczące9o transgranicznego oddziaływania na środowisko'
. propozycje dotyczące metod i częstot|iwości pzeprowadzania monitoringu skutkóW

reaIizacji postanowień dokumentu zostały zawańe w prognozie oddziaływania na
środowisko i nawiązujądo pzepisóW ań. 32 ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniU
pŻestŻennym.

Z uwagi na powyższe jest uzasadnione podjęcie uchwa|y w sprawie zmiany
planu miejscowego.

Rawa Mazowiecka, dnia 8 grudnia 2014r.
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