
UCHWAŁA NR V/17l15
RADY I\4IASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 4 .r'atca 2015t.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m asta Rawy
Mazowieckjej. obszar polożony w rejonie uIicy Krakowskiej

Na podstawie ań'18 ust' 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 ma.ca 1990r, o samorządzie gminnym
(Dz' U z 2013 r, poz. 594' poz 645 poz 1318' z 2014 r. poz. 3l9 i poz 1072)' ań'15 ust' 2.
art. 20 ust. 1, atl. 27 i atl 29 ustawy z dnia 27 matca 2O03t. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym \Dz. U. z 2015 r' poz. 199 t ' j ') W zw]ązkL] z uchwałą Nr XXV|||/21Bl2013 Rady
lvl iasta RaWa lvlazowiecka z dnia 19 czeMca 2013r, W sprawie przystąpien a do sporządzen a
zmiany mlejscowego planu fagospodarowania przeskzennego r. iasta Rawy tMazowleckiej,
obszary połoŹone W rejon]e UIic: Jeżowskiej i sadowej so idarności So darności (rejon
cmentaza)' soIidarności iZWoIińskiego' Tomaszowskiej ' K|zywe Koło, Krakowskiej. Łowickiej
(|e]on Ż ' Rawki)' Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej. SłoWackiego (rejon za|ewu),
Katowickiej j Tatar' Katowickie].. ze zmianą wp|owadzoną uchwałą Nr XXX|X/298/14 Rady
lvl iasta RaWa Mazowiecka z dnia 3 W|ześnia 2014 r' '  Rada M.asta Rawa Mazowiecka uchwa|a.
co następuje]

Rożdfiał 1
JstaIenia ogó|ne

s 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia W zakresie nieuWzg ędnionych uwag
do prolektu zmiany mielscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
|\/azowieckiej. obszar połozony W rejonie uIicy Krakowsklej - uwagl nie Wpłynęły

s 2. StWierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta RaWy Mazowieckiej, obszar położony W rejonie u|icy Krakowskiej' nie
narusza usta|eń studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
RaWa lvlazowiecka zatwierdzonego uchwałą Nr L|V/399/2010 Rady Miasta RaWa Mazowiecka
zdnia 10 |istooada 2010r' w sorawie uchwaIenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania p.zestrzennego miasta RaWa Mazowiecka ze zmia.|ą przyjętą Uchwałą
Nr XXXVll l/295/14 Rady l\,4 asta Rawa l\,4azowiecka z dr a 16 tpca 2414(

S 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowanla przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej ' zatwierdzonym uchwałą Nr XXl/159/2000 Rady [/]iejskie] W RaW]e lMazowieckie]
r dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu ragospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mafowieckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr64. ze zm)
Wprowadza się zmiany dotyczące terenóW oznaczonych symbolami: 4.3B'PU' 4 39 PU'U'
4 40 PU,EE,4.41.KSg 4.42.PU.K5. 4.63.K2.

-- '."r 'aly jest rysunek Nr 17B zńiany miejscowego p|anu
będący załącznikiem do uchwały'

3 szczegółowy przeb eg gran c obsfaru objętego fmianą miejscowego planu jest
okreś|ony na rysunku zmiany m ejscowego p|anu

4 obowiązujący zakres rysunku zmiany p|anu obejmuje]
1) tereny okreś|one symbo|em cyfrowym i symbo|em pŻefnaczenia terenui
2) |inie |ozgraniczające tereny o różnym pŻeznaczeniu |ub różnych zasadach

zagospodarowania. które są granicą obszaru objętego zmianą p|anu miejscowego'
3) |inie rozgraniczające tereny o różnym pżeznaczeniu |ub różnych zasadach

zagospooarowanra lerenu,
4) punkty identyf|kacyjne przebiegu |ini i rozgranicfających tereny o |óz|lyf i przeznaczeniu

IUb róznych zasadach zagospodarowania terenu;
5) nieprzekracza ne Lin e rabudowy;
6) punkty identyf kacyjne przeblegu l ini zabudowy;
7) zwymiarowan e |ini i zabudowy o|az |in rczgtaniczających tereny o różnym p.zefnaczen|u

Iub różnych zasadach fagospodarowania W mekach
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5. Da terenóW okreś|onych ryŚunkiern zrnany panL] miejscowego nie fmienia się
Wysokoścl stawk procentowej słuźącej na czen U opła|y Z ty|UłU wfrostu Wańości
njeruchomości - z tytL]łLl Zmlany p|anu ne Wystą]i Wzrost Wańości nieruchomoŚci
ptzez|acza|ych pod fabudoWę W dotychczas obow ąfującym p]anie m e]scowym

6 Nle ustaia s ę granic sposobóW zagospodarowan a terenóW górniczych, a takze
obszaróW sfczegó|nego fagrożenia pawodz ą aąf obsfaróW osuwania się rnas f ien']nych _
tak e |ereny i obszary n e Występują'

s 4. 1 Pojęca okreśenia uŹyte w p|ane. a nle fdefiniowane W n niejsfym
paragrafie, na ezy rozurr]iec zgodn]e z ogÓ]nie obow ązującymi przep sar. i prawa
obow]ązującego Według stanu na dz eń podjęc a nin]ejszej Uchwa1y

2  Jeze ipa jęca  i ok reś|en ia  uzy teWzman ie  p l anU '  a  ne  zde f i n i owane  W n|ne j s zym
paragrafie, posadają rózne definicje W ogónie obowiązujących przepisach prawa na|eŻy
stosować ]ch fnaczenle Według przepisÓW o p|anowaniu ifagospodarowanlu prfeskfennym'

3 ekroć W zr. ian e planu rl,] ejscowego jest mowa o
1) ' 'obsfarfe zmiany p a n u' '  - n a eży p|zez ta rcz|m eć n eruchomości ub ]ch częśc połozone

w granicach ninielszel rmiany planLr,
2)'obsza|ze Urbanistycznym na eży przez to rozumeć fragrnent obsfaTu m]asta

. tórego g.a.Ice po| l ) \ '\,a ą s ę z gra1|ca-' oo'ęoJ geodezy].rego
3) 'terenach. na|eży p|fez to rofLlmjec Wydzie one n am rozgraniczającyrn W obszarze

zmiany p anu n eruchomośc ub ich częśc]' d a których zostały okreś one n n ejszą zm aną
p|anu różne p.zezfraczeńia Ub |óżne zasady zagospodarowanla i które fostały oznacfone
W tekścje zmiany mlejscowego p]anu oraz na rysunku Zmany mie]scowego panu
symbo an'r cyfrowymii

4) p|zefnaczeniu' . na|eŻy p|zez |o rozumieć okreś|one d a poszczególnych terenóW zespoły
uprawnień i zobowiązań do podejmowania dzia]ań W przestrzeni ' słuZących .eaIizacji
okreś onych ce óW' Wyodrębn one Według zasad i sposobóW korzystania z nieruchomości.
ofnacfone W tekścle zm any p anu i na rysunku zmiany p|anu symbo|ami te.owymi;

5) dopusu czeniu, . |a eŻy przez to rozumieć uprawnien a do rea|izaĄ na du ałce budow]anej
obiektóW bUdowlanych Iub form zagospodarowania' Wskazanych W zasadach iWarunkach
zagospodarowania terenu które Wykraczają poza ustalone W definicj i przeznaczen]a terenU
okreśone W L]st 4 nlniejsfego paragrafu ]ako towarzyszące ]stnjejącym ub Tea ZoWanym
obiektom budow|anym o funkcjach zgadnych z pŻeznaczen]em Usta|onym W razdzia)e 2
uchwały o udziaIe powierfchnj uzytkowe] Wszystkich budynkóW na dfiałce budoW|anej nie
p|zek|acza)ący ń 45 ya'

6) ,grancach obszaru objętego rysunkiem frnany p|anu' |aezy pŻez to rozumiec
te zewnękzne l inie rozgran czające tereny o różnym p|zezna.ze|iu L]b .ófnych Zasadach
fagospodarowania przy których Wykreśono symbo grancy (okreśony W legendfe
rysunku zm any pIanu) obszaru objętego rysunkiern zmrany p anu]

7) ,n eprzekracza|nej |ini i  zabudowy - na eży p|zez to rozumieć ]nię W której może byc
umlesfcfona śclana budynku bez je) p|zekraczan]a W kierunku |ini i rozgranicza]ące] U|icy
|ub innych Wskafanych rysunkem zrniany p|anu eementóW fagospodarowania terenu
fakaz ten n e dotyczy e|ementóW architekton cfnych takich jak: ba|kon Wykusz' gfyms
okap dachu Zadaszen]e Wejścia rynna rura spustowa' podokienn kj oraz nnych deta]
Wyst|oju archjtektonicznego. których Wysunięcie poza ścianę budynku nle pfekącza
odleglośc 1 3 m chyba, ze jest to |in]a zabudowy usta|ona od napow]etznej l lnl
e ektroenergetycznej;

B) udza|e procentowym powerfchni blo|ogczne czynnej' |aeży pźez to rozumieć
Wskaźnik urbanistyczny (l iczbę nier. anowaną) ustaony panem d]a dfałk bLrdowlanej
uzyskany z podzie]enia sUmy powierzchnl grUntu rodf mego pokrytego roś|innością oraf
Wodam powierfchn]owyrr]i na działce budoW|anej a t.akŹe 50% sumy pow erzchni tarasów j
stropodachóW o powierzchnl n]e mn ejsfe] nż 1a m,, u|ządzonych jako stałe |rawniki |ub
kwietnik na podłoŹu zapewniaiącym m naturaną Wegetację do pow erzchni działk
budowlanell



9) ' 'stanie istniejącym'. zagospodarowania lerenu nalezy p|zef to rozum|ec stan
zagospodarowanja oraz stan granic prawnych terenu na dzień uchwa|enia niniejszej
zmrany planu:

10) ' 'po|u Widoczności', - na|ezy przez to rozumieć powierzchnię W obrębie skrzyżowania u|ic
poza jezdniami' Wo|ną od przeszkód Wyzszych niz 0,75 m' jak: budow|e' dŻewa' krzewy
s'Jpy tab||ce' par\Jlące po-a7dy i lp

11) ' 'zachowaniu obiektóW budow|anych |ub pzyrodniczych,' W poszczegó nych terenach .
na eży wzez to tozumiec: dopuszczaLnośc Wykonywania na istniejących obiektach
budowlanych przebudowy. rozbudowy, nadbudowy' odbudowy i remontóW'
a na istniejących obiektach przyrodniczych Wykonywan]a zabiegóW p]e|ęgnacyjnych
i odtwoŻeniowych przy spełnienju warunków i paramekóW zabudowy okreś|onych p|anem;

12) '.Wysokości budynkóW.' okreś|onej w metrach . na|ezy przez to rozumieć Wysokość |iczoną
od poziomu terenL,] przy najniŹej połozonym Wejściu do budynku |ub jego częsci pierwszej
kondygnacji nadziemnel budynkU do najwyzej polożonego punktu pżekrycia'

13) , 'przepisach szczegó nych lub odrębnych,, na eży pfez to rozumeć fawarte w Us|awach
rofporządzeniach p|zepisy arcz ograniczenia W zabudowie i zagospodarowaniu terenu

w} n||tająoe,/ UchWar Właś'iwych organóW

4. ||ekroc w zm anie p|anu miejscowego jest mowa o pżefnaczeniu
1) '.tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami,., oznaczony|f| symbolem ' 'Mu' ', należy

pŻez to tozumieć p|zez||aczenie ogranicfone do zachowania istniejących oraz
reaIizowania projektowanych (z niezbędnymi do ich funkcjonowan.a budynkami
o pomieszczeniach technicznych igospodarczych' garażami o|az terenami zle|eni '
dojściami' dojazdami miejscami postojowymi iobiektami infrastruktury technicznej):
a) projektowanych budynkóW r.leszkaInych WleIorodzinnych i jednorodzin nych.
b) projektowanych budynkóW o funkc]ach adminislrac]i '  ku]tury' ośWiaty' służby zd|ow]a

(z Wyłączeniem szpitalj) '  opiekj społecznej i socja|nej (z Wyłączeniem dor.óW opiek)'
obsłUgi f inansowej. handlu (f Wyłączen em obiektóW hand owych o powierzchn]
użytkowe] powyżej 400 m.)' gastronomii. hotelarstwa. poczty ite|ekomunikacji, usług
(z Wytączeniem związanych z obsługą środków transpońU samochodowego W tym
między innymi warsztatóW naprawy, stac]i diagnostycznych baz transpoflu
samochodowego zakladóW wuIkanizacji. myjni samochodowych' stacji paIiW i p|acÓW
manewrowych do nauki jazdy);

2) ..tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. ', oznaczone symbo|em
.'|vINu.', na eży p|zez lo |azum|eć p|zeznaczenie ograniczone do zachowanla istnie]ących
a|az rca |zowania projektowanych (z niezbędnyr.i do ch funkcjonowania budynkami o
pomiesfczen ach techn]cfnych igospodarczych garazam! oraz terenami Zie|en]. dojściami
dolazdami, miejscami postojowymi iobiektami infrastruktury technicznej), przy zachowa u
ograniczeń zawartych w treści niniejszej Llchwały:
a) budynkóW mieszkaInych jednorodzinnych.
b) budynków o funkcjach usługowych: administracji. ku|tury ośWiaty' służby zdrowia (z

Wyłączeniem szptaIi) ' opieki spo1eczne] i socja|nej (z Wyłączeniern domóW opieki) '
obsługi f inansowej. handIu (z Wyłączeniem obiektóW hand owych o powerzchni
użytkowej powyŹej 200 m.) gastronom ], pocfty i te ekomunikacji. usług (f Wyłączeniem]
r.agazynóW. obsługą środkóW kanspońU samochodowego W tym między innymi
WarsztatóW naprawy. stac]i diagnostycznych' pIacÓW manewrowych do nauki jazdy baz
transpońu samochodowego. zakładóW wuIkanizacj . my]ni samochodowych i stacji
pa|iw)' Wyłącznie jako budynków towarzyszących istnie]ącemu {ub projektowanemu
budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym:

3) ' ' tereny zabudowy uslugowei.. oznaczonym symbo|em .,U'., na|eży pŻez to rozumieć
p|zezl'|aczenie ogran czone do L]kzymania istniejących o.az rca|izowan a projektowanych
budynków o funkcj] adrnlniskacji ] Wymiaru spraw edIiwości' bezpieczeństwa pubIicznego.
ku|tury. ośWjaty nauk], słUŹby Zdrow a (z Wyłącfeniem szpita]l) ' opiek spo|ecznej i socjaInej
(z wyłączeniem domóW opiekl) ku|tu re|igi]nego spońU i rekreacji, obsługi f lnansowe]
handlu (z Wyłączeniem obiektóW handowych o powierzchni sprzedaŹy powyze] ]ooom,)
gastronomii. 1urystyki, hote]arstwa. poczty I te|ekomunikacji. usług iusług komunaInych
oraz obsługi komunikacji samochodowej (z Wyłączeniem baz transpońu samochodowego).
z niezbędnymi do ich fUnkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych
igospodarczych' ga|ażam| o|az powierzchniami bio|ogicznie czynnym.' dojściami'
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dojardami n'r ejscami postojowyrai obiektami nfrastruktuay technicznei przy rachowanlLl
ograniczeń i dopuszczeń fawańych W treśc n niejszej uchwały;

4) ' ' tereny obiektów produkcyjnych, składów imagazynóW'., ofnaczonyrn syrnbo|erń ' 'P' ' ,

|a\eży pźez to rozuTniec p|zez|aczenie ogranlczone do zachowania istn e]ących oraz
rea|ifowan]a projektowanych budynkóW o funkoji produkcyjnej (z Wyłącfeniem produkcji
zwierzęce] i roś|inne]), usług produkcyjnych, ob ektóW obsługi komunikac] sar.ochodowej'
p|acóW manewrowych do nauk jazdy araz składóW, magazynóW i baz budow|anych
z niezbędnymi do ch fL]nkcjonowania budynkam o por.ieszczeniach admin stracyjnych
techn cznych i gospodarczych ga|ażami o|az terenami zejeni dojścam, dojazdami'
mielscaml postojowyrn i obiektami infraslruktury technicznel;

5) , 'tereny obsługi środków transportu samochodowego'' '  ofnaczonym symboem ' 'Ks..

|a|eŻy pżez to rozurl] ieć p|zeznacze|ie ograniczone do Utrzymania lstn ejących oraf
reaIizowania projektowanych budynkóW bafy transportu samochodowego, WarsztatóW
środkóW transportu. stacj pal iw. rńyjn sarnochodowych' z niezbędnyr.i do ch
funkc]onowania budynkam o porń eszczenLach techn cfnych L gospodarczych ga|azam|
oraf teTenami z]eleni dojściami. do]azdan,]i '  r l ,] iejscam postojowymi ob ektami
lnf rastruktury technicznel;

6) ' ' tereny komunikacji . garaże.,. az|aczoną syrnbo|em ' 'Ksg.,. na|eŻy p|zez ta |azumieĆ
funkcję służącą działaniom ogranlczonym do utŻyman a istniejących araz rca zowa|ia
projektowanych rńiejsc postojowych W budynkach f niefbędnymi do ich funkcjonowania
budvnkam o pom eszczeniach technlcznych i gospodarczych oraz terenami zieleni,
dojścjamj, dojazdami ob ektami nfrastruktury techn cznej

7) ' ' tereny dróg pub|icznych. ul ica zbiorcfa' '  oznaczonym symbo|em ' 'KD'Z'., naefy
pIzez to rozUmec p.zez|lacfenIe służące dzia|aniom og.anicfonym do zachowanja
]stniejących o?z |ea|izaqi projektowanych uIic kasy zbiorcza o pasie drogowym
okreś|onym l in arńi rofgran czającym;

B) ' ' tereny dróg pubIicfnych - uIica IokaIna.', oznacfonym symboIem ,.KDL' ', naIezy
pTZeZ to rozum|ec p|zez|acze| e ograniczone do zachowania istniejących o.az rea|iza.)i
projektowanych u| c o k as e lokalna' o pasie drogowym określonym |iniarńi
rozgran]czającymi

Rozdział 2
zasady ochrony i kształtowania ładu pżestrzennego oraz zasady iwarunki kształtowania
zagospodarowania na wyodrębnionych terenach.

s 5. Na obszarze objętym zmianą miejscowego panu usiaa sę ogó|ne zasady
fagospoda|owania oraz zasady identyf kacji usta|eń rysunkóW frniany p|anU rn ejscowego:

1) jnie rozgranicfa]ące teTeny o ńżnym wzeznaczeniu |ub zasadach Zagospodarowania
nalefy dentyfkować W oparcu o ustaena zawarte W przepisach |azdz ału 2 ni- ' ie)sze]
uchwały' a W przypadku braku takich usta]eń W oparciu o
a) punkty identyfikacy]ne określone na rysUnkU zm]any p|anu.
b) trwałe nanesienia |ub granice Własności - ]ako nie (punkty) pokrywające sę z tym|

elementam rysunku zraiany p anu;
2) W sytuac]i Wyczerpania WarunkóW okreś onych W pkt T niniejszego paragrafu' | ine

|ozg|a| czające tereny o różnym przeznacze| U Lrb Zasadach fagospodarowania
na eży identyfikowac W oparc]u o rl,] ary graf czne z rysunku zm any p|anu.

3) |in]e zabudowy . okreśono na rysunku zmiany pIanu punktam] identyfikacy]nymi
ub zwvmlarowaniem

4) W sytuacji. gdy da danego terenu (fragmentu ierenu) nie okreśono Iini i zabudowy.
nd|o / /p /e /  l o  ' o l . . e c  Ze  ^a  poKrywa  sę  z  | | rą  |o /9 l a1 | '  / a ją .ą  ' e |e . y  o  . ó fn lm

wzez|aczeniu Iub zasadach Zagospodarowanla przy zachowan u przepisóW szczegó|nych
z ty-r ' ze w te.enach o zabL]doW e pierzejowej taka in a zabudowy jest |inią obow ązującą
d a budynków m eszkalnych usługowych;

5) W pasie terenu okreś onyrn nią zabudowy i nią rozgraniczającą u|icy obowiązuje fakaz
reaIizacj tymczasowych obiektóW bL]doW|anych chyba, że ustalen]a zawarte W pTzeplsach
rczdziałU 2 nin e]szej uchwały stanowią inacze];

6) usta a się następl]]ące Wskażn]ki Wyposazenla terenóW budow|anych W rl] e]sca posto]owe
dIa samochodÓW osobowych:

I



10)

l 1 )

1 )

B)

12)

a) W terenach. W których dopuszcza się reaIizację budynkóW o fUnkcji ustugoWeJ mInImum:
- d|a ob]ektóW hand owych jedno stanowsko na każde rozpoczęte 40m. powierzchn|

uzytkowel
dIa obiektóW gastronorńi i . jedno stanowisko na kazde 4 m]ejsca konsLlmenckLe,

- d a obiektóW hote|owych ]edno stanow]ska na każde 2 miejsca nocLegowe'
.da obiektóW adm nistracyjnych ]obsług finansowej 7 stanowjsk na kaŹde 100 rn.

oow erzcha uzyLlo\tue.
dIa pozostatych obiektóW Llsłu9owych -jedno stanoW]sko na kazde 100 m. powierzchn]
uzylKowel,

b)W terenach W których dopuszcza sję rea|jfac]ę budynków o funkcji mieszkanej
wlelorodzinnej dla lednego mieszkania min mum 1 stanowisko

c) W terenach. W których dopusfcza się reaIizację budynków o fL]nkcji mieszka nej
jednorodzjnnej dlajednego budynku mieszkainego minimum 1 stanowisko i makslmum
4 stanowlska W garaŹach'

d) W terenach na których dopuszcza na ]est real|zacja obiektóW prodLrkcyjnych' składóW
imagazynóW mnlmum 1 stanowsko na 2000 m, pow Uzyikowej budynkóW o
.Jn<c-ach prodL\cyj1ych skladow i -aqazyfów:

ustaIa się następujące WskaŹnik Wyposażenia terenóW bUdoW|anych W miejsca postojowe
d|a samochodóW c ężarowych:
a) W terenach, na których dopuszcza|na jest rea|izacja ob]ektóW produkcyjnych' składów

magal) now:
rninrńum 1 stanowisko na kazde 1000 m, pow, ufytkowej budynkóW o funkc]ach
prodJkuy rycr . l .radow i _agazyrow.

'o powierzchni dostosowanej do transpońochłonności dostaw iWyWozU produktÓW
b) W terenach o p.feznaczeniu okreśjonym symbo]aml N,4N i MNu obowiąz))e zakaz

reaIizacji n,]ie]sc postojowych d a samochodóW cięfa.owych;
W terenach d a których Wymagana jest rea|izacja m ejsc parkingowych lub zatok
postojowych' obowiązuje wyznacze| e miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdóW
zaopatjzonycts W karlę paIkingowąw iIo.c
a) 1 stanowisko - jezel i l iczba stanowisk wynosi od 6 do 15,
b) 2 stanowiska - jezel i l iczba stanowisk wynosi od 16 do 40,
c) 3 stanowiska jeże|i czba stanowisk Wynosi Więce] niż 4,1'
pŹepis zawarty W pki, 6 n niejszego paragrafu nie dotyczy obiektóW hand owych

nie posiadających powierzchni spŻedazy
reaIizacja rniejsc postojowych W obręble działek budoW|anych z dopuszczeniem reaIizacji
mlejsc postojowych W pasach drogowych dróg obsługujących działk budowane na
warunkach Właściwego zarządcy drogi;
maksyma|na Wysokość l icfona od poziomu terenu przy najnZej po|ożonym Wejściu do
budynku Iub jego częśc] p e|Wszej kondygnacj nadziemnej bUdynku do najwyżej położone]
górnej powjerzchn (krawędfl) prfekrycia n]e może przekraczac dIa bUdynku mieszka nego
(chyba' że ustaIenia rozdzia|u 2 stanowią inaczej):
a) o jednej kondygnacji nadziemnej 7,5 m.
b) o Wysokośc] 2 kondygnacje nadzemne |ub Wysokości dwie kondygnac]e nadzemne

w tym druga kondygnacja nadziemna w poddasru urytkowym - 10 m,
c) o Wysokości 3 kondygnac]e nadziemne ub WysokoŚci kzy kondygnacje nadziemne W

tym trzecia kondygnacja nadziemna W poddasfu Użytkowym ' 13 m'
d) o Wysokości 4 kondygnacje nadfemne ub Wysokości cztery kondygnacje nadzjemne

w tym czwarta kondygnacja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 16 m,
e) o Wysokości 5 kondygnacji nadzien']nych _ 18 m;
rnaksyma|na wysokość czona od pozomu terenu przy najnizej połozonyn] we]śc|u
do budynku Iub jego części p]erwszej kondygnacji nadziemnej budynkU do na]Wyze]
połozonej gÓrne] powierzchn (krawędzj) przekryc]a da budynku usługowego o jednej
kondygnacji |ub o dwóch kondygnacjach ne moze przekraczać 9 m o trzech
kondygnacjach nie maże pźekraczać 14 m chyba ze usta|enia rozdziałU 2 stanowią
inaczej
w terenach, na których ptzeznaczenie umoŹ iwia real izację budynkóW' dopuszcza ne jest
sytuowanie budynkÓW bezpośrednio przy granicy sąs edniej dz]ałki budoW|ane]
ubzb| iżen ie  naodegłośc i  do  1 '5  rn  od  g rancy  z  sąsedn ią  dzLałką  budowaną
przy zachowaniU przep sóW dotyczących dostępu do pomiesfcfeń natura nego ośWiet|en]a

13)



zapewnienia w pom eszczeniach czasu nasłonecznienia. zachowania bezp]eczeństwa
pożarowego oraf przy zachowaniu UstaIeń planu miejscowegoi

14) w terenach okreś|onych p|anem' obowiązuje zakaz reaIizacji ogrodzeń o Wysokośc. powyżej
1 ,8m;

15) obowiązuje zakaz reaIizacji ogrodzeń W Iini i rozgraniczające] UIic:
a) z prefabrykatóW betonowych.
b) o Wypełnien u powierzchni powyżej 50 %;

16) W ierenach o p|zeznaczeniu .tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z usługami -
o symboiu 'MNu' oraz na dziatkach budowlanych fabudowy mieszkaniowel iednorodzinnej
v v p u > Z v Z d  l | ę  | c d | | Z o U ] ę

a) w obręb.e jednej działkj budow|anej zabL,]dowy mieszkaniowej o wie|kości okreś|onej
pŻepisami rczdziału 2 niniejszej uchwały' jednego budynku m.eszka|nego
jednorodzinnego,

b) obiektów usługowych jako zabudowy uzupełniającej wyłącznie W ramach działek
budow|anych zabudowy mieszkaniowej pod Warunkiem zachowania udziału
W powierzchni użytkowej wszystkich budynków na dzlałce budow|anej maksimum 50 %;

17) W sytuacji gdy rysunek zmiany panu nie okreś|a |inj i Wewnętrznego podziału terenu W
stosunku do przy|egającej drogi ' granice podziału Winny zachowac kąt 90o f to|eranc]ą
(+ -) 50 w stosunku do osi pasa drogowego |ub być róWno|egłe a|bo prostopadłe do
istniejących granic działek ewidencyjnych'

18) w obsza.ze objętym zmianą p|anu n.e Wyhacza się granic obsfarów wymagających
obowiązkowego przeprowadzenia sca|eń i podziałów nieruchomości;

19) zasady podziału nieruchomości okreś|one W treści Uchwały sązasadami sca|enia l podziału
Iub połączenia ipodziału nieruchomości na działki budoW|ane;

20) dopuszczalne jest Wyznacfan]e granic podziału nieruchomoścl bez ograniczeń fawańych
W niniejszej zrniane panu W sytuacji gdy nowa granica działki geodezyjnej pokrywa się
z |inią razg?niczającą tereny o |óżnyn p|zeznaczen u |ub różnych zasadach
zagospodarowanra;

21) działkigruntu dla reaIifacj i stacji transformatorowych winny spełniać warunk|:
a)Wymiarów minimum 6 m X5 m d|a stacji kansformatorowej wnętrzowej'
b) wymiaróW minimum 3 m x2 m d|a stacji transformatorowej slupowej'
c) bezpośredniego dostępu do drogi pub|icznej;

22) o1|aniczenia zagospodarowania terenu zawarte W uchwa|e nie dotyczą inwestycji
f fakresU łączności pub cznej' przy zachowaniu możliwości zabudowy fagospodarowania
terenU okreś onego ninie]szym pIanem m ejscowym oraz zachowania przepisóW odrębnych

s 6. 1' W obszarze urbanistycznym Nr 4 wyz.|acza się tereny o różnym
pveznaczeniu Iub różnych zasadach zagospodafowania okreś|one na rysunku zmiany planu
Iiniami rozgraniczającymi oraz symbo|em cyfrowym i Iiterowym

2 Us|a|a się następuJące p|zeznaczenie i szczegó|ne Warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia W użytkowaniu dla terenu' klóry został azna.zany na rysunku zmiany p|anu
Nr 178 symbolem 4.381.KD2:

1) pzeznaczen e: iereny dróg publ cznych . U|ica zbiorcza:
2) fasady i warunk zagospodarowanla

a) ul ica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu.
b) dopuszczaIna reaIizacja sieci infrastruktury technicznej obsługującej pży|egające tereny

zabudowy' a W szczegó|ności sjeci: te|ekomunikacyjnej. kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. Wodociągowej i e|ekkoenergetycznej'

3' Usta|a się następujące pfeznaczenie i sfczegó|ne Warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w użytkowan u dla terenu kióry został oznaczony na rysunku zmiany p|anu
Nr 178 svmbolerlr 4.382.KDL:

1) pŹefnacfen]e: tereny dróg pub cznych - u|ica |oka|na;
2) rasady i warunki zagospodarowania:

a) u|ica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,
b) dopuszczaIna reaIizacja sieci infrastruktury technicznej obsługującej p.fy|egające tereny

zabudowy, a w szczegó|ności sieci: te|ekomunikacyjnej' kanaIizacji sanitarnej
i deszczowej' Wodocią9owej i e|ektroenergelycznej



4' Ustaa się następujące przefnacze|ie szczegó|ne Warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia W użytkowaniu dla terenu' który został oznacfony na rysunkLl fm|any p|anu
Nr 178 svmboLem 4.383.KS:

1) pzeznaczenle: tereny obsługi środkóW transpońU samochodowego;
2) zasady iwarunk zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki o Wysokośc] do 15 m,
- połac e dachowe o nachv|en u od 2 % do 100 %,
. dopuszcza s ę stosowanie przekryć powłokowych o profiIach łukowych
- WieIkość powierzchn] fabudowy W stosunkU do pow erzchn] dZ]ałki do 50 %.
WskaŹnjk ]ntensywności zabudowy na df ałce budow|anej od 0'2 do 1,

.W budynkach o funkcjach obsług komunikacji samochodowej dopuszcza sę
Tea||zac]ę pomleszczen o funkcj hand]u o udzia|e powierzchni Ufytkowej do 10 %
lpowierzchnl spŻedazy do 400 rń..

b) zasady ochrony środowiska' przyrody ikrajobrazu ku|tu.owego]
. usta a 5ię Zasadę ro!]/noczesnej ub Wyprzedzającej rea|izacjl e|er.entóW

infrastruktury techn cznej zapewniającej ochronę Wód p|zed zanieczyszczeńień
W stosUnkL] do rea izacj] obiektóW i u|ządzeń Usta onych zmianą planu fUnkcji
zabudowy oraz sposobóW zagospodarowan]a terenU'

- W zakresie zaapatŻenia w energię c]ep ną usta|a się preferencje d|a niewęg|owych
cfynnikóW W tym gazu, o|e]u opałowego i energ elektrycznej.

'udział powierzchn bio ogicznie czynne]' co najmniej 5 % dzlałki budoW]anej
- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budoW|anej. do której

lnwestor posiada tytuł prawny' odpowiednich d|a przeznacze,ia terenu okreś|onego
d a działek sąsiednich'

. teren n e pod ega ochron e przed hałasem W myś| przepisóW szczegó|nych,
obowiązuje zakaz rca|izaqi przeds ęWzięć mogących zawsze z.|acfąco addz|alywać
na środowisko

c) nie usta|a sę zasad ochrony df edfictwa ku turowego izabytkóW oraz dóbr kultury
Wspołcfesne]'

d) zasady obsłUgi komUnikacy]nej:
dostępnośc komunikacyjną do działek budowanych zapewniają stniejące f]afdy z
przy egającej UIicy

. mie]sca postojowe Wyłączn e W obręb e działek budow|anych
e) zasady obsłUgi systemam infrastruktu|y technicznej

- zaopatzenje W Wodę z istniejącego Wodociągu'
odprowadfenie ściekóW bytowych do komunaInych urządzeń kana zacy]nych'

- odprowadzenie Wód opadowych i roztopowych do zewnętrzne] sieci kana]jzacji
deszcfowej' do ziemi ub powieŻchniowo' przy Zachowaniu przepisóW sfczegó|nych,

. doprowadzenie energ e ektrycznej z istn]ejące] |in niskiego napięcia
zródła c ep|a W budynkach - |oka ne

-usuwanie odpadóW komunanych na zasadach okreś onych W obow ązujących
pŻepisach - W oparciu o niezbędne wządzen)a słuzące g.omadzen Ll odpadóW
W ceIu ich przygotowan a do transpońu do n'] ejsc odzysku Iub unieszkod iwiania

f ) nie ustaIa się sposobÓW i term]nóW tymczasowego zagospodarowan a' urządzania
i użytkowania terenu

g) na elewacjach budynkóW od strony u]icy' dopuszcza s ę reaIizację nośn]kóW rek]am]
- płaskich przy|egających do ściany'
. o pow erfchni nie p|zek|acza)ące) 20 % powierzchn] całkowitej ściany budynku

h) teren stanowi jedną df ałkę budoW|aną

5' |JstaIa się następujące p|zez|aczenie szczegó|ne Warunki zagospodarowania
oraz agraf|icfenia w uŹytkowaniu d|a terenu. któty został oznaczony na rysunku zmiany p anu
Nr 178 symbolem 4.384.u:

1) pŻeznaczenie tereny zabUdowy L]sługowej;
2) zasady lwarunki zagospodarowania terenu:

al ,,a.ady /Jbudow/
- dopuszcza s|ę lea zac]ę obiel.tóW hand|owych o powjerzchn sprzedazy do 2000 m.'



- dopuszcza się reaIizację |okaIU mieszka|nego W budynku o fUnkcji usługowej
związanego z prowadzoną na terenie działaInością gospodarczą'

. budynkl o Wysokości do 2 kondygnacji nadfiemnych
- połacie dachowe o nachvlen]u od 0 5 % do 50 %
-WieIkość powierzchn zabudowy W stosunku do powerzchni działki budowlanej

do 70 '/.,
- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budow|anej od 0.5 do 1'5'

b) zasady ochrony środowiska. przyrody ikrajobrazu ku|turowego:
- usta|a się zasadę róWnoczesnej Iub Wyprzedzającej reaIizacji e|ementóW infrastruktury
technicznej. zapewn ającej ochronę wód p|zed zanieczyszczeniefi] Wstosunku
do reaIizacji obiektów iurządzeń zgodnych z przeznaczeniem tercnu'

- W zakresie zaopalęe|ia W energię ciep|ną usta|a się p|efe|encje d|a niewęg|owych
czynnikóW W tym gazu. o|eju opałowego ] energi i e|ektrycznej.

- udział pow.erzchni bio|ogicznie czynnej, co najmniej 5 % działki budowlanej'
- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budow|anej, do której

inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich dIa przeznaczenia terenu okreś|onego dIa
działek sąsiednich.

. obowiązuje zakaz |ea|izacji przeds ęWzięć mogących (zawsfe) znacząco oddziaływać
na środowisko'

- teren na|eży do rodzaju terenu o dopusfcza|nym poziomie hałasu w środowisku
jak dIa terenóW przeznaczonych pod zabudoWę mieszkaniowo uslugoWą

c) nie usta|a się zasad ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków oraf dóbr ku|tury
Współczesnej'

d) zasady obsługi komunikacyjnej'
. dostęp do drogi pub|icznejz przy|egającej uIicy'
- rca|izaqa Ąazdu z d|agi pub|icznej na działkę budow]aną na Wa.unkach przepisóW

odrębnych.
. miejsca postojowe Wyłącznie W obrębie dz ałki budoW]anej'

e) zasady obsługi systemami infrastrllktury technicznej:
- zaopatŻen.e w wodę z istniejącego Wodociągu'
- odprowadzenie ściekóW bytowych do przydomowych oczyszcfa|ni ścieków pży

zachowaniu przepisóW szczegó|nych Iub do szczeInych zbiornikóW na nieczystości
ciekłe, a następn e Wywożone na z|ewnię oczyszczaIni ścieków;

. odprowadzenie Wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej siecl kanaIizacjl
deszczowej' do ziemi lub powierzchn owo przy zachowaniu przepisóW szczegó|nych.

- doprowadzenie energi i e|ektrycznej z istniejącej I ini i  nisk]ego napięcia,
- Źródła ciepła w budynkach - |okaIne'
- usuwanie odpadóW komunalnych na fasadach okreś|onych W obowiązujących

przepisach - W oparciu o niezbędne wządzenia służące 9romadzeniu odpadów w ce|u
ich przygotowania do transpońu do miejsc odzysku 1ub unieszkodIiwiania'

f) n e usta|a slę sposobóW i |erminóW tymczasowego fagospodarowania, wządzania
użytkowania terenU

g) na e|ewac]ach budynkóW od strony u|icy, dopuszcza się |ea|izację nośników rek|am
płaskich p.fy|egających do ściany, których powierzchnia n|e pżek|acza 10 o/r
powierzchni całkowitej ściany budynku.

h) teren stanowi jedną dfialkę budow|aną,

6 Usta|a się następLrjące pfzeznaczen|e i szczegó|ne Warunki zagospodarowania
oraz ogran czenia W uŹytkowaniu d|a terenu. który został oznaczany na rysunku zrn any p|anu
Nr  178  symbo lem 4 .385 .Mu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z UsłUgami;
2)zasady i warunki zagospodafowania terenu:

a) zasady zabudowy:
. budynki mieszkaIne o wysokości do tąech kondygnacji nadfiemnych'
- wysokość pozostałych budynkóW jedna kondygnacja nadziemna' maksymaInie

do6m
. połacie dachowe o nachv|en]u od 10 % do 100 %
- Wie|kość powierzchn] zabudowy W stosunku do powierzchni działki budoW]ane] do 70%.
- Wskażnik intensywności zabudowy na działce budoW|anej od 0.2 do 2'



b) zasady ochrony środowiska, pŻyrody ikrajobrazu ku|turowego.
. Usta|a się zasadę równoczesnej Iub wyprzedzającej reaIizacji elementów infrastruktury

technicznej zapewniającej ochronę Wód p|zed zanieczyszczeniem W stosunku
do rca|izacji obiektóW j urządzeń Ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz
sposobów f agospodarowania terenu,

- W zakresie zaopatŻenia W energię ciep|ną usta|a się preferencje d|a niewęg|owych
czynników W tym kolektoróW słonecznych pomp ciep|nych' gafu' o|eju opałowego
i energi i elektrycznej,

- udział powierzchni bio|ogicfn e czynnej W zabL]dowie mieszkaniowej W e orodzlnnej z
usługami, Iub usługowej co najmniej 5 % działki bUdowlanej'

- udział powieŻchni bioIogicznie czynnej W zabudowie m eszkaniowej jednorodzinnej z
usługam . co najmniej 10 % df ałki budowLane].

- udział powierzchni bioIogicznie czynnej W fabL]dowie rnieszkaniowej Wie|orodzinnej' co
na]mniej 25 % dz|ałkI budow|anej'

- udzial powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, co
najmniej 30 % d,/ialki budowlanej,

- obowiązuje zakaz reaIizacji przedsięWzięć mogących (fawsze i potencja|nie) znacząco
oddziaływaĆ na środowisko'

- leren naIeży do rodfajU terenu o dopusfczaInym pofiomie hałasu W środowisku jak d|a
terenóW pzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo usłt]gową

c) nie usta|a się zasad ochrony dziedzictwa ku|turowego j zabytkóW oraz dóbr ku|tury
współczesnej.

d) zasady obsługj komunikacyjnej:
. dostępność komunikacy]na do działek budow|anych z przy]egającej uIicy.
- |ea|izac)a Ąazdu f d|ogi publicznej na działkę budow|aną na Warunkach pŻepisóW

ooręonycn,
- miejsca postojowe Wyłącznie W obrębie działki budow|anej.

e) zasady obsługi systemami infrastruktury techniczne]:
- zaopatrzenie w Wodę z istniejącego Wodociągu.
. odprowadfenie ściekóW bytowych do komuna|nych urządzeń kanaIizacyjnych.
- odprowadzenie Wód opadowych i roftopowych do fewnętrznej sieci kana|izac]i

deszczowej' do ziemi Iub powieŻchniowo' p|zy zachowaniu p|zepisóW szczegó|nych'
- doprowadzenie energi i e|ektrycznejz istniejących Iin.. niskiego napięcia.
- żródła ciepła W budynkach _ |okaIne.
- usuwanie odpadóW komuna|nych na fasadach okreś|onych W obowiązujących

przepisach - W oparciu o niezbędne U|ządze| a służące gromadfeniu odpadów W ce|u
ich przygotowania do transpońu do miejsc odzysku ]ub unieszkodIiW ania

f) nle usta|a się sposobóW terminów tymczasowego zagospodarowan|a' u|ządzania
i użytkowania terenU'

g) na e|ewacjach budynkóW od strony L] cy dopt,]szcza się rea|izację nośnikóW rek|am
płaskich przylegających do ściany. których powiezchnia nie pŻek|acza 1o o/o
powierzchni całkowitej ściany budynku.

h) obowiązuje zakaz reaIizacji woInostojących nośnikóW rek|am,
i) zasady podziału nieruchomości

' wjelkość dfiałki bl|dow|anej minimum 400 m. pŻy zachowaniu szerokości frontów
działek minimum 10m.

- działki gruntu' nie spełnjające powyższych warunkóW mogą być Wydzie|ane wyłącznie
jako części uzupełn]ające innych n eruchomościW ce|u utworzenia działki budowlanej.

7' Ustala się naslępujące p|zez|aazenie l sfcfegó|ne Warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia W użytkowaniu d|a terenu' który został oznaczony na rysunku zmiany panu
Nr 178 symbolern 4.386.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej f usługami.
2) zasady iwarunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowyl
. teren stanowi uzupełnienie powierzchni terenów mjeszkaniowych o symbo|u 4'36'M,
. zakaz rea|izacji budynków mieszka|nych'
- Wysokość budynkóW Usługowych do 2 kondygnacji'



Wysokość pozostałych budynkóW jedna kondygnac.]a nadflerl,]na. r l,]aksyrnaInie
do6m
połacie dachowe o nachy eniu symetrycznym Wzg|ędem ka enicy od 20 yo da 40 yo'

- Wie]kość powierzchni zabudowy W stosunku do powierzchni działki budow|anej do 90%
. Wskażnik intensywnoścj zabudowy na działce bUdoW]anej od 0.3 do 0.9.

b) zasady ochrony środowlska, przyrody ] krajobrazu ku]turowego:
- us1a a s ę zasadę lownoczesnej lub Wypżedzającej reaIizacji eLerr]entóW nfrastruktury
technczne] zapewniającej ochronę Wód p|zed zanieczyszczeniem Wstosunku
dorea zacjl ob]ektóW i urządzeń usta|onych zrnianą panU funkcj fabudowy oraz
sposobów f agospodarowan]a teTenu'

. W fakresie zaopatŻen|a W energię clepną ustala sę preferencje dla niewęg owych
czynnikóW W tym ko|ektoróW słonecznych, por.p ciep|nych, gazu' o|e]u opałowego
energii elektrycznej

- udział powierzchn biolog icfnie czyn nej' ca na]mnie] 2a o/o dz ałki budow|anej.
- obowiązuje zakaz reaIizacji przedsięWzlęc rnogących (Zawsze i potencja nie) znacząco

oddziaływaó na środow sko'
. teren naIeży do |odzaju terenu o dopuszczaInym poziomie hałasu W Środowisku jak d a
terenóW przeznaczonych pod zabUdoWę rn eszkańiowo L]słUgoWą

c) n e Usta]a s|ę zasad ochrony dzledzictwa ku|turowego zabytków a|az dóbr ku|tury
Współczesnej.

d) zasady obsłUg komunikacyjnej:
dostępność komunikacy]na do działek budoW|anych z dróg WeWnętrznych W terenie o
symbo lu  4 .36 .M.
.ńiejsca postojowe Wy}ączn e W obrębie dfałki budowlanej ub terenie o symbo|U
4.36.l\,'1.

e) Zasady obsług systemami nfrastrUktury technlcznej:
zaopatrzenie W Wodę z stniejącego Wodociągu'

- odprowadzenie ściekÓw bytowych do sieci kana lzacjj sanitarne].
- odprowadzenie WÓd opadowych ] roftopowych do zewnętrznej sjeci kanaIizacji
desfczowej, do f iem! |ub pow erfchniowo przy zachowaniU pŻepisóW szczegó|nych

. doprowadzenie energi i e|ektrycznej z jstniejącej |]ni i nisk ego nap]ęcia,
- żrÓdła ciepła W budynkach . IokaIne

usUwanie odpadóW kornunaInych na zasadach okreśonych W obowiąfujących
pruepisach . W oparciu o niezbędne U|ządzenia służące gromadfeniLr odpadów W ce|U
ich przygotowania do transportu do miejsc odrysku ub uniesfkodllwian a,

f) n]e usta|a s]ę sposobóW terminóW tymczasowego zagospodarowan|a' U|ządzania
i użytkowania terenu'

g) na eIewacjach budynkóW' dopusfcfa się reaIizację nośn kóW rek]am płaskich
pży|egających do ściany' których powierzchnia |)e p|zekrccza 10 % powieżchn
ca|kowitej ściany bUdynku,

h) obowiązuje zakaz rea zacj] WoInosto]ących nośnikóW rek]am'
i) zasady podziału nieruchomoścl:

- istniejące dzja|ki ewidencyjne stanoW ą odrębne działk budoW ane
dopUszcza się połączenie działek ewidency]nych W ceIU UtWorzenia dz]ałki budoW ane]'

B Uslaa sę następujące p|zeznaczenie i szczegó|ne Warunki zagospodarowania
oTaf ogranicfenia W Użytkowanlu d]a terenu który został oznaczony na rysunku zmiany p|anu
Nr 178 symbo em 4.387.KS9:

' \  p '  / e znacze1|e  l e . env  ̂ omJn|łac j  . ga .a /e
2) zasady I warunki ragospodarowania:

a) rasady zabudowy:
budynki o Wysokośc jednej kondygnacji nadz]emnej' maksymaInie do 3.5 m'

. połacie dachowe budynkóW o nachy eni) od zah do 20"k

. W e|kość powierzch nj zabudowy W stosUnku do powierzchni działk] 100 70 '
wskaŹn k ntensywności zabudowy na działce budow|ane] od 0 5 do 1,
zakaz rca|izacji budynkóW na dfałce ewidency]nej Nr 663/36 pełn ącej fLrnkcję
dojazdu do poszczególnych działek fabUdowy garażowej.

b) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazL] ku|tUrowego:



- usta|a s|ę zasadę róWnoczesnej |ub Wyprzedzającej rea|izacji e|ementóW
infrastruktury technicznej zapewnia]ącej ochronę Wód p|zed zanieczyszczeniem
W stosunku do real izacj obiektóW i urządzeń ustalonych fmianą p|anu funkcji
zabUdowy oraz sposobóW zagospodarowan a terenu,

- udz ał powierzchni bioIogicznie czynne] W obrębie dfiałki Nr 663/36 minimum 5%,
- teren nie podIega ochronie przed hałasem W myś| przepisóW szczegó|nych,

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kL]|turowego i zabytkóW oraz dóbr ku]lury
Wsoółczesnei '

d) dostępnośc komunikacyjna do dzlałek garaży z pŻy|ega1ącq u|icy za pośrednictwem
dzialki ewidencyjnej Nr 663/36 pełniącej funkcję dojazdu.

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kana|izacji

desfczowej' do ziemi lub powierzchniowo' przy zachowaniu przepisów szczegó|nych'
- doprowadzenie energi i e|ektrycznej z istniejącej I ini i  niskiego napięcia'
- usuwanie odpadóW komuna|nych na fasadach okreś|onych W obowiązujących

przepisach - W oparciu o niezbędne wządzenia służące gromadzeniu odpadów
W ceIu ich przygotowania do transpońu do mie]sc odzysku ]ub unieszkodIiW ania,

- istnie]ące sieci infrastrUktury technicznej do zachowania'
f) nie usta|a się sposobóW terrninóW tyrr]czasowego zagospodarowania, uŻądzania i

użytkowan a terenu,
g) obowiązuje zakaz reaIizacjiWoInostojących nośnikóW rek|am od strony uIic'
h) istn ejące działki eW dencyjne stanowią od|ębne działki budow|ane zabUdowy garażowej'

9 Usta|a się następujące pzez|aczenie i szczegó|ne warunki zagospodarowan]a
o|az ograniczenia W uzytkowaniu d|a terenu. który został oznaczony na rysunku zmiany p|anu
Nr 178 symbolem 4.388.P:

1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcy]nych. składóW i magazynóW]
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
. dopusfcfa się w ramach zabudowy prodl|kcyjnej składów i magazynóW' rea|izację

budynków o funkcji usługowej |ub |oka|i usługowych w budynkach o funkcj. składóW
imagazynów o udzia|e powierzchni uŹytkowej wsfystkich budynków w obrębie dzialki
budowlanej. do 2oo/r z wy|ączeniem funkcji hand|u o powierzchni sprzedaŹy powyżej
400m'.

- budynkio Wysokości do 15m.
. połacie dachowe o nachy|eniu od 2 % do 40 %'
dopuszcza się stosowan e przekryć powłokowych o profiIach łukowych'

- Wie kość powierzchni zabudowy W stosunku do powieruchn dz ałki budoW|anej do 80%.
- WskaŹnik intensywności zabudowy na działce budow|anej od 0.5 do 2,
- istniejąca stacja przekaźnikowa te|efonii komórkowej do zachowania'

b) zasady ochrony ś.odowiska, przyrody ikrajobrazu ku|turowego:
- L]stala s ę zasadę róWnoczesnej lUb Wyprzedzającej rea zacj] eIementóW infrastruktury
technicznej zapewniającej ochronę Wód p|fed za||eczyszczeniem w stosunku
do reaIizacji obiektóW i uŻądzeń zgodnych z prfeznaczeniem terenu'

- W zakresie zaopal|ze||ia W energię ciep|ną usta|a się p|eferenc]e d|a niewęg|owych
cfynnikóW w tym gazu. o|eju opałowego i energii e|ektrycznej'

'udział powiezchni bioIogicznie czynnej co najmniej 5% działki budowlanej'
- obowiązuje zachowan.e jakości środowiska na granicy dz'alki budow|anej' do której

inwestor pos'ada tytuł prawny' odpowiednich dla p.zeznaczenia terenu okreś|onego dIa
działek sąsiednich

. obowiązuje zakaz rea|izacji przedsięWzięć mogących fawsfe fnacząco oddzia|ywać
na środoWisko'

. lereń nie podlega ochronie przed hałasem W myś| przepisóW szczegó|nych'
c) nie usta|a się zasad ochrony dziedzictwa ku|tLrrowego izabytkóW oraz dóbr ku|tury

Wspołczesne].
d) zasady obsłL]gi kornunikacyjnej:

. dostęp do drogi pub|i.znej Ąazdem z p|zy egającej u|icy'
- |ea|izacja zjazdu z d|og pub|icfnej na działkę budow|aną na Warunkach przepisóW

ooręDnycn,



- miejsca postojowe Wyłącznie W obrębie dz ałki budoW anej'
e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:

w pasie terenu pomiędzy linią zabudowy a |inią rozgraniczającą przy|egających dróg
dopuszcza się reaIizację sieci inf.astruktury technicznej,
faopatrzenie W Wodę z ujęcia |okaInego Iub projektowanych wodociągÓW.

- s]eó Wodociągowa Winna spełniać Warunki zaopatŻenia W Wodę d|a ce|óW
przeciwpoŹarowych z wyposazeniern W hydranty.

- odprowadzenie ściekóW bytowych i przemysłowych do zakładowej aczyszcza|ni
ściekóW przy zachowaniu przepisów sfczegó|nych Iub szczeInego zbiornika
na niecfystości ciekłe' a po zrea|izowaniu uzbrojenia w przy|egającej u|icy
do komuna|nych sieci kana|izacji sanitarnej z niezbędnym dostosowaniem jakości
ściekÓW do WarunkóW wyn,]aganych d|a sieci komuna|nych na zasadach pŻepisóW
odrębnych'

- odprowadzenle Wód opadowych i roftopowych do sieci kanaIizacji deszczowej do z]em
Iub powierzchniowo przy zachowaniu przepisóW szczegóLnych'
zaopatrzenie W energię elektryczną ze stacji transformatorowych lub f pL]nktóW
zdawczo-odbiorcfych energii' projektowanych W obrębie terenu' zasiIanych sieciami
elektroenergetycznymi 1 skv,

- usuwanie odpadóW komunaInych i produkcyjnych na zasadach okreś|onych
W obowiązujących przepjsach W oparc Lr o njezbędne UŻądzenia służące
gromadzeniu odpadóW W ce|u ich przygotowania do transportu do miejsc odfysku
lub unieszkodliwiania.

f) nie usta|a się sposobóW i terminów tymcfasowego zagospodarowania. wządzania
i użytkowania terenu.

g) na e|ewacjach budynkóW od strony u|icy' dopuszcza się realizację nośnikóW rek|am
płasklch przy]egających do ściany, których pow erzchn]a nie wzekacza 10 ok
powierzchni całkowitej ściany budynkU

h) obowiązuje zakaz reaIizacjiWoInostojących nośnikóW rekIam od strony uIic.
|) zasady pod7iałU nieruchomości:

- wieIkośc działki budow|anej minimum 1000 m.. p|zy zachowaniu szerokości frontóW
działek minimum 20m.

- działki gruntu. nie spełniające powyŹszych Warunków mo9ą być wydzieIane Wyłącznie
jako cfęśc] uzupełn a]ące innych nieruchomości w ceIu utwo.fenia dfiałki
budowlanej

10' Usta|a się następujące p|zeznaczenie i szczegó|ne Warunki zagospodarowania
oaz og|aniczenia W użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany p|anu
Nr 178 symbolem 4.389.U:
1 ) pzeznaczenie: te.eny zabL,]dowy L]sługowej
2) zasady lwafunki zagospodarowania terenu

a) zasady zabudowyl
-dopuszcza się rea]]zację |oka]u mieszkaInego W budynku o funkcji usługowej
związanego z prowadzoną na terenie działalnością gospodarczą.

- budynkio wysokości do 3 kondygnacji nadfiemnych'
- połacie dachowe o nachy|eniu od 0.5 % do 50./"'
Wielkość powierzchni zabudowy w stosunkU do powierzchni działki budowlanej
do 70 %.

- Wskażnik intensywności zabudowy na dfiałce budow|anej od 0.5 do 1,5,
b) zasady ochrony środowiska' prfyrody ikrajobrazu ku|turowego:

. ustala się zasadę równoczesnej |ub WypŻedzającej rea|izacji e|ementów infrastruktury
technicznej zapewniającej ochronę wód p|zed zan|eczyszczenjem w stosunku
do reaIizacji obiektóW iurządzeń zgodnych z pŻeznaczeniem terenu'

- W zakresie zaopatrzenia W energię ciep|ną usta|a się preferencje d|a niewęglowych
czynn ków W tym gazu. o|e]u opałowego i energii e|ektrycfnej'

- udział powierzchni bioIogicznie czynne]. co najmniej 5 % działki budowlanej'
- obowiązuje zachowanie jakośc] środowiska na granicy działki budow|anej. do której
inwestor posiada iytul prawny' odpowiednich dIa pŻeznaczenia terenu okreś|onego d|a
działek sąsiednich.



- obow.ązuje zakaz rca|izacji przedsięWzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko'

- teren na|eży do rodzaju terenu o dopuszcza|nym poziomie hałasu w środowisku
jak dIa terenów pŻeznaczonych pod zabudoWę mieszkan]owo-usługoWą,

c) nie usta|a się zasad ochrony dziedzictwa ku|turowego izabytkóW oraz dóbr ku|tury
Współczesnej

d) zasady obsługi komUnikacyjnej:
- dostęp do drogi pUb|icznej z przy|egających uIic
- rca|izada zjazdu z d|ogi publ]cznej na działkę budow|aną na Warunkach pŻepisóW

odrębnych.
. miejsca postojowe Wyłącznie W obrębie dzialki budow|anej'

e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie W Wodę z jstniejącego Wodociągu.
- odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszcza|nj ściekóW pPy
zachowaniu przepisóW szczegó|nych |ub do szcze|nych zbiornikóW na nieczystości
ciekłe' a następnle Wywozen e na z]ewnię oczysfczaIni ścieków;

- odprowadfenie Wód opadowych i roftopowych do zewnętŻnej sieci kanalizacji
deszczowej. do ziemi Iub powieŻchniowo, p|zy zachowaniu pzepisóW szcfegó|nych'

- doprowadfen e energi i e|ekkycznejz istnie]ącej I ini] niskiego napięcia'
. źródła ciepła W budynkach - lokaIne,
- usuwanie odpadóW komunaInych na zasadach okreś|onych W obowiązujących

przepisach - W oparciu o niezbędne |tządzenia słUżące gromadzeniu odpadóW W ceIu
ich pEygotowania do transpońu do m]ejsc odzysku Iub unieszkodIiwiania.

f) nie usta|a się sposobóW i terminóW tymczasowego zagospodarowania' u|ządzania
iużytkowania terenu.

g) na e|ewacjach budynku od strony u|icy. dopuszcza się rea|]zację nośn]kóW rek|am
plaskich przy|egających do ściany' klórych powierzchnia nie wzek|acza 10 yo
powierzchni całkowitej ściany budynku,

h) obowiązuje zakaf reaIizacji WoInosto]ących nośnikóW rek]am od st|ony ul ic '
.) zasady podziału nieruchomości:

- Wie|kość dzialki budow|anej m|n|mLJm 1ooo m, przy zachowan|u szerokości frontóW
df i ałek  m]n imum 10  m '

- działki gruntu' nie spełniające powyzszych Waruńków mogą być Wydfie|ane wyłącznie
jako części uzupełniające innych nieruchomości W ce|u utwoŻenia działki
budow ane i .

Rozdział 3
s 7. Nie sformUłoWano rozsirzygnięcia o sposobie reaIizacji inwestycji z zakresu

infrastruktury techn]cznej. które na|eżą do zadań Własnych grniny ' oraz zasadaah
ich finansowania _ zadania z tytułu zmiany m.ejscowego p|anU zagospodarowania
przestrzennego rniasta Rawy Mazowieckiej, obszar połozony W rejonie uIicy Krakowskiej nie
Występu]ą

s 8. Traci moc uchwała Nr XXV'I59/2000 Rady Miejskiej W Rawie Mazowieckiej z
dnia 30 marca 2000r, W sprawie m ejscowego p|anu zagospodarowania pŻestrzennego miasta
RaWy Mazowieckiej (Dziennjk Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 64' poz' 554 ze zm') w
zakresie ustaleń dotyczących obszaru objętego niniejszą zmianą p|anu'

s 9. 1' Uchwała pod|ega ogłoszeniu w Dfienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego'

2. Uchwała Wchodf W życie po upływ]e 14 dni od dnia ogłoszenia W Dzienniku
Urzędowym WojeWództwa Łódzkiego'
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prfestrzennego m]asta Rawy
IMazowieckiel, obszar polozony w reJonie ulacy Krakowskiej

Prolekt zmiany miejscowego planu fagospodarowania przeskzennego miasta Rawy
Mazowieckiej' zostal sporządfony w Wykonanlu Uchwaly Nr xXV|l|/218/2013 Rady Miasta Rawa
l\'azowiecka f dnia 19 czerwca 2013r W sprawie przystą]ienia do spo.ządzenia zm|any m€lscowego
panu zagospodarowan a prfestrfennego miasta Rawy l,4afowieckre] obszary po]oŹone W rejonie u|ic
Jeżowsk e] i sadowe]. solidarności' so|idarności (rejon cmentarza)' so|rdarności i zwo|ńskiego.
Tomaszowskiej, Krfywe Koło' Krakowskiej' Łowickiej (rejon ż Rawki)' Reymonta i Paska'
Tomaszowskiej Katowjckiej' słowack]ego (rejon zalewll)' Ka|owick]ej iTatar Katowickiej
ce em spoządzenia zm any p]anu ]est]
uwzg|ędnienie wnioskóW inwestorów
uwzg|ędnienie kierunków rozwoju poszczegó|nych obszarów okreś|onych w zmianie studium
uwaTLJnkowań k erunkÓw zagospodarowania przestrfennego l\,rliasta Rawa lvlazow ecka,

' dostosowan]e !staleń p]anU miejscowego do Wymogów WW Ustawy o p|anowaniu izagospodarowaniu
pżeslrzennym oraz innych Us|aw prawa materia|nego' a W tym zasad obsługi W zakresie infrastruktury
technicznej ]okaInych standardÓW zagospodarowania oraf sfczegó|nych WarunkóW wynikających
z potrfeby ochrony ś|odowiska prfyrodniczego idóbr ku|tury

W toku sporządzenia zmiany p|anu d|a 11 obszarów pos|anowiono zmienic granice obszaru
połoionego pŻy u|' Krakowskiej (uchwała NrXXX|X/298/14 Rady Miasta RaWa Mazowjecka z dnia
3 Wrześn]a 2014 r ) Projekt zmiany p anu miejscowego W ca]ośc pod|ega] op niowan u uzgadnianiu z
Wlaściwymi or9anami oraz wyłoŹeniu do pub|icznego Wg|ądu.
Rada Mias|a RaWa Mazowiecka w dn|u 15 pażdziern|ka 2014r' podjęła uchwałę Nr XL/310/14
zatwierdzającą zmienę p|anu W toku sprawdzenia zgodności Llchwały f przepisami prawa
rozstrzygnięc em nadzorczym Wojewody Łódzkiego zostały uchy one usta|enia dotyczące obszaru prfy
u|' Krakowskie] z uwagi na błędny pzebieg granicy obszarLr na rysunku fmiany p|an!, Po skorygowaniu
rysunku zmiany planu wyłoiono ponownie projekt uchwały dotyczący obszaru pŻy u|' Krakowskiej do
pub|icznego wg ądu

uzasadnienie stwierdfenia zgodności usta|eń zmianv D|anu mieiscoweqo z usta|eniami studium
uwarunkowań i kierunków zaqospodarowania orzestŻenneqo miasta Rawa Mazowiecka'

Kierunk rozwoiu przestrfennego na obsfarach opracowania fmiany panu zosta]y okreś|one W
..studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pżestŻennego miasta Rawa Mazowiecka.'
przyjętym Uchwa]ą Nr LlV/399/2010 Rady lv|ias|a RaWa Mazowiecka z dnia 10 |istopada 2010r' W
sprawie uchwa enja stud]um uwarunkowań i kierunków zagospodaTowania pżestrzennego miasta RaWa
Mazowiecka ze zmlaną przyjętą uchwałą Nr XXXV|||/295/'14 Rady Miasta RaWa l\,4afowiecka z dnia
16 |ipca2014| Poniższe zestawienie okreś|a podslawowe usta|enia sTUD|UM d|a obszaru zmiany p|anu,

Bl\'41 obszary zabudowy o domjnującej
form e fabudowy miesfkanLowej z usługami
i f ak]adami produkcy]nyrnI nieuciąż iwymi'
U2 - obszary o dominljącej formie
zabudowy L]słlrgowej o fnacfeniu |okalnym'
BP'obszary o dominl jącej formje
zabudoWy techniczno.produkcyjnej' składów
i magaf ynów' obsługi komunikacjI
samochodowej zaplecza techn czne

I
W usta|eniach zmjany p|anu miejscowego zostały zrealizowane powyższe kierunki

zagospooarowanra przesrrzenne9o poprzez
- utrfymanie dotychczasowego prrernaczenia terenu zgodnego z ustaleniami STUDIUNI

Kierunkirozwoju Pżedmot zm any
p|?nu
Zmiana pżeznaczenia

produkcyjnych i
składóW na teleny
uslugowe I
mreszKantowe z

istniejących zakładóW
produkcylnych



. fastosowanie WskaŹnikóW zagospodaIoWan a pTzestrzennego okreś onych W sTUD||',]N/].

. wyznacfen]e nowych WarunkóW zagospodarowania w poszcfegó]nych obszarach nawiązujących do
wnioskóW inwestorów

Mając na wfg|ędzie zapisy studium W zakresie zasad intelpretacji usta|eń STUD|IJM' na|eży
st\'ierdfić' Że takie rozwiązania przyjęte W planie miejscowym są zgodne f Usta|eniami i przyjętymi
kierLrnkami rozwolu przesttzennego

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwaq do proiektu mieiscoweoo planu.
W okresie ponownego wyłoŹenia projektu fmiany p|anu obejmującego okres jednego miesiąca oraz
w terminie 14 dni po lym okresie uwagi nie wplynęły,

Ploonoza wDłvwu zmianv usta|eń mieiscoweqo D|anu zaqospodalowania oŹestrzenneqo
na dochodv własne iwvdatki qminv.

ce]em sporządzen a zm|any p|anLJ m ejscowego ]est korekta warunków fabudowy
i zagospodarowania terenu. opie|ając się na prognofje skutkóW finansowych' opracowanej do
pierwotnej zmiany p|anu na|eŻy stwierdzić' Że z tyt!łLr fmiany p|anu mre]scowego na obszaŻe pey
u| KrakowskieJ nie wystąpią zobowiąfania {inansowe

Podsumowanie.

Proiekt fmLany panu miejscowego pod egał ]ednoczesnym procedurom sporządzenia p|anu
miejscowego prrewidrianym przep sam ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowani!
i zagospodarowaniu przestŻennym (Dz' U' z 2015 r' poz' 199 t'j.) oraz procedurom strategicfnej oceny
na środowisko przewidzianym pŻepisami Ustawy f dnia 3 paŹdfiernika 2008. o udostępnianiU informacji
o Środowisku ijego ochronie' udzia|e społeczeńshva w ochronie środowiska oraf ocenach oddfiałylvania
na środowisko (0z. U Nr 199 poz 1227)' Pro]ekt dokumentu pod|egał opiniowaniu i uzgodn.eniu
właściwych organÓW oraz zapewn ono Udział społeczeństwa W sporządzeniu dokurr]ent.'

W związku z przepisamr art 55 ust 3 |]stawy z dna 3 października 2008 r o udostępnlan]u
informacji o środowskU ijego ochron e' udzia]e społeczeńshva W ochronle środowiska oraz o ocenach
oddfiaływania na środowisko na|eży stlvierdzić co następuje:
1) zmiana p|anu mie]scowego' jako dokumenl końcowy będący pżepisem prawa' nie pod|egała

wariantowaniu Wzakresie proponowanych ustaIeń,
2) w p|anie miejscowym zostaly uwzg|ędnione:

. usta|en]a zawańe W prognozje oddziaływania na Środowisko

. opinie Właściwych organów
W trakcie procesu wyłoŹenia projektu p|an|] miejscowego Wraz z prognozą do publicznego wg|ądu
Zglo5fono uwagI klóre fostały uwfgIednione'
z uwagi na połoŻenie obszaru p|anu nie pŻeprowadzono postępowanja dotyczącego
transgranicznego oddf ialyWania na środowisko
propozycje dotyczące metod iczęsiot|iwości przeprowadzania moni1oringu skutków rea|izacji
postanowień dokumeniu zosta]y fawańe W prognozie oddziaływan a na środowjsko'

Z uwagi na powyfsze jest uzasadnione podjęcie uchwały W sprawie zmiany p|anU miejscowego

Rada Mazowrecka. dnia 24 luteoo 2015 r.
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