
UCHWAt.A NR XIII/93/16
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszary pohzone w rejonie ulic: lytniej i Skierniewickiej, Kolejowej,

Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i S~owackiego, Mickiewicza i Krakowskiej,
Po~udniowej i Reymonta, Tomaszowskiej i S~owackiego, Przemys~owej i Zwolinskiego,

Targowej, Targowej i Reymonta, S~owackiego, Krakowskiej, Osada Oolna, 1 Maja.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Oz. U. z 2015 r. poz.1515 i poz.1890), art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2015 r.
poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz.1265, poz.1434, poz.1713, poz.1777, poz. 1830 i poz.
1890) w zwiqzku z uchwa~q Nr XXXIXl300/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
3 wrzesnia 2014r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary po~ozone w rejonie
ulic: lytniej i Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej
i S~owackiego, Mickiewicza i Krakowskiej, Po~udniowej i Reymonta, Tomaszowskiej i
Stowackiego, Przemystowej i Zwolinskiego, Targowej, Targowej i Reymonta, Stowackiego,
Krakowskiej, Osada Oolna, 1 Maja, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

Rozdziat 1
Ustalenia og61ne

§ 1. Nie sformu~owano rozstrzygni~cia w zakresie nieuwzgl~dnionych uwag
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszary po~ozone w rejonie ulic: lytniej i Skierniewickiej, Kolejowej,
Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i S~owackiego, Mickiewicza i Krakowskiej,
Po~udniowej i Reymonta, Tomaszowskiej i S~owackiego, Przemys~owej i Zwolinskiego,
Targowej, Targowej i Reymonta, S~owackiego, Krakowskiej, Osada Oolna, 1 Maja - uwagi
nie wp~yn~ty.

§ 2. Stwierdza si~, ze projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary po~ozone w rejonie ulic: lytniej
i Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i S~owackiego,
Mickiewicza i Krakowskiej, Po~udniowej i Reymonta, Tomaszowskiej i S~owackiego,
Przemys~owej i Zwolinskiego, Targowej, Targowej i Reymonta, S~owackiego, Krakowskiej,
Osada Oolna, 1 Maja, nie narusza ustalen studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, zatwierdzonego uchwa~q
Nr L1V/399/201 0 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 Iistopada 201 Or.w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka ze zmianq przyj~tq uchwa~q Nr XXXVIII/295/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 16 Iipca 2014r.

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, zatwierdzonym uchwa~q Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej (Oziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego Nr 64, poz. 354, ze
zm.) wprowadza si~ zmiany dotyczqce teren6w oznaczonych symbolami: 1.18.KO, 1.98.MNp,
1.99.MNp, 1.53.KK,PU,KSp, 2.231.KOL, 2.232.U, 4.47.KSg, 4.170.M,U, 4.224.MWp, 4.237.U,
4.284.UZ, 4.285.KOW, 4.286.U, 4.288.KOW, 4.318.P, 4.219.zPp, 4.375.P, 4.252.U,MN,
5.08.R,RL, 6.18.UU, 8.24.MNp, oraz fragment6w teren6w oznaczonych symbolami 4.45.KL
i 4.187.M,U.



2. Integralnq cz~sciq uchwafy Sq rysunki Nr 192 do 205 zmiany miejscowego planu
b~dqce zafqcznikami od Nr 1 do Nr 14 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) linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

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

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

lub r6znych zasadach zagospodarowania terenu;
5) Iinie podziafu wewn~trznego teren6w - zasada podziafu na dziafki budowlane;
6) obowiqzujqce i nieprzekraczalne Iinie zabudowy;
7) punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii zabudowy; ,
8) zwymiarowanie Iinii zabudowy oraz Iinii rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym przeznaczeniu

lub r6znych zasadach zagospodarowania w metrach;
9) granice rezerwatu przyrody "Rawka";

10) granice strefy scisfej ochrony konserwatorskiej;
11) gran ice obszaru wyst~powania stanowiska archeologicznego;
12) granice strefy ochrony archeologicznej;
13) oznaczenie obiektu wpisanego do ewidencji zabytk6w;
14) oznaczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytk6w;
15) granice obszar6w zagrozenia powodziowego (0,2% i 1%).

5. Dla teren6w okreslonych rysunkami zmiany planu miejscowego nie zmienia si~
wysokosci stawki procentowej sfuzqcej naliczeniu opfaty z tytufu wzrostu wartosci
nieruchomosci - z tytufu zmiany planu nie wystqpi wzrost wartosci nieruchomosci
przeznaczonych pod zabudow~ w dotychczas obowiqzujqcym planie miejscowym.

6. Nie ustala si~ granic i sposob6w zagospodarowania teren6w g6rniczych, a takze
obszar6w szczeg61nego zagrozenia powodziq oraz obszar6w osuwania si~ mas ziemnych -
takie tereny i obszary nie wyst~pujq.

§ 4. 1. Poj~cia i okreslenia uzyte w plan ie, a nie zdefiniowane w niniejszym
r paragrafie, nalezy rozumiec zgodnie z og61nie obowiqzujqcymi przepisami prawa

obowiqzujqcego wedfug stanu na dzien podj~cia niniejszej uchwafy.

2. Jezeli poj~cia i okreslenia uzyte w zmianie planu, a nie zdefiniowane w niniejszym
paragrafie, posiadajq r6zne definicje w og61nie obowiqzujqcych przepisach prawa, nalezy
stosowac ich znaczenie wedfug przepis6w 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. 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 rMne przeznaczenia lub rMne zasady zagospodarowania i kt6re zostafy oznaczone
w tekscie zmiany miejscowego planu oraz na rysunku zmiany miejscowego planu
symbolami cyfrowymi;

4) "przeznaczeniu" - nalezy przez to rozumiec okreslone dla poszczeg61nych teren6w zespofy
uprawnien i zobowiqzan do podejmowania dziafan w przestrzeni, sfuzqcych realizacji



okreslonych cel6w, wyodr~bnione wedfug zasad i sposob6w korzystania z nieruchomosci,
oznaczone w tekscie zmiany planu i na rysunku zmiany planu symbolami literowymi;

5) "dopuszczeniu" - nalezy przez to rozumiee uprawnienia do realizacji na dziafce budowlanej
obiekt6w budowlanych lub form zagospodarowania, wskazanych w zasadach i warunkach
zagospodarowania terenu, kt6re wykraczajq poza ustalone w definicjiprzeznaczenia terenu
okreslonej w ust. 4 niniejszego paragrafu jako towarzyszqcych istniejqcym
lub realizowanym obiektom budowlanym 0 funkcjach zgodnych z przeznaczeniem
ustalonym w rozdziale 2 uchwafy 0 udziale powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w
na dziake budowlanej nie przekraczajqcym 45 %;

6) "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;

7) "obowiqzujqcej Iinii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee lini~, w kt6rej obowiqzkowo
nalezy usytuowae scian~ budynku (Iub, co najmniej j~den naroznik budynku w sytuacji
usytuowania sciany budynku r6wnolegle do wsp61nej granicy z sqsiedniq dziafkq
budowlanq) bez jej przekraczania w kierunku Iinii rozgraniczajqcej ulicy lub innych
wskazanych rysunkiem zmiany miejscowego planu element6w zagospodarowania
terenu z zastrzezeniem, ze w terenach mieszkaniowych Iinia ta dotyczy tylko budynk6w
mieszkalnych, a dla pozostafych budynk6w 0 innych funkcjach jest Iiniq
nieprzekraczalnq, 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 odlegfosci 1,3 m chyba, ze ustalenia rozdziafu 3
stanowiq inaczej;

8) "nieprzekraczalnej Iinii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee lini~, w kt6rej moze bye
umieszczona sciana budynku bez jej przekraczania w kierunku Iinii 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
odlegfosci 1,3 m chyba, ze jest to Iinia zabudowy ustalona od napowietrznej Iinii
elektroenergetycznej;

9) udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumiee
wskaznik urbanistyczny (liczb~ niemianowanq) ustalony planem dla dziafki budowlanej,
uzyskany z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego roslinnosciq oraz
wodami powierzchniowymi na dziafce budowlanej, a takze 50% sumy powierzchni taras6w i
stropodach6w 0 powierzchni nie mniejszej niz 10m2, urzqdzonych jako stafe trawniki lub
kwietniki na podfozu zapewniajqcym im naturalnq wegetacj~, do powierzchni dziafki
budowlanej;

10) "linii podziafu wewn~trznego teren6w 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach
zagospodarowania" - nalezy rozumiee Iini~ okreslonq rysunkiem zmiany planu okreslajqcq
zasad~ podziafu na dziafki budowlane;

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

12) "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,
sfupy, tablice, miejsca postojowe itp;

13) "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 przy spefnieniu warunk6w i parametr6w zabudowy okreslonych planem;



14) "wysokosci budynk6w" okreslonej w metrach - nalezy przez to rozumiec wysokosc Iiczonq
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego cz~sci pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego punktu przekrycia;

15) "badaniach archeologicznych w formie nadzor6w" - nalezy przez to rozumiec badania
polegajqce na obserwacji rob6t ziemnych zwiqzanych z dokonywaniem zmian charakteru
dotychczasowej dziatalnosci, sporzqdzeniu dokumentacji rysunkowej, opisowej i
fotograficznej a w przypadku stwierdzenia stanowiska, niezwtocznego poinformowania
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w;

16) "przepisach szczeg6lnych lub odr~bnych" nalezy przez to rozumiec zawarte w ustawach
i rozporzqdzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajqce z uchwat wtasciwych organ6w.

4. lIekroc w zmianie planu miejscowego jest mowa 0 przeznaczeniu:
1) "tereny zabudowy mieszkaniowej z usfugami", oznaczonym symbolem "Mu", 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):
a) projektowanych budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
b) projektowanych budynk6w 0 funkcjach: administracji, kultury, oswiaty, stuzby zdrowia

(z wytqczeniem szpitali), opieki spotecznej i socjalnej (z wytqczeniem dom6w opieki),
obstugi finansowej, handlu (z wytqczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni
uzytkowej powyzej 400 m2

), gastronomii, hotelarstwa, poczty i telekomunikacji, ustug
(z wytqczeniem zwiqzanych z obstugq srodk6w transportu samochodowego w tym
mi~dzy innymi warsztat6w naprawy, stacji diagnostycznych baz transportu
samochodowego, zaktad6w wulkanizacji, myjni samochodowych, stacji paliw i plac6w
manewrowych do nauki jazdy);

2) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", oznaczonym symbolem "MN",
nalezy przez to rozumiec przeznaczenie stuzqce dziataniom ograniczonym do
zachowania istniejqcych oraz realizowania projektowanych budynk6w mieszkalnych,
jednorodzinnych z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych, garazami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi, obiektami matej architektury i obiektami
infrastruktury technicznej, przy zachowaniu warunk6w rozdziatu 3 uchwaty;

3) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami", oznaczone symbolem
"MNu", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych
oraz realizowania projektowanych (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
ograniczeri zawartych w tresci niniejszej uchwaty:
a) budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynk6w 0 funkcjach ustugowych: administracji, kultury, oswiaty, stuzby zdrowia (z

wytqczeniem szpitali), opieki spotecznej i socjalnej (z wytqczeniem dom6w opieki),
obstugi finansowej, handlu (z wytqczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni
uzytkowej powyzej 200 m2

), gastronomii, poczty i telekomunikacji, ustug (z wytqczeniem:
magazyn6w, obstugq srodk6w transportu samochodowego w tym mi~dzy innymi
warsztat6w naprawy, stacji diagnostycznych, plac6w manewrowych do nauki jazdy, baz
transportu samochodowego, zaktad6w wulkanizacji, myjni samochodowych i stacji
paliw), wytqcznie jako budynk6w towarzyszqcych istniejqcemu lub projektowanemu
budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym;

4) "tereny zabudowy usfugowej" oznaczonym symbolem "U", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizowania projektowanych
budynk6w 0 funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwosci, bezpieczeristwa publicznego,
kultury, oswiaty, nauki, stuzby zdrowia (z wytqczeniem szpitali), opieki spotecznej i socjalnej
(z wytqczeniem dom6w opieki), kultu religijnego, sportu i rekreacji, obstugi finansowej,



handlu (z wY~qczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 1000m2),
gastronomii, turystyki, hotelarstwa, poczty i telekomunikacji, us~ug i us~ug komunalnych
oraz obs~ugi komunikacji samochodowej (z wY~qczeniem baz transportu samochodowego),
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
ograniczen i dopuszczen zawartych w tresci niniejszej uchwa~y;

5) "tereny zabudowy usfugowej zdrowia", oznaczonym symbolem "UZ", nalezy przez to
rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w 0 funkcji s~uzby zdrowia, opieki spo~ecznej i socjalnej (w tym
mi~dzy innymi: z~obk6w, osrodk6w zdrowia, przychodni lekarskich, szpitali, dom6w dziecka,
dom6w spokojnej starosci i hospicj6w) z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami,
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

6) "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 wY~qczeniem produkcji
zwierz~cej i roslinnej), us~ug produkcyjnych, obiekt6w obs~ugi komunikacji samochodowej,
plac6w manewrowych do nauki jazdy oraz sk~ad6w, 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;

7) "tereny komunikacji - garaze", oznaczonej symbolem "KSg", nalezy przez to rozumiec
funkcj~ S~UZqCqdzia~aniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych miejsc postojowych w budynkach z niezb~dnymi do ich funkcjonowania
budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami i obiektami infrastruktury technicznej;

8) "tereny zieleni i stacji redukcyjnej gazu", oznaczonym symbolem "ZP,EG", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych teren6w pokrytych roslinnosciq, S~uzqcych celom wypoczynkowym,
zdrowotnym, estetycznym i izolacyjnym oraz do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych stacji redukcyjnych gazu z niezb~dnymi dojsciami, dojazdami i obiektami
infrastruktury technicznej;

9) "tereny rolnicze z zabudowC\ zagrodowC\", oznaczonym symbolem "R,RM", nalezy przez
to rozumiec przeznaczenie ograniczone do gospodarowania rolniczego na niekt6rych
gruntach rolnych w tym: na gruntach ornych i pod sadami, na trwa~ych uzytkach zielonych,
w ogrodach, pod os~onami, ~qcznie z drogami dojazdowymi do grunt6w rolnych,
zadrzewieniami, obiektami melioracji wodnych, przeciwpowodziowymi i przeciwpozarowymi
oraz do zachowania istniejqcej oraz realizowania projektowanej zabudowy mieszkalno-
produkcyjnej w gospodarstwie w sk~ad, kt6rej wchodzi budynek mieszkalny, budynki i
urzqdzenia s~uzqce przechowywaniu srodk6w produkcji, prowadzeniu produkcji,
przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produkt6w i
przeznaczonych dla potrzeb w~asnych gospodarstwa rolnego, z niezb~dnq do
funkcjonowania tych budynk6w infrastrukturq technicznq w tym lokalnymi uj~ciami wody;

10) "tereny dr6g publicznych - droga (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;

11) "tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka", oznaczonym symbolem "EE",
nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz
realizacji projektowanych stacji transformatorowych z niezb~dnymi dojsciami, dojazdami
i obiektami infrastruktury technicznej.

§ 5. Na obszarze obj~tym zmianq miejscowego planu ustala si~ og61ne zasady
zagospodarowania oraz zasady identyfikacji ustalen rysunk6w zmiany planu miejscowego:



1) linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
nalezy identyfikowac w oparciu 0 ustalenia zawarte w przepisach rozdziafu 2 niniejszej
uchwafy, a w przypadku braku takich ustalen w oparciu 0:
a) punkty identyfikacyjne okreslone na rysunku zmiany planu,
b) trwafe naniesienia lub granice wfasnosci - jako linie (punkty) pokrywajqce si~ z 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 linii zabudowy,
nalezy przez to rozumiec, ze Iinia pokrywa si~ z Iiniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania przy zachowaniu przepis6w szczeg61nych
z tym, ze w terenach 0 zabudowie pierzejowej taka Iinia zabudowy jest liniq obowiqzujqcq
dla budynk6w mieszkalnych i usfugowych;

5) w pasie terenu okreslonym Iiniq zabudowy i liniq rozgraniczajqcq ulicy obowiqzuje zakaz
realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych chyba, ze ustalenia zawarte w przepisach
rozdziafu 2 niniejszej uchwafy stanowiq inaczej;

6) w pasach terenu 0 szerokosci 7,5 m od osi Iinii elektroenergetycznej 15 kV i od stacji
transformatorowych, dopuszczalna jest realizacja budynk6w przy zachowaniu warunk6w
bezpieczenstwa ustalonych przepisami szczeg6lnymi;

7) ustala si~ nast~pujqce wskainiki wyposazenia teren6w budowlanych w miejsca postojowe
dla samochod6w osobowych:
a) w terenach, w kt6rych dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w 0 funkcji usfugowej, minimum:

- dla obiekt6w handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpocz~te 40m2 powierzchni
uzytkowej,

- dla obiekt6w gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,
- dla obiekt6w hotelowych - jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,
- dla obiekt6w administracyjnych i obsfugi finansowej 7 stanowisk na kazde 100 m2

powierzchni uzytkowej,
- dla pozostafych obiekt6w usfugowych - jedno stanowisko na kazde 100 m2 powierzchni

uzytkowej,
b) w terenach, w kt6rych dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w 0 funkcji mieszkalnej

wielorodzinnej dla jednego mieszkania minimum 1 stanowisko,
c) w terenach, w kt6rych dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w 0 funkcji mieszkalnej

jednorodzinnej dla jednego budynku mieszkalnego minimum 1 stanowisko i maksimum
4 stanowiska w garazach,

d) w terenach, na kt6rych dopuszczalna jest realizacja obiekt6w produkcyjnych, skfad6w
i magazyn6w minimum - 1 stanowisko na 2000 m2 pow. uzytkowej budynk6w 0
funkcjach produkcyjnych, skfad6w i magazyn6w;

8) ustala si~ nast~pujqce wskainiki wyposazenia teren6w budowlanych w miejsca postojowe
dla samochod6w ci~zarowych:
a) w terenach, na kt6rych dopuszczalna jest realizacja obiekt6w produkcyjnych, skfad6w

i magazyn6w:
- minimum 1 stanowisko na kazde 1000 m2 pow. uzytkowej budynk6w 0 funkcjach

produkcyjnych, skfad6w i magazyn6w,
- 0 powierzchni dostosowanej do transportochfonnosci dostaw i wywozu produkt6w;

b) w terenach 0 przeznaczeniu okreslonym symbolami MN i MNu obowiqzuje zakaz
realizacji miejsc postojowych dla samochod6w ci~zarowych;

9) w terenach dla kt6rych wymagana jest realizacja miejsc parkingowych lub zatok
postojowych, obowiqzuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kart~ parkingowq w ilosci:
a) 1 stanowisko - jezeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15,



b) 2 stanowiska - jezeli Iiczba stanowisk wynosi od 16 do 40,
c) 3 stanowiska - jezeli Iiczba stanowisk wynosi powyzej 41;

10) przepis zawarty w pkt. 7 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiekt6w handlowych
nie posiadajqcych powierzchni sprzedazy;

11) realizacja miejsc postojowych w obr~bie dziafek budowlanych;
12) dopuszcza si~ realizacj~ miejsc postojowych w pasach drogowych dr6g obsfugujqcych

dziafki budowlane na warunkach przepis6w odr~bnych;
13) maksymalna wysokose liczona od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do

budynku lub jego cz~sci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej pofozonej
g6rnej powierzchni (kraw~dzi) przekrycia nie moze przekraczae dla budynku mieszkalnego
(chyba, ze ustalenia rozdziafu 2 stanowiq inaczej):
a) 0 jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m,
b) 0 wysokosci 2 kondygnacje nadziemne lub wysokosci dwie kondygnacje nadziemne

w tym druga kondygnacja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 10m,
c) 0 wysokosci 3 kondygnacje nadziemne lub wysokosci trzy kondygnacje nadziemne w

tym trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 13 m,
d) 0 wysokosci 4 kondygnacje nadziemne lub wysokosci cztery kondygnacje nadziemne

w tym czwarta kondygnacja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 16 m,
e) 0 wysokosci 5 kondygnacji nadziemnych - 18 m;

14) maksymalna wysokose Iiczona od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu
do budynku lub jego cz~sci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej
pofozonej g6rnej powierzchni (kraw~dzi) przekrycia dla budynku usfugowego 0 jednej
kondygnacji lub 0 dw6ch kondygnacjach nie moze przekraczae 9 m, 0 trzech
kondygnacjach nie moze przekraczae 14 m, chyba ze ustalenia rozdziafu 2 stanowiq
inaczej;

15) w terenach, na kt6rych przeznaczenie umozliwia realizacj~ budynk6w, dopuszczalne jest
sytuowanie budynk6w bezposrednio przy granicy sqsiedniej dziafki budowlanej
lub zblizenie na odlegfosci do 1,5 m od granicy z sqsiedniq dziafkq budowlanq
przy zachowaniu przepis6w dotyczqcych dost~pu do pomieszczen naturalnego oswietlenia,
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasfonecznienia, zachowania bezpieczenstwa
pozarowego oraz przy zachowaniu pozostafych ustalen planu miejscowego;

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

17) obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen w pasie terenu 0 szerokosci 10m IiCZqCod Iinii brzegu
rzeki Rawki;

18) ogrodzenia winny spefniae nast~pujqce warunki:
a) wykluczenia zastosowania prefabrykat6w betonowych,
b) konstrukcja azurowa z dopuszczeniem powierzchni cafkowicie wypefnionej do wysokosci

0,6 m IiCZqCod poziomu przylegajqcego terenu;
19) w terenach 0 przeznaczeniu 'tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami' -

o symbolu "MNu" oraz na dziafkach budowlanych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o symbolu "MN", dopuszcza si~ realizacj~:
a) w obr~bie jednej dziafki budowlanej zabudowy mieszkaniowej 0 wielkosci okreslonej

przepisami rozdziafu 2 niniejszej uchwafy, jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,

b) obiekt6w usfugowych jako zabudowy uzupefniajqcej wyfqcznie w ramach dziafek
budowlanych zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zachowania udziafu
w powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w na dziake budowlanej maksimum 50 %;

20) pokazane na rysunku planu Iinie podziafu wewn~trznego jako zasada podziafu, obowiqzujq
w zakresie kierunku przebiegu granic nowego podziafu oraz usytuowania dziafek
w stosunku do ulic;

21) granice wewn~trznego podziafu terenu na dziafki budowlane winny zachowae kqt 90° z
tolerancjq (+ -) 5° w stosunku do osi pasa drogowego lub bye r6wnolegfe albo prostopadfe
do istniejqcych granic dziafek ewidencyjnych.



22) w sytuacji, gdy rysunek zmiany planu nie okresla Iinii wewn~trznego podzia~u terenu w
stosunku do przylegajqcej drogi, granice podzia~u winny zachowae kqt 90° z tolerancjq
(+ -) 5° w stosunku do osi pasa drogowego lub bye r6wnolegte albo prostopad~e do
istniejqcych granic dzia~ek ewidencyjnych.

23) w obszarach obj~tych zmianq planu nie wyznacza si~ granic obszar6w wymagajqcych
obowiqzkowego przeprowadzenia scaleri i podzia~6w nieruchomosci;

24) zasady podzia~u nieruchomosci okreslone w tresci uchwa~y Sq zasadami scalenia i podzia~u
lub pO~qczenia i podziatu nieruchomosci na dzia~ki budowlane;

25) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziatu nieruchomosci bez ograniczeri zawartych
w niniejszej zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dzia~ki geodezyjnej pokrywa si~
z Iiniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania;

26) dzia~ki gruntu dla realizacji stacji transformatorowych winny spe~niae warunki:
a) wymiar6w minimum 6 m x 5 m dla stacji transformatorowej wn~trzowej,
b) wymiar6w minimum 3 m x 2 m dla stacji transformatorowej s~upowej,
c) bezposredniego dost~pu do drogi publicznej;

27) dopuszcza si~ zachowanie budynk6w mieszkalnych i us~ugowych, kt6re Sq usytuowane
fragmentem obrysu zewn~trznego mur6w pomi~dzy Iiniq zabudowy a Iiniq
rozgraniczajqcq ulicy, ale bez prawa rozbudowy w kierunku przylegajqcej ulicy pod
warunkiem zachowania pozostatych ustaleri planu;

28) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w uchwale nie dotyczq inwestycji
z zakresu tqcznosci publicznej, przy zachowaniu mozliwosci zabudowy i zagospodarowania
terenu okreslonego niniejszym planem miejscowym oraz zachowania przepis6w odr~bnych.

Rozdzia~2
Zasady ochrony i ksztaltowania ~aduprzestrzennego oraz zasady i warunki ksztaltowania

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 192 symbolem 1.157.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,
- 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 budowlanej do

70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dzia~ce budowlanej od 0,5 do 1,

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 biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dzia~ki budowlanej,



- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie) znaczqco
oddzia~ywae na srodowisko,

- 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~pnose komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz istniejqce dojazdy,
- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dzia~k~ budowlanq na warunkach przepis6w

odr~bnych,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki 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 lub do gruntu przy zachowaniu przepis6w odr~bnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcych Iinii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciepta 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) zasady podziatu nieruchomosci:
- wielkose dziatki budowlanej od 400 m2 do 1500m2 przy zachowaniu szerokosci front6w

dziatek minimum 10m,
- dziatki gruntu, nie spe~niajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wytqcznie
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 zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 192 symbolem 1.158.U:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy do 400 m2

,

- dopuszcza si~ realizacj~ lokalu mieszkalnego w budynku 0 funkcji us~ugowej
zwiqzanego z prowadzonq na terenie dziatalnosciq gospodarczq,

- budynki 0 wysokosci do 2 kondygnacji nadziemnych,
- potacie dachowe 0 nachyleniu od 0,5 % do 50 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej

do 70 %,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,5 do 0,9,

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 zgodnych z przeznaczeniem terenu,

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

- udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziatki budowlanej, do kt6rej

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



- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze) znaczqco oddziatywac
na srodowisko,

- 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~p do drogi publicznej z przylegajqcej ulicy,
- realizacja zjazdu z drogi publicznej na dziatk~ budowlanq na warunkach przepis6w

odr~bnych,
- 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 lub do gruntu przy zachowaniu przepis6w odr~bnych,
- 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) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 193 symbolem 1.159.U:

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

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

powierzchni uzytkowej do 30%,
- budynki ustugowe (ustugowo-mieszkalne) 0 wysokosci od dw6ch do trzech

kondygnacji nadziemnych, do 15m,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- potacie dachowe budynku ustugowego (ustugowo-mieszkalnego) 0 nachyleniu od 3 %

do 100 %,
- potacie dachowe na pozostatych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- dachy kryte: dach6wkq bitumicznq, dach6wkq ceramicznq, blachq lub blachq

dach6wkowq w kolorze brqzowym, czerwonym lub grafitowym,
- dopuszcza si~ krycie dach6w papq przy zastosowaniu minimalnych spadk6w dach6w

przestoni~tych attykq,
- dachy wysuni~te poza lico muru do 70 cm z uwzgl~dnieniem nawiqzania do formy

dach6w budynk6w sqsiadujqcych,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,3 do 1,5,
- w pasie terenu pomi~dzy Iiniq zabudowy a Iiniq rozgraniczajqcq ul. Kolejowej

obowiqzuje zakaz realizacji nowych budynk6w oraz przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy istniejqcego budynku dworca,

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 obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow w tym kolektorow 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,

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

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspokzesnej:
- teren (w granicach zmiany planu) Rogowskiej Kolejki Dojazdowej i dworzec kolejki
wqskotorowej wpisane do rejestru zabytkow, realizacja zagospodarowania podlega
jednoczesnie przepisom odr~bnym,

- w zabytkowym budynku podlegajq ochronie gabaryty zewn~trzne oraz forma
wykonczenia elewacji,

- w zabytkowym terenie wymagane jest odtworzenie uk~adu torowego i peronow obs~ugi
pasazerskiej,

- w zabytkowym budynku dopuszcza si~ wprowadzenie funkcji mieszkalnej,
- fragment terenu (wg rysunku planu) po~ozony jest w obszarze wyst~powania

stanowiska archeologicznego, realizacj~ robot ziemnych zwiqzanych z
dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej dzia~alnosci na stanowisku
archeologicznym regulujq przepisy odr~bne,

- fragment terenu (wg rysunku planu) po~ozony jest w strefie ochrony archeologicznej,
w przypadku robot ziemnych, zwiqzanych z dokonywaniem zmian charakteru
dotychczasowej dzia~alnosci na terenie strefy, nakazuje si~ przeprowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru,

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

do terenu,
- realizacja miejsc postojowych w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciekow bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wad opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej lub do gruntu przy zachowaniu przepisow odr~bnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- zrod~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadow komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

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

f) nie ustala si~ sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 600 m2 przy zachowaniu szerokosci frontow

dzia~ek minimum 20 m,
- fragmenty terenu nie spe~niajqce powyzszego warunku mogq bye wY~qcznie

cz~sciami uzupe~niajqcymi innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej, do czasu utworzenia dzia~ki budowlanej na tych fragmentach obowiqzuje
zakaz realizacji budynkow,

- podzia~ nieruchomosci dopuszczalny pod warunkiem zachowania uk~adu torowego i
dworca w obr~bie jednej dzia~ki budowlanej.



§ 7. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2 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 zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 194 symbolem 2.248.U:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy do 1000 m2,
- dopuszcza si~ realizacj~ lokalu mieszkalnego w budynku 0 funkcji us~ugowej

zwiqzanego z prowadzonq na terenie dziatalnosciq gospodarczq,
- budynki 0 wysokosci do 2 kondygnacji nadziemnych,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 0,5 % do 50 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej

do 70 %,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,5 do 1,5,
- istniejqca droga wewn~trzna z zatokq postojOWq zapewniajqca dost~p komunikacyjny

do zabudowy wielorodzinnej, 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 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 biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziatki budowlanej, do kt6rej

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

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze) znaczqco oddzia~ywac
na srodowisko,

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

c) fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w obszarze wyst~powania
stanowiska archeologicznego, realizacja rob6t ziemnych, zwiqzanych z
dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej dzia~alnosci na stanowisku
archeologicznym regulujq przepisy odr~bne,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~p do drogi publicznej z przylegajqcej ulicy lokalnej,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki 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,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciepta 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) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.



3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 194 symbolem 2.249.KDL:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica lokalna;
2) zasady i warunki zagospodarowania: tr6jkqtne sci~cia Iinii rozgraniczajqcej drogi z

przyprostokqtnymi 0 d~ugosci 7 m.

§ 8. 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 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 195 symbolem 4.406.KSg:

1) przeznaczenie: tereny komunikacji - garaze;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- budynki 0 wysokosci jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,
- po~acie dachowe budynk6w 0 nachyleniu od 2 % do 20 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki 100%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej 1,

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,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej minimum 5 % dzia~ek stanowiqcych
dojazd do dzia~ek garazowych,

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

wsp6tczesnej,
d) dost~pnosc komunikacyjna do dziatek garazy z dr6g publicznych za posrednictwem

dojazd6w (dzia~ki ewidencyjne Nr 218/1,218/62 i 218/63),
e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej 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 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) istniejqce dzia~ki ewidencyjne stanowiq odr~bne dziatki budowlane za wyjqtkiem

dziatek pe~niqcych funkcj~ dojazdu do garazy,
h) dzia~ki budowlane garazy 0 wymiarach 3m x 6m z dost~pem do dojazd6w.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 196 symbolem 4.407.Mu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 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 pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 10 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej

do 70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dzia~ce budowlanej od 0,2 do 2,

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 biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z
us~ugami, lub us~ugowej co najmniej 5 % dzia~ki budowlanej,

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

- udzia~ powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, co
najmniej 25 % dzia~ki budowlanej,

- udzia~ powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, co
najmniej 30 % dzia~ki budowlanej,

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie) znaczqco
oddzia~ywac na srodowisko,

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

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6tczesnej:
- domy przy ul. Mickiewicza Nr 14, 18 i 24 wpisane do gminnej ewidencji zabytk6w,

realizacja zagospodarowania podlega jednoczesnie przepisom odr~bnym,
- dla budynk6w wpisanych do gminnej ewidencji zabytk6w obowiqzuje zachowanie formy

architektonicznej elewacji i gabaryt6w zewn~trznych,
- fragment terenu po~ozony jest w granicach strefy scis~ej ochrony konserwatorskiej,

realizacja zagospodarowania podlega jednoczesnie przepisom odr~bnym,
- fragment terenu (wg rysunku planu) po~ozony w granicach strefy scis~ej ochrony

konserwatorskiej jest jednoczesnie po~ozony w strefie ochrony archeologicznej,
w przypadku rob6t ziemnych, zwiqzanych z dokonywaniem zmian charakteru
dotychczasowej dzia~alnosci na terenie strefy, nakazuje si~ przeprowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru,

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

przylegajqce do terenu oraz dzia~ki ewidencyjne pe~niqce funkcje dojazd6w,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia~ki budowlanej oraz z wykorzystaniem parking6w

publicznych,
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 lub do gruntu przy zachowaniu przepis6w odr~bnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcych 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) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 400 m2 przy zachowaniu szerokosci front6w

dzia~ek minimum 8m,
- 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.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 197 symbolem 4.408.U:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokalu mieszkalnego w budynku 0 funkcji us~ugowej
zwiqzanego z prowadzonq na terenie dzia~alnosciq gospodarczq,

- budynki 0 wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 0,5 % do 80 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej

do 90 %,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,5 do 3,

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 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,

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze) znaczqco oddzia~ywae
na srodowisko,

- 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~p do drogi publicznej z przylegajqcej ulicy,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia~ki budowlanej z wykorzystaniem miejsc postojowych

na parkingach publicznych lub w zatokach postojowych przylegajqcych ulic,
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,
- 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) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.



5. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 198 symbolem 4.409.Mu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do pi~ciu kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc budynk6w us~ugowych, do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna do 6 m,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 10 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej

do 70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dzia~ce budowlanej od 0,2 do 2,

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 biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z
us~ugami, lub us~ugowej co najmniej 5 % dzia~ki budowlanej,

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

- udzia~ powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, co
najmniej 25 % dzia~ki budowlanej,

- udzia~ powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, co
najmniej 30 % dzia~ki budowlanej,

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie) znaczqco
oddzia~ywac na srodowisko,

- 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~pnosc komunikacyjna do dzia~ek budowlanych z przylegajqcych ulic oraz

dojazd6w,
- 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 gruntu, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcych Iinii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcych sieci,
- zr6d~a ciep~aw budynkach z sieci osiedlowych,
- 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) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkosc dzia~ki budowlanej minimum 400 m2 przy zachowaniu szerokosci front6w

dzia~ek minimum 10m,



- dzia~ki gruntu, nie spe~niajClcepowyzszych warunk6w mogCl bye wydzielane wY~Clcznie
jako cz~sci uzupe~niajClce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki budowlanej.

6. Ustala si~ nast~pujClce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 198 symbolem 4.410.ZP,EG:

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

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) stacja redukcyjna gazowa ze sredniego na niskie cisnienie,
c) istniejClcy drzewostan do zachowania.

7. Ustala si~ nast~pujClce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 199 symbolem 4.411.U:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki 0 funkcjach oswiaty, kultury z dopuszczeniem realizacji lokali mieszkalnych,
- budynki 0 wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 0,5 % do 50 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej

do 70 %,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,5 do 1,0,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajClcej realizacji element6w infrastruktury
technicznej zapewniajClcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem w stosunku
do realizacji obiekt6w i urzCldzen zgodnych z przeznaczeniem terenu,

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

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

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

- obowiClzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogClcych zawsze znaczClco oddzia~ywae
na srodowisko,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asuw srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~u9owCl,

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

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~p do drogi publicznej z przylegajClcych ulic,
- miejsca postojowe wY~Clczniew obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejClcego wodociClgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzCldzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

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

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

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



g) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 2000 m2

, przy zachowaniu szerokosci front6w
dzia~ek minimum 20 m,

- 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. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 199 symbolem 4.412.EE:

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

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) istniejqca stacja transformatorowa do zachowania.

9. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 199 symbolem 4.413.U:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokalu mieszkalnego w budynku 0 funkcji us~ugowej
zwiqzanego z prowadzonq na terenie dzia~alnosciq gospodarczq,

- budynki 0 wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 0,5 % do 50 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej

do 70 %,
- wskainik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,5 do 1,5,

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 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 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,

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych zawsze znaczqco oddzia~ywae
na srodowisko,

- 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~p do drogi publicznej z przylegajqcej ulicy,
- 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 komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej lub do gruntu przy zachowaniu przepis6w odr~bnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- ir6d~a ciep~a w budynkach - lokalne,



- 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) zasady podziafu nieruchomosci:
- wielkose dziafki budowlanej minimum 1000 m2, przy zachowaniu szerokosci front6w

dziafek minimum 20 m,
- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wyfqcznie
jako cz~sci uzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej.

10. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 200 symbolem 4.414.UZ:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokali mieszkalnych w budynku 0 funkcji usfugowej 0

udziale powierzchni uzytkowej budynku do 20%,
- istniejqca kaplica przyszpitalna do zachowania,
- wysokose budynk6w usfugowych do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym do 11m IiCZqCod poziomu terenu do najwyzszego punktu
przekrycia,

- wysokose pozostafych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do
6 m IiCZqCod poziomu terenu do najwyzszego punktu przekrycia,

- pofacie dachowe budynku usfugowego 0 nachyleniu od 20% do 100%,
- pofacie dachowe na pozostafych budynkach 0 nachyleniu od 20% do 70%,
- dachy kryte: dach6wkq bitumicznq, dach6wkq ceramicznq lub blachq dach6wkowq w

kolorze brqzowym, czerwonym lub grafitowym,
- dachy wysuni~te poza lico muru do 70 cm z uwzgl~dnieniem nawiqzania do formy

dach6w historycznych budynk6w sqsiadujqcych,
- zakaz stosowania spadk6w lukarn pOCZqwszy od kalenicy dachu,
- zakaz instalowania na elewacjach frontowych budynk6w: wszelkich urzqdzen licznikowych

infrastruktury technicznej, kt6rych powierzchnia frontowa wykracza poza powierzchni~
sciany frontowej, slusarki stalowej oraz okfadania elewacji pfytkami terakotowymi oraz
winylowymi typu "siding",

- zakaz realizacji loggii,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki do 50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziafce budowlanej od 0,2 do 1,0,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

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

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych -
czynnik6w w tym kolektor6w sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego i
energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% dziafki budowlanej,
- pas terenu pomi~dzy Iiniq brzegu rz. Rylki a liniq zabudowy okreslonq rysunkiem

planu zagospodarowany wyfqcznie zieleniq z zachowaniem istniejqcego dojazdu,
- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku jak

dla teren6w przeznaczonych pod szpitale i domy opieki spofecznej,
c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej:



- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) teren pohzony w strefie scis~ej ochrony
konserwatorskiej, realizacja zagospodarowania podlega jednoczesnie przepisom
odr~bnym,

- w granicach strefy scis~ej ochrony konserwatorskiej w przypadku rob6t ziemnych,
zwiqzanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej dzia~alnosci, nakazuje
si~ przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru,

- budynek szpitala wpisany do ewidencji zabytk6w, wymagane zachowania formy
architektonicznej elewacji i gabaryt6w,

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

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- istniejqca stacja transformatorowa do zachowania,
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej lub do gruntu przy zachowaniu przepis6w odr~bnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- ir6d~a ciep~aw budynkach - lokalne lub kompleksowe dla zespo~u budynk6w,
- usuwanie odpad6w szpitalnych i 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) wielkosc dzia~ek budowlanych uzalezniona od funkcji i wielkosci obiekt6w budowlanych
oraz sektor6w szpitalnych, dopuszczalny podzia~ przy zachowaniu szerokosci front6w
dzia~ek minimum 20m i wielkosci dzia~ki budowlanej minimum 1000m2

.

11. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 200 symbolem 4.415.U:

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

a) zasady zabudowy:
- zakaz realizacji ogrodzen, budynk6w gospodarczych i garazy,
- w budynku 0 funkcji us~ugowej dopuszcza si~ realizacj~ lokalu mieszkalnego 0

udziale powierzchni uzytkowej do 50%,
- wysokosc budynk6w us~ugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych do 10 m,
- po~acie dachowe budynku us~ugowego 0 nachyleniu od 5% do 30%,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

100%,
- wskainik intensywnosci zabudowy do 2,0,
- poziom kalenicy dachu winien nawiqzywac do kalenic budynk6w sqsiednich z

uwzgl~dnieniem zasady umiejscowienia linii kalenicy budynku nizszego w obr~bie
sciany szczytowej budynku wyzszego oraz r6znicy wysokosci kalenicy sqsiednich
budynk6w maksimum 0,5m,

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

- obowiqzuje zakaz realizacji obiekt6w us~ugowych, w kt6rych dzia~alnose jest
zaliczona do przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddzia~ywae na srodowisko,

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

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq zapewniajq ulice przylegajqce do terenu,
- wzd~uz Iinii rozgraniczajqcej ul. Targowej obowiqzuje zachowanie dojazdu 0

szerokosci minimum 13 m obs~ugujqcego bezposrednio dzia~ki budowlane,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia~ki pe~niqcej funkcj~ dojazdu do dzia~ek

budowlanych,
e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z sieci wodociqgowej,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych sieci i urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej lub do gruntu przy zachowaniu przepis6w odr~bnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej stacji transformatorowych lub z

istniejqcych Iinii 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) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 90 m2

, przy zachowaniu szerokosci front6w
dzia~ek minimum 6 m,

- 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.

12. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 200 symbolem 4.416.U:

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

a) zasady zabudowy:
- w budynku 0 funkcji us~ugowej dopuszcza si~ realizacj~ lokalu mieszkalnego 0

udziale powierzchni uzytkowej do 50%,
- wysokose budynk6w us~ugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych do 10 m,
- wysokose pozosta~ych budynk6w do 6 m,
- po~acie dachowe budynk6w 0 nachyleniu od 5% do 30%,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy do 1,5,

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
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,



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

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

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

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq zapewnia ulica przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe w obr~bie dziafki budowlanej lub z wykorzystaniem, zatoki

postojowej w pasie drogowym przylegajqcej ulicy,
e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z sieci wodociqgowej,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych sieci i urzqdzeri kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej lub do gruntu przy zachowaniu przepis6w odr~bnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej stacji transformatorowych lub z

istniejqcych 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,

g) zasady podziafu nieruchomosci:
- wielkose dziafki budowlanej minimum 500 m2

, przy zachowaniu szerokosci front6w
dziafek minimum 10m,

- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wyfqcznie
jako cz~sci uzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej.

13. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 201 symbolem 4.417.U:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokalu mieszkalnego w budynku 0 funkcji usfugowej
zwiqzanego z prowadzonq na terenie dziafalnosciq gospodarczq,

- budynki 0 wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu od 0,5 % do 50 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej

do 70 %,
- wskai:nik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,5 do 1,0,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w infrastruktury
technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem w stosunku
do realizacji obiekt6w i urzqdzeri zgodnych z przeznaczeniem terenu,

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

- udziaf powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziafki budowlanej, do kt6rej

inwestor posiada tytuf prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego dla
dziafek sqsiednich,

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych zawsze znaczqco oddziafywae
na srodowisko,



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

c) fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w strefie ochrony archeologicznej,
w przypadku robot ziemnych, zwiqzanych z dokonywaniem zmian charakteru
dotychczasowej dziatalnosci na terenie strefy, nakazuje si~ przeprowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~p do drogi publicznej z przylegajqcych ulic,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciekow bytowych do komunalnych sieci i urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej lub do gruntu przy zachowaniu przepisow odr~bnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zrodta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadow komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

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

f) nie ustala si~ sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) zasady podziatu nieruchomosci:
- wielkose dziatki budowlanej minimum 1000 m2, przy zachowaniu szerokosci frontow

dziatek minimum 10m,
- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszych warunkow mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.

14. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 202 symbolem 4.418.U:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokalu mieszkalnego w budynku 0 funkcji ustugowej
zwiqzanego z prowadzonq na terenie dziatalnosciq gospodarczq,

- budynki 0 wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych,
- potacie dachowe 0 nachyleniu od 0,5 % do 50 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej

do 70 %,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,5 do 1,5,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow infrastruktury
technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem w stosunku
do realizacji obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji zagospodarowania
terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow 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 ktorej

inwestor posiada tytut prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dziatek sqsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepisow szczegolnych,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddziatywae

na srodowisko,



- fragment terenu pofozony w granicach rezerwatu przyrody "Rawka" wchodzi w skfad
obszaru bezposredniego zagrozenia powodziq, obowiqzuje zakaz realizacji budynk6w
i ogrodzen utrudniajqcych przepfyw w6d,

- pas terenu 0 szerokosci 10m IiCZqCod granicy terenu rz. Rawki wchodzi w skfad
rezerwatu przyrody "Rawka", obowiqzujq zakazy realizacji zagospodarowania terenu
okreslone przepisami powofujqcym obszar chroniony,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) pofozony jest w strefie ochrony archeologicznej,
w przypadku rob6t ziemnych, zwiqzanych z dokonywaniem zmian charakteru
dotychczasowej dziafalnosci na terenie strefy, nakazuje si~ przeprowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna z przylegfej ulicy,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafek budowlanych,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu w przylegajqcej ulicy,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do istniejqcej sieci w przylegajqcej ulicy,
- odprowadzenie sciek6w przemysfowych do istniejqcej sieci z niezb~dnym

dostosowaniem jakosci sciek6w do warunk6w wymaganych dla sieci komunalnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych z cafego terenu do miejskiej kanalizacji

deszczowej w ul. J. Sfowackiego lub poprzez istniejqcy separator do gruntu lub rzeki,
- zakaz realizacji zbiornik6w sciek6w bytowych i produkcyjnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia lub z istniejqcej

stacji transformatorowej,
- 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) wielkosc dziafek budowlanych uzalezniona od realizowanej funkcji i wielkosci obiekt6w
budowlanych, przy zachowaniu szerokosci front6w dziafek minimum 20m i wielkosci
dziafki budowlanej minimum 400m2.

15. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 202 symbolem 4.419.P:

1) przeznaczenie: tereny obiekt6w produkcyjnych, skfad6w i magazyn6w;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ obiekt6w usfugowych z zakresu obsfugi transportu, obsfugi

finansowej i handlu oraz budynk6w lub lokali mieszkalnych zwiqzanych z prowadzonq
na terenie dziafalnosciq gospodarczq,

- budynki 0 wysokosci do 15m,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu od 18% do 70%,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej

do 70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,4 do 2,
- odlegfosc ogrodzen od granicy terenu rz. Rawki minimum 10m,
- ogrodzenia od strony rzeki azurowe lub z zywopfotu,

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 znaczqco oddziatywac

na srodowisko,
- fragment terenu pohzony w granicach rezerwatu przyrody "Rawka" wchodzi w sktad

obszaru bezposredniego zagrozenia powodziq, obowiqzuje zakaz realizacji budynk6w
i ogrodzeri utrudniajqcych przeptyw w6d,

- pas terenu 0 szerokosci 10m IiCZqCod granicy terenu rz. Rawki wchodzi w sktad
rezerwatu przyrody "Rawka", obowiqzujq zakazy realizacji zagospodarowania terenu
okreslone przepisami powotujqcym obszar chroniony,

- w obr~bie teren6w potozonych w granicach obszar6w zagrozenia powodziowego,
realizacja zagospodarowania podlega jednoczesnie przepisom odr~bnym oraz
warunkom zakazu realizacji budynk6w i napowietrznych sieci infrastruktury technicznej
oraz wprowadzania zadrzewieri i zakrzaczeri ograniczajqcych przeptyw w6d
powodziowych,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w strefie ochrony archeologicznej,
w przypadku rob6t ziemnych, zwiqzanych z dokonywaniem zmian charakteru
dotychczasowej dziatalnosci na terenie strefy, nakazuje si~ przeprowadzenie badari
archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna z przylegtej ulicy,
- dost~pnosc komunikacyjna do dziatki Nr 153/3 poprzez dziatk~ Nr 155,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatek budowlanych,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu w przylegajqcej ulicy,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do istniejqcej sieci w przylegajqcej ulicy,
- odprowadzenie sciek6w przemystowych do istniejqcej sieci z niezb~dnym

dostosowaniem jakosci sciek6w do warunk6w wymaganych dla sieci komunalnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych z catego terenu do miejskiej kanalizacji

deszczowej w ul. J. Stowackiego lub poprzez istniejqcy separator do gruntu lub rzeki,
- zakaz realizacji zbiornik6w sciek6w bytowych i produkcyjnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia lub z istniejqcej

stacji transformatorowej,
- 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,

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

g) wielkosc dziatek budowlanych uzalezniona od realizowanej funkcji i wielkosci obiekt6w
budowlanych, przy zachowaniu szerokosci front6w dziatek minimum 20m i wielkosci
dziatki budowlanej minimum 2000m2

.

16. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku zmiany planu Nr 202 symbolem 4.420.MN:

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

a) zasady zabudowy:



- teren stanowi uzupe~nienie dzia~ki budowlanej lub dzia~ek budowlanych powsta~ych w
wyniku podzia~u dzia~ki ewidencyjnej Nr 152,

- zakaz realizacji budynk6w,
- odleg~osc ogrodzen od granicy terenu rz. Rawki minimum 10m,
- ogrodzenia od strony rzeki azurowe lub z zywo~otu,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, 100% terenu,
- teren podlega ochronie przed ha~asem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
- fragment terenu po~ozony w granicach rezerwatu przyrody "Rawka" wchodzi w sk~ad

obszaru bezposredniego zagrozenia powodziq, obowiqzuje zakaz realizacji budynk6w
i ogrodzen utrudniajqcych prze~yw w6d,

- pas terenu 0 szerokosci 10m IiCZqCod granicy terenu rz. Rawki wchodzi w sk~ad
rezerwatu przyrody "Rawka", obowiqzujq zakazy realizacji zagospodarowania terenu
okreslone przepisami powo~ujqcym obszar chroniony,

- w obr~bie teren6w po~ozonych w granicach obszar6w zagrozenia powodziowego,
realizacja zagospodarowania podlega jednoczesnie przepisom odr~bnym,

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

d) dost~pnosc komunikacyjna do dzia~ki Nr 153/1 stanowiqcej uzupe~nienie dzia~ki
budowlanej (dzia~ka ewidencyjna Nr 152) poprzez dzia~k~ Nr 152,

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

§ 9. W obszarze urbanistycznym Nr 5 wyznacza si~ i ustala nast~pujqce
przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla
terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 203 symbolem 5.83.R,RM:

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

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

poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 10m,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do

15m,
- nachylenie po~aci dachowych budynk6w mieszkalnych symetryczne wzgl~dem kalenicy

od 40% do 100%,
- po~acie dachowe pozosta~ych budynk6w od 5% do 100%,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy w obr~bie terenu zabudowy zagrodowej od 0,2 do

0,7,
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 30% powierzchni terenu
zabudowy zagrodowej,

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

- zakaz realizacji obiekt6w produkcji zwierz~cej 0 wielkosci powyzej 40DJP (duzych
jednostek przeliczeniowych),

- zakaz realizacji obiekt6w, w kt6rych dzia~alnosc jest zaliczona do planowanych
przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddzia~ywac na srodowisko,



- obowiqzuje zachowanie standard6w jakosci srodowiska na granicy dziafki budowlanej,
do kt6rej inwestor posiada tytuf prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu
okreslonego dla dziafek sqsiednich,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6fczesnej oraz szczeg6fowych zasad i warunk6w scalania i podziafu nieruchomosci,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu zapewniajq drogi przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie terenu,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcej sieci wodociqgowej,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do przydomowych oczyszczalni sciek6w przy

zachowaniu przepis6w odr~bnych lub do szczelnych zbiornik6w na nieczystosci ciekfe,
sytuowanych w obr~bie dziafki budowlanej, a nast~pnie wywozone na zlewni~
oczyszczalni sciek6w,

- utylizacja gnojowicy w obr~bie teren6w rolnych gospodarstwa przy zachowaniu
przepis6w odr~bnych,

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do gruntu przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych,

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

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

- wprowadza si~ stref~ kontrolowanq ochrony gazociqgu wysokiego cisnienia DN400 0
szerokosci 3m IiCZqCod osi gazociqgu w obydwie strony, w kt6rej obowiqzujq zakazy
zagospodarowania okreslone przepisami odr~bnymi, a w tym mi~dzy innymi: zakaz
realizacji budynk6w, urzqdzania stafych skfad6w i magazyn6w, sadzenia drzew i
krzew6w oraz prowadzenia dziafalnosci mogqcej zagrozic trwafosci gazociqgu podczas
jego eksploatacji,

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

g) wielkosc dziafki zabudowy zagrodowej minimum 3000m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dziafek minimum 20m.

§ 10. W obszarze urbanistycznym Nr 6 wyznacza si~ i ustala nast~pujqce
przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla
terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 204 symbolem 6.28.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,
- 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 budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 0,6,

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 biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie) znaczqco

oddziatywae na srodowisko,
- 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~pnose 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 przydomowych oczyszczalni sciek6w przy

zachowaniu przepis6w odr~bnych lub do szczelnych zbiornik6w na nieczystosci ciekte,
sytuowanych w obr~bie dziatki budowlanej, a nast~pnie wywozone na zlewni~
oczyszczalni sciek6w,

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej lub do gruntu przy zachowaniu przepis6w odr~bnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcych Iinii niskiego napi~cia,
- i:r6dta 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) zasady podziatu nieruchomosci:
- wielkose dziatki budowlanej minimum 800 m2 przy zachowaniu szerokosci front6w

dziatek minimum 20m z uwzgl~dnieniem zasad podziatu okreslonych rysunkiem
zmiany planu,

- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki budowlanej.

§ 11. W obszarze urbanistycznym Nr 8 wyznacza si~ i ustala nast~pujqce
przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla
terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 205 symbolem 8.158.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokose budynk6w ustugowych do 9 m,
- wysokose pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

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

60%,
- wskai:nik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,5 do 1,

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 biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie) znaczqco

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

c) fragment terenu (wg rysunku planu) po~ozony jest w strefie ochrony archeologicznej,
w przypadku rob6t ziemnych, zwiqzanych z dokonywaniem zmian charakteru
dotychczasowej dzia~alnosci na terenie strefy, nakazuje si~ przeprowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dzia~ek bUdowlanych zapewnia ulica przylegajqca do
terenu,

- 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 komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- do czasu realizacji sieci komunalnych odprowadzenie sciek6w bytowych do

przydomowych oczyszczalni sciek6w przy zachowaniu przepis6w odr~bnych lub 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 zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej lub do gruntu przy zachowaniu przepis6w odr~bnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcych 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) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 350m2 przy zachowaniu szerokosci front6w

dzia~ek minimum 9m z uwzgl~dnieniem zasad podzia~u okreslonych rysunkiem zmiany
planu,

- 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.

Rozdzial3
Postanowienia koncowe

§ 12. Nie sformu~owano rozstrzygni~cia 0 sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadan w~asnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania - zadania z tytu~u zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary po~ozone w rejonie ulic: obszary
po~ozone w rejonie ulic: Zytniej i Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i Kazimierza
Wielkiego, Cmentarnej i S~owackiego, Mickiewicza i Krakowskiej, Po~udniowej i Reymonta,
Tomaszowskiej i S~owackiego, Przemys~owej i Zwolinskiego, Targowej, Targowej i Reymonta,
S~owackiego, Krakowskiej, Osada Oolna, 1 Maja, nie wyst~pujq.

§ 13. Traci moc 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 (Oziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego Nr 64, poz. 354 ze zm.) w
zakresie ustalen dotyczqcych obszar6w obj~tych niniejszq zmianq planu.



§ 14. Traci moc uchwa~a Nr XV/224/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 8
lutego 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego Nr 129 poz. 1328) w zakresie
ustalen dotyczqcych obszar6w obj~tych niniejszq zmianq planu.

§ 15. Traci moc uchwa~a Nr XIII/111/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27
Iistopada 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, fragmenty po~ozone przy ulicach: Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i
Wodnej, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jerozolimskiej i S~onecznej), Zamkowa Wola,
Konstytucji 3-Maja i Krakowskiej, Warszawskiej i Targowej, Kardyna~a Wyszynskiego i Adama
Mickiewicza, Kolejowej i towickiej, Jana Chryzostoma Paska, Dolnej i Juliana Tuwima, Ksi~ze
Domki oraz Juliusza S~owackiego i Katowickiej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego z
2008r. Nr 15, poz.190) w zakresie ustalen dotyczqcych obszaru obj~tego niniejszq zmianq
planu.

§ 16. Traci moc uchwa~a Nr XXVI/217/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
29 patdziernika 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar po~ozony w rejonie ulic W~adys~awa
Reymonta i Targowej (Dziennik. Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego z 2008r. Nr 362 poz.
3176 i z 2009r Nr 59 poz. 574) w zakresie ustalen dotyczqcych obszaru obj~tego niniejszq
zmianq planu.

§ 17. Traci moc uchwa~a Nr XIV/1 01/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28
grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszary po~ozone w rejonie ulic: Jerozolimskiej i Bia~ej, Zamkowej i Krzywe
Ko~o, Polnej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego z 2012 poz.567) w zakresie ustalen
dotyczqcych obszaru obj~tego niniejszq zmianq planu.

§ 18. Traci moc uchwa~a Nr XXIII/174/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19
grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszary po~ozone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego i Sobieskiego,
Bia~ej, towickiej, Kosciuszki i S~owackiego, Krakowskiej i Gqsiorowskiego, Solidarnosci,
S~owackiego, Krakowskiej i Po~udniowej, Fawornej i S~owackiego, Orzeszkowej i Sienkiewicza,
Katowickiej i Tatar, Ksi~ze Domki (Dziennik. Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego z 2013 r. poz.
549)+ w zakresie ustalen dotyczqcych obszaru obj~tego niniejszq zmianq planu.

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

2. Uchwa~a wchodzi w zycie po up~ywie 14 dni od dnia og~oszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.


