
UCHW ALA NR XXX/247/09
RADY MIAST A RA WA MAZOWIECKA

z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie wyst~pienia z wnioskiem 0 dokonanie zmiany granic Miasta
Rawa Mazowiecka.

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.1568; z2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223
poz. 1458) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co nastfpuje:

§ 1. Wyst~puje si~ z wnioskiem do Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji,
za posrednictwem Wojewody L6dzkiego, 0 dokonanie zmiany granic administracyjnych
Miasta Rawa Mazowiecka i Gminy Rawa Mazowiecka poprzez wlqczenie do obszaru
Miasta Rawa Mazowiecka cz~sci obszaru Gminy Rawa Mazowiecka, obejmujqcego
dzialki oznaczone numerami: 815/2,816,817,818,819,833 i 834, 0 lqcznej powierzchni
41,57 ha, polotone w obr~bie Boguszyce.

§2. Wniosek, 0 kt6rym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem oraz niezb~dnymi
dokumentami, mapami i informacjami potwierdzajqcymijego zasadnos6 stanowi zalqcznik
do uchwaly.
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Zalqcznik do Uchwaly Nr XXX/247/2009
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 21 stycznia 2009 r.

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Minister Spraw Wewn~trznych i Administracji

za posrednictwem
Pani Jolanty Chelminskiej
Wojewody L6dzkiego

Rada Miasta Rawa Mazowiecka zwraca Sl~ z wnioskiem
do Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji 0 dokonanie zmiany granic
administracyjnych Gminy Miasta Rawa Mazowiecka oraz Gminy Rawa Mazowiecka poprzez
wlqczenie do dotychczasowego obszaru Gminy Miasta Rawa Mazowiecka cz~sci obszaru
Gminy Rawa Mazowiecka polozonego w obr~bie Boguszyce.

Administracyjna zmiana granic Gminy Miasta Rawa Mazowiecka polegalaby
na wlqczeniu cz~sci terytorium Gminy Rawa Mazowiecka, polozonego w obr~bie Boguszyce,
oznaczonego numerami dzialek: 815/2,816,817,818,819,833 i 834 0 lqcznej powierzchni
41,57 ha do granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka i Gminy Rawa Mazowiecka zostal
wybudowany zesp61 sztucznych zbiomik6w wodnych na rzece Rawka. Zesp61 sklada si~
z dw6ch cz~sci. Wybudowanego w 1978 r. zbiomika wodnego "Dolna" 0 pow. 35 ha,
polozonego w granicach Miasta Rawa Mazowiecka oraz wybudowanego w 1987 r.
zbiomika "Tatar", polozonego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka we wsi Boguszyce,
kt6rego powierzchnia lustra wody wynosi okolo 18 ha.

Zbiomik "Dolna" jest utworzony pi~trzeniem wody na korycie i w dolinie rzeki Rawki
w rejonie ulic Slowackiego, Tatar i Ksi~ze Domki w Rawie Mazowieckiej. Ponizej zapory
czolowej zbiomika "Dolna" dolin~ rz. Rawki wypelniajq miejskie tereny zielone ana obrzezu
doliny, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zbiomik "Dolna" z podstawowq funkcjq
ochrony przeciwpowodziowej sluzy r6wniez rekreacji, w~dkarstwu a spi~trzone wody
do nap~du malej elektrowni. W sklad zbiomika wchodzq, czasza gl6wna oraz przylegle stawy
buforowe - w~dkarskie. Stawy buforowe opierajq si~ 0 brzeg naturalny i chroniq czasz~
zbiomika przed splywami w6d opadowych z przyleglych teren6w zabudowanych, retencjonujq
i podczyszczajq te wody z odprowadzeniem do koryta rzeki Rawki ponizej zbiomika. Stawy te
Sq jednoczeSnie wykorzystywane jako stawy rybackie do produkcji narybku dla zarybiania
zbiomik6w "Dolna" i "Tatar". Dojazd do budowli pi~trzqcych zbiomika zapewniajq istniejqce
drogi i ulice miej skie Rawy Mazowieckiej oraz nawierzchnia trwala na koronie zapory
czolowej lqczqca oba brzegi zbiomika. Zbiomiki "Tatar" i "Dolna" przegradza zapora czolowa
z urzqdzeniami spustowymi odprowadzajqcymi wody ze zbiomika "Tatar"
do zbiomika "Dolna". Zbiomiki w granicach lustra wody czaszy gl6wnej oraz koryto rzeki



obustronnie z pasem szerokosci 10m liczqc od 1inii brzegu, S'l fragmentem rezerwatu
przyrodniczego "Rawka".

Wnioskowany do przylqczenia teren - zbiornik wodny "Tatar" na rzece Rawce
wraz z przy1egaj'lcym terenem 1as6w panstwowych - jest integra1nie zwi'lzany z za1ewem
rekreacyjnym "Do1na". Zbiorniki pol'lczone jazem, umo:z:liwiaj'lcym regu1acj~ stan6w wody.
Od strony poludniowej zbiornika "Tatar" teren jest w przewazaj'lcej cz~sci za1esiony,
w cz~sci poludniowo i p6lnocno - wschodniej oraz srodkowej znajduje si~ zbiornik wodny,
w cz~sci zachodniej wyst~puj'll'lki oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, w cz~sci p6lnocnej
znajduj'l si~ grunty zadrzewione i zakrzewione, l'lki oraz pastwiska.

Powierzchnia Gminy Miasta Rawa Mazowiecka wynosi 1 386 ha. Powierzchnia
Gminy Rawa Mazowiecka wynosi 16365 ha, w tym powierzchnia obr~bu Boguszyce,
kt6rego cz~s6 0 pow. 41,57 ha jest przedmiotem zmiany granic - wynosi 692,04 ha.
Dane te sqzgodne z ewidencj'l grunt6w. Proponowany do przej~cia obszar jest niezamieszkaly.

Granice wnioskowanego obszaru proponuje si~ przeprowadzi6 po granicach istniej'lcych
dzialek ewidencyjnych bez wprowadzenia nowych podzial6w tak, aby przebieg granic
byl czyte1ny i nieskomp1ikowany. Usta1enie nowej skorygowanej granicy pomi~dzy
Gmin'l Rawa Mazowiecka i Miastem Rawa Mazowiecka nie naruszy jednorodnosci terytorium
Gminy Rawa Mazowiecka. Teren proponowany do przyl'lczenia do Miasta Rawa Mazowiecka
jest nie zabudowany. Nie zasied10ne tereny b~dqce przedmiotem wniosku pozostaj'l tym
samym bez wplywu na wi~zi spoleczne, gospodarcze i ku1turowe.

Bior'lc powyzsze pod uwag~ na1ezy stwierdzi6, ze przedmiotowa zmiana granic
dokonywana jest w spos6b zapewniaj'lcy Gminie Rawa Mazowiecka
i Gminie Miastu Rawa Mazowiecka jednorodny uklad przestrzenny oraz zapewniajqcy
zdo1nos6 wykonywania zadan pub1icznych spelniaj'lc przeslanki, 0 kt6rych mowa
wart. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym.

Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiaja ponizsze argumenty
i uwarunkowania.

1. Bezpieczenstwo miasta w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Zbiorniki b~d'l
funkcjonowa6 jako podw6jne zabezpieczenie przed wodami powodziowymi obszar6w
polozonych w centra1nej i p6lnocnej cz~sci miasta. Oparcie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego 0 dwa zbiorniki w ukladzie kaskadowym zdecydowanie poprawi
moz1iwos6 manewru w sytuacji kryzysowej. Lqcznie zbiorniki b~d'l stanowi6 rezerwuar
o pojemnosci okolo 1 m1n m3 wody.

2. Umoz1iwione b~dzie prowadzenie przez jedn'l jednostk~ samorz'ldow'l komp1eksowych
dzialan w zakresie zagospodarowania i funkcjonowania zbiornik6w "Tatar" i "Do1na"
oraz wynikaj'lcych z tego uwarunkowan i dzialan z zakresu ochrony srodowiska.

3. Ulatwione b~dzie wlasciwe zagospodarowanie, a takze wypracowanie w przyszlosci
jednolitego sposobu zarz'ldzania zespolem zbiornik6w przez samorz'ld miasta, co sprzyja6
b~dzie prowadzeniu prawidlowej gospodarki wodnej oraz zagospodarowaniu
rekreacyjnemu.

4. Umoz1iwione b~dzie racjona1ne zagospodarowanie bazy sportowo-rekreacyjnej
i turystycznej poprzez budow~ sciezek rowerowych, turystycznych, przyrodniczych
i wodnych. To przedsi~wzi~cie wpisuje si~ w zasad~ bio1ogicznego zagospodarowania
do1iny Rawki obj~tej ochron'l krajobrazu (OChK).
Tereny obj~te wnioskiem S'l od dawna scis1e zwi'lzane z miastem, a decyzja

Rady Ministr6w ty1ko ten stan uporz'ldkuje i usankcjonuje.



OkreSlenie szacunkowych koszt6w jednorazowych stalych wprowadzenia proponowane]
zmIany.

Koszty j ednorazowe, zwiqzane S'l:.:

• z wykonaniem opracowania mlej scowego planu zagospodarowania przestrzennego
z wczesniejszym sporz'l:.dzeniem studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta - 15 000 zl;

• z wykonaniem operatu wodno- prawnego - 10 000 zl;
• z wyznaczeniem i oznaczeniem nowych granic miasta, czyli mapy do cel6w

planistycznych i prawnych - 5 000 zl,
• ze zmian'l:.w ewidencji grunt6w i ksi~gach wieczystych - 3 000 zl;
• z tablicami informacyjnymi - 5 000 zl.

koszty zagospodarowania terenu zbiornika (projekt urbanistyczno - architektoniczny,
zagospodarowanie obszaru zbiornika Tatar) - 100 000 zl;
budowa obiekt6w rekreacyjno sportowych na terenie zbiornika
(plaze, sciezki rowerowe, przystanie wodne) - 300000 zl;
regulacja wody w zbiorniku z przebudow'l:. zapory czolowej (pogl~bienie zbiornika -
odmulenie, budowa jazu, umocnienie zapory czolowej i zap6r bocznych, przebudowa
wa16w pomi~dzy zbiornikiem "Dolna" i Tatar) - 6 000 000 zl;
wykonanie dr6g dojazdowych od strony miejscowosci Chrusty - 100 000 zl;
uzbrojenie terenu w tym: oswietlenie, woda, kanalizacja - 100 000 zl.

• utrzymanie zbiornika "Tatar" wraz z zapor'l:.- 50000 zl na rok;
• utrzymanie i eksploatacja infrastruktury technicznej - 30000 zl na rok;

sprzedaz okolo 10 dzialek pod tereny letniskowo
od strony drogi Rawa Mazowiecka - Boguszyce - 500 000 zl;
podatki od nieruchomosci - 3 500 zl/rok;
oplaty za pola namiotowe - 2 000 zl/rok;
oplata roczna z tytulu trwalego zarz'l:.du- 5 000 zl.

Wyniki konsultacji z mieszkancami Gminy Miasta Rawa Mazowiecka
i Gminy Rawa Mazowiecka.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka wykonuj'l:.c postanowienia uchwaly Nr XXVI/222/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkancami Miasta Rawa Mazowiecka w przedmiocie zmiany jego granic
przeprowadzila konsultacje spoleczne z mieszkancami miasta, kt6re odbyly si~
w dniach od 5 do 7 stycznia 2009 r. Uprawnionych do glosowania bylo 14 740 os6b.
W konsultacjach wzi~lo udzial 170 os6b, z czego 169 os6b wypowiedzialo si~ pozytywnie
za proponowan'l:. zmian'l:. granic Miasta Rawa Mazowiecka, natomiast 1 osoba wstrzymala si~
od glosu. W zwiqzku z powyzszym Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwalq Nr XXXl246109
z dnia 21 stycznia 2009 r. pozytywnie zaopiniowala zmian~ administracyjnct granic miasta.



b) wyniki konsultacji z mieszkancami
w Gminie Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka realizuj<\:.c postanowienia uchwaly Nr XXI/128/08
Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 wrzeSnia 2008 r. przeprowadzila konsultacje
spoleczne z mieszkancami solectwa Boguszyce w dniu 10 pazdziernika 2008 r. w formie
zebrania wiejskiego, kt6re zakonczyly si~ wyrazeniem opinii pozytywnej.
W zwi<\:.zkuz powyzszym Rada Gminy Rawa Mazowiecka podj~la uchwal~ Nr XXII/137/08
z dnia 23 pazdziernika 2008 r. pozytywnie opiniuj<\:.c<\:.wniosek Miasta Rawa Mazowiecka.. .w spraWle zmlany gramc.

Lista zal~cznikow do wniosku 0 zmianf granic Gminy Miasta Rawa Mazowiecka
oraz Gminy Rawa Mazowiecka:

1. Zaswiadczenie Starosty Rawskiego, potwierdzaj<\:.cepowierzchni~ ewidencyjn<\:.terenu
poszerzaj<\:.cego granice Gminy Miasta Rawa Mazowiecka - pismo ill GG.I.7430-
457/2008/2 z dnia 5 listopada 2008 r.,

2a. Uchwala Nr XXVI/222/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
29 paZdziernika 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami
Miasta Rawa Mazowiecka w przedmiocie zmiany jego granic,

2b. Uchwala Nr XXI/128/08 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 wrzesnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami solectwa Boguszyce,

3a. Uchwala Nr XXX/246/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie wyrazenia opinii dotycz<\:.cej zmiany granic administracyjnych
Miasta Rawa Mazowiecka,

3b. Protok61 Komisji d/s przeprowadzenia konsultacji w spraWle zmlany
granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 7 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia wynik6w konsultacji,

3c. Uchwala Nr XXII/137/08 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia
23 pazdziernika 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Miasta Rawa Mazowiecka.. .w spraWle zmlany gramc,

3d. Protok61 z zebrania wiejskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami
solectwa Boguszyce w dniu 10.10.2008 r. wraz z list<\:.mieszkanc6w solectwa
Boguszyce,

4a. Mapy topograficzne w skali 1:10 000 z zaznaczeniem dotychczasowych granic miasta
(kolor czerwony) i gminy obj~tej wnioskiem (kolor niebieski),

4b. Mapa ewidencyjna w skali 1:10 000 z zaznaczeniem dotychczasowych gramc
(kolor bialy) oraz granic obszaru do planowanego przyl<\:.czenia(kolor niebieski),

4c. Wypis z operatu ewidencyjnego,
5. Opinia L6dzkiego Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego potwierdzaj<\:.ca przebieg dotychczasowych granic Gminy Miasta
Rawa Mazowiecka oraz Gminy Rawa Mazowiecka - pismo ill GN.II.7613-5/08,

6. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka
dla obszaru proponowanego do przyl<\:.czenia,

7. Ortofotomapa przedstawiaj<\:.ca obszar proponowany do przyl<\:.czenia (zalew Tatar)
oraz fragment terenu miasta (zalew Dolna) - 2 egzemplarze,

W tym stanie faktycznym i prawnym Rada Miasta Rawa Mazowiecka uwaza, ze wniosek
o zmian~ granic jest w pelni uzasadniony.
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STAROSTA RAWSKI
Plac Wolno~ci 1·

.••6 ..200 Rawa Mazowiecka

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt.1 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 sierpnia
2001 r. w sprawie trybu post~powania przy sktadaniu wniosk6w dotyczqcych tworzenia,
lqczenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowosci
statusu miasta, ustalenia i zmiany nazw gmin i siedzib ich wladz oraz dokument6w
wymaganych w tych sprawach (DZ. U. z dnia 22 sierpnia 2001 r.), Starosta Rawski
potwierdza i:z dzialki oznaczone numerami: 815/2 0 pow. 15,59 ha, 816 0 pow. 2,48 ha,
817 0 pow. 6,99 ha, 818 0 pow. 3,99 ha, 819 0 pow. 0,80 ha, 833 0 pow. 6,08 ha,
834 0 pow. 5,64 ha, poto:zone w obr~bie Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka 0 lqcznej
powierzchni 41,57 ha, Sq zgodne z operatem ewidencji grunt6w i budynk6w.
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UCHW ALA NR XXVI/222/08
RADY MIASTA RA WA MAZOWIECKA

z dnia 29 paidziernika 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Miasta Rawa Mazowiecka
w przedmiocie zmiany jego granic

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 1, art. Sa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218), Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nast~puje:

§ 1.1. W zwiqzku z zamiarem przystqpienia do zmiany granic administracyjnych
Gminy Miasta Rawa Mazowiecka postanawia si~ przeprowadzi6 konsultacje z mieszkancami
Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany jego granic poprzez whtczenie do Miasta Rawa
Mazowiecka cz~sci terytorium Gminy Rawa Mazowiecka polo:lonego w obr~bie Boguszyce,
oznaczonego numerami dzialek: 815/2,816,817,818,819,833 i 8340 htcznej powierzchni
41,57 ha, ktorego granice okreSla zalqcznik ill 1 do niniejszej uchwaly.
2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala si~ nast~pujqcej tresci pytanie:
"Czy jestes za zmian,!:-granic Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, poprzez wl,!:-czeniedo Miasta
Rawa Mazowiecka cz~sci terytorium Gminy Rawa Mazowiecka polo:lonego w obr~bie
Boguszyce, oznaczonego numerami dzialek: 815/2,816,817,818,819,833 i 834 ol,!:-cznej
powierzchni 41,57 ha?"

§ 2. Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach s'!:-osoby posiadaj,!:-ceczynne prawo
wyborcze, zamieszkale i wpisane do rejestru wyborcow Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Mieszkancy mog'!:-wyrazi6 opini~ w sprawie b~d,!:-cejprzedmiotem konsultacji
poprzez umieszczenie znaku X w odpowiedniej rubryce karty do konsultacji. Wzor karty okresla
zal,!:-cznikill 2 do niniejszej uchwaly.

§ 4. Projekt zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka zostanie udost~pniony
mieszkancom:
1) w sekretariacie Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka, PI. Marszalka Pilsudskiego 5;
2) w Wydziale Gospodarki Terenami Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 5. Tennin rozpocz~cia i zakonczenia konsultacji, miejsce ich przeprowadzenia,
sklad osobowy komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzor pr<Wlyj~2Mf~~ego
wyniki z przeprowadzonych konsultacji okreSli Burmistrz Miasta ~W~W@lW1E<;KA

0\ Marszalka J. Pitsudsklego 5
Q6 - 200 Rawa Mazowiecka
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§ 6. 0 terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka poinformuje osoby uprawnione na 7 dni przed terminem ich rozpocz~cia,
w spos6b zwyczajowo przyj~ty.

§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego.

PRZEWODNICZ/\C.A
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

G~J.~bL\
Grazy{ta Dfbska ,-
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Za1'lcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXVI/222//08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 paidziemika 2008 r.

KARTA DO KONSUL TAcn
w sprawie zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka

Czy jestes za zmian~ granic Gminy Miasta Rawa Mazowiecka - okreslonych w uchwale
Nr XXVI/222/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 paidziemika 2008 roku w
sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Miasta Rawa Mazowiecka
w przedmiocie zmiany jego granic - poprzez wl~czenie do Miasta Rawa Mazowiecka
cz~sci terytorium Gminy Rawa Mazowiecka, polozonego w obr~bie Boguszyce,
oznaczonego numerami dzialek: 815/2,816,817,818,819,833 i 834 0 I~cznej
powierzchni 41,57 ha ?

D
D
D

INFORMACJA:
1. UDZIELAJ1\C ODPOWIEDZI NA PYTANIE STA WIA SII;; ZNAK "X" TYLKO W

JEDNEJ KRA TCE.
2. ODPOWIEDZ NA PYTANIE UW AZA SII;; ZA NIEW AZNf\, JEZELI NIE

RAD£~4Wf~NO ZNAKU "X" W ZADNEJ KRA TCE, POSTA wrONO 2 LUB 3 ZNAKI
RAWA MAZ3(#Ji~AZANO KRATKI;;.
PI. Marszalka J. PBsudskiego 5

96 - 200 Rawa Mazowiecka
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Uchwala Nr XXI/128/08
Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 24 wrzesnia 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami solectwa
Boguszyce

•

Na podstawie art. 4a ust.1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0

samorz'ldzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558 i Nr 113, poz.984, nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr
162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr
175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr48 poz.327 ,Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w oparciu 0 § 2 za1'lcznika do Uchwaly Nr XXVIV146/05 Rady
Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie okreslenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkancami gminy
Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala co nast~puje :

§ 1. Ustala si~ , ze w solectwie Boguszyce , odb~d'l si~ konsultacje spoleczne
dotycz'lce zmiany granic gminy , polegaj'lcej na wy1'lczeniu cz~sci obszaru solectwa
Boguszyce z terytorium Gminy Rawa Mazowiecka i w1'lczeniu tej cz~sci do Miasta Rawa
Mazowiecka , b~d'lcej s'lsiedni'l gmin'l.

§ 2. Konsultacje obejm'l swym zasi~giem mieszkaJicow jednostki pomocniczej
Gminy Rawa Mazowiecka - Solectwa Boguszyce .

•

RADAMIASTA
RAWA MAZOWIECKA
PI. Marszatka J. Pitsudskiego 5

96 - 200 Rawa Mazowiecka
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UCHW ALA NR XXX/246/09
RADY MIASTA RA W A MAZOWIECKA

z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie wyrazenia opinii dotycz~cej zmiany granic administracyjnych Miasta
Rawa Mazowiecka.

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
grninnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223
poz. 1458), po przeprowadzeniu konsultacji spolecznych w sprawie zmiany granic
adrninistracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka na podstawie uchwaly Nr XXVI/222/08 Rady
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z rnieszkancami Miasta Rawa Mazowiecka w przedmiocie zmiany jego granic
(Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 358, poz. 3142) Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. Wyraza si~ pozytywn'l. opini~ w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta
Rawa Mazowiecka, polegaj'l.cej na w1'l.czeniuw granice miasta cz~sc obszaru Gminy Rawa
Mazowiecka, obejrnuj'l.cego dzialki oznaczone numerami: 815/2, 816, 817, 818, 819, 833
i 834, 0 l'l.cznej powierzchni 41,57 ha, polozone w obr~bie Boguszyce.

h<L f: \'JUl.!i\J !CL/\CA
RADY lvil/\STA RAW!" Tv1AZOVJIECK!\CJ"'+" ~hSrtJ
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Zaletcznik nr 1 do zarzetdzenia
Nr 59/2008 z dnia 12.12.2008 r.

Protok61 Komisji
d/s przeprowadzenia konsultacji

w sprawie zmiany granic administracyjnych
Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 7 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia wynik6w konsultacji

Ustalenia wynik6w przeprowadzonej konsultacji w sprawie zmiany granic
administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka okreslonych w uchwale Rady Miasta Rawa
Mazowiecka Nr XXVI/222/2008 z dnia 29 paZdziemika 2008 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkancami Miasta Rawa Mazowiecka w przedmiocie zmiany jego granic
(Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 358, poz. 3142) dokonala Komisja d/s
przeprowadzenia tych konsultacji powolana zarz~dzeniem Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka Nr 59/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r., w sprawie ustalenia terminu rozpocz~cia
i zakonczenia konsultacji z mieszkancami Miasta w sprawie zmiany jego granic, powolania
komisji d/s przeprowadzenia konsultacji i skladu osobowego tej komisji oraz wzoru protokolu
zawieraj~cego wyniki z przeprowadzonej konsultacji, w skladzie:

Na podstawie kart do konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka
wypelnionych i zlozonych przez mieszkanc6w Miasta Rawa Mazowiecka bior~cych udzial
w konsultacjach, Komisja ustalila nast~puj~ce wyniki tej konsultacji:

1. Liczba os6b uprawnionych do wzi~cia udziaru w konsultacjach

2. Liczba os6b uczestnicz~cych w konsultacjach

3. Liczba kart do konsultacji z zaznaczon~ odpowiedzi~ ,,Jestem za"

4. Liczba kart do konsultacji z zaznaczon~ odpowiedzi~ "Jestem przeciw"

5. Liczba kart do konsultacji z zaznaczon'l odpowiedzi'l "Wstrzymuj~ si~"

6. Liczba kart do konsultacji niewaznych

1) Monika Wozniak

2) Grazyna Cieryt

3) Tomasz Brzezinski

Przewodnicz'lcy Komisji
RADA MIAS]'A

RAWA ~~uwm~nicz'lcego Komisji
PI. Ma:szaJB:fo~iJR~~i5

96 - -,00 Rawa'Mazowiec1(a
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Uchwala Nr XXII/137/08
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 23 paidziernika 2008 roku.

w sprawie zaoplnlowania wniosku Miasta Rawa
Mazowiecka w sprawie zmiany granic.

Na podstawie art. 4 bust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr
113, poz.984, ill 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568
; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z
2006 r. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218 ) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala co nastfpuje :

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkailcami solectwa Boguszyce ,
opiniuje si~ pozytywnie wniosek Miasta Rawa Mazowiecka 0 zmian~ granic
administracyjnych Gminy Rawa Mazowiecka i Miasta Rawa Mazowiecka 0 obszar 41,57 ha ,
polo:lony w obr~bie wsi Boguszyce i oznaczony w ewidencji grunt6w numerami dzialek :
815/2,816,817,818,819,833 i 834, poprzez wyl'tczenie tego terenu z terytorium Gminy
Rawa mazowiecka i wl'tczenie go do terytorium Miasta Rawa Mazowiecka .

§ 2. Uchwala podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeiJ.
w siedzibie Urz~du Gminy Rawa Mazowiecka.

RADAMIASTA
RAWA MAZOWIEC;KA
PI. Marszatka J. PitsudS~lego 5

96 - 200 Rawa Mazowlecka
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Protok61
z zebrania wiejskiego

w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkancami solectwa Boguszyce

w dniu 10.10.2008 roku

Z b· d· I Yo/! , ~~'~ttoI /jJ..'//r-ItJ j 15 ~.} {;, /-(J 0,u'e ranlU przewo nlCZY J if. •• • •••• t:..-.~J•• (~'t •••• ///;. tJ. J.,. rr
W zebraniu uczestniczyli miesz -ancy'solectwa Bogusz 'ce
wedlug zal~czonej listy obecnosci .

Porz~dek zebrania :
1. Wyjasnienie powodu przeprowadzenia konsultacji
2. Wyb6r 3-osobowej komisji do spraw przeliczenia wynik6w

j awnego glosowania .
3. Przeprowadzenie glosowania .
4. Sprawy r6fne.

Ad. 1 W6jt Gminy wyjasnil, ze powodem przeprowadzenia
konsultacji spolecznych z mieszkancami solectwa Boguszyce , jest
propozycja zmiany granic gminy zgloszona przez Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka , dotycz~ca teren6w zaj ~tych przez
wody zalewu rawskiego. Proponuje si~ aby obszar 0 powierzchni
41,57 ha b~d~cy dotychczas w granicach Gminy Rawa
Mazowiecka , zostal wl~czony do Miasta Rawa Mazowiecka .
W6jt Gminy poinformowal mieszkanc6w , ze obszar ten dotyczy
dzialek 0 numerach : 815/2, 816, 817 , 818, 819, 833 i 834.

Ad.2 Do przeliczenia glos6w w glosowaniu jawnym wybrano
komi~·~ w skladzie : RADA MIASTA

"'. 5" RAWA MAZOWIECKA1).... ~"-t~..RP'L.~>....................... PI. Marszatka J. Pilsudskiego 5
2) 'j . ;}l'J-f). ..(/ipn,J 96 - 200 Rawa Mazowiecka.. r;; ,.-.~"J.~.'.J.j..M/~, •• ~,~"l .
3) I1t. .t '~I/.I}J.M, .
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Ad. 3 W wyniku glosowania jawnego stwierdzono ze :

- glos6w za tym , aby granice gminy ulegly zmianie i tereny pod
zalewem 0 numeracji dzialek 815/2, 816,817,818,819,833,834
Zostaly przyl~czone do terytorium Miasta Rawa Mazowiecka

Ji /bylo : .

- glos6w przeciwnych
If) ./

bylo ~: .

mieszkancy wi~kszosci~ glos6w opowiedzieli si~ za

.. .'liT} '1Jl..(L .fia!.l;· : .

Ad. 4 Sprawy r6zne .

((/YV.)O liJ!oN dtt '.
'T grrefkoH/fn

RADAMIASTA
RAWA MAZOWIECKA
PI. Marszatka J. Pitsudskiego 5

96 - 200 Rawa Mazowiecka
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Lista mieszkancow .solectw~Bogrs,1%c,e,,' 7'
obecnych na zebranlU w dnlU .J.t.·.•. f}../..o.C'.Ov

LP Imi~ i nazwisko Adres PodplS
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Wojew6dztwo: 16dzkie
Powiat : rawski

Jednostkaewidencyjna 101304 2 RAWA MAZOWIECKA - GMINA
Obr~b : 3 BOGUSZYCE

Charakter
wtasnosci 1 wtadania

Nr dziatki Poto:i:enie dziatki Opis u:i:ytku
Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub innyArk. u:i:ytk6w i u:i:ytku dziatki dokument
kontur6w [ha] [ha] wtasnosci
klasyfikac.

815/2 2 Grunty zadrzewione i Lz-PsV 0.0787 15.59 GN.III.7710/1/07/KS
zakrzewione

Grunty zadrzewione i Lz-lVI 0.0989 KW LD1R/000381541
zakrzewione

Paslwiska trwale PsV 1.1693

Paslwiska trwale PslV 1.5248

Grunty pod stawami Wsr-lV 12.1925

tqki trwale tVI 0.5258

Id dzialki: 101304_2.0003.815/2
Wartosc w tys. zt: Rejestr zabytk6w : Rejon statystyczny :

817 2 Grunty pod stawami Wsr-lV 4.1307 6.99 GN.III.7710/1/07/KS

Grunty zadrzewione i Lz-lVI 0.3730 KW LD1 R/000381541
zakrzewione

tqki trwale tlV 2.4863

Id dzialki: 101304_2.0003.817

Wartosc w tys. zt: Rejestr zabytk6w : Rejon statystyczny :

818 2 Grunty pod stawami Wsr-lV 3.99 3.99 GN.III.7710/1/07/KS

KW LD1R/000381541

Id dzialki: 101304_2.0003.818 .

Wartosc w tys. zt: Rejestr zabytk6w : Rejon statystyczny :

819 2 Rowy W-lVI 0.06 0.80 GN.III.7710/1/07/KS

tqki trwale tVI 0.74 KW LD1 R/000381541

Id dzialki: 101304_2.0003.819

Wartosc w tys. zt: Rejestr zabytk6w : Rejon statystyczny :
n .•n .•M'A~TA_~A~

RAWA MAZOWIECKA
'I. Marszalka J. Pilsudskiego 5
96 - 200 Rawa Mazowiecka

STWIERDZAM ZGODNoSC
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Razem powierzchnia dzialek :

Slownie: dwadziescia siedem ha. trzydziesci siedem ar.

Cala jednoslka rejestrowa: 27.8228 ha

RADAMIASTA
RAWA MAZO.WIE<;KA
PI. Marszalka J. Pl\suds~lego 5
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Wojew6dztwo: 16dzkie
Powiat : rawski

Jednostkaewidencyjna 101304 2 RAWA MAZOWIECKA - GMINA
Obr~b : 3 BOGUSZYCE

Charakter
wlasnosci / wladania

Gospodarowanie 1/1
zasobem
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojew6dzkimi
zasobami nieruchomosci

Opis uZytku
Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW rub innyNr dzialki Ark. Polozenie dzialki uZytk6w i uZytku dzialki dokument
kontur6w [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

816 2 Rawka Grunty pod wodami Wp 2.48 2.48
powierzchnio

Id dzialki: 101304_2.0003.816
Wartosc w tys. zl: Rejestr zabytk6w : Rejon statystyczny :

RADAMIASTA
RAWA MAZOWIE<;KA
PI. Marszalka J. Pilsuds~lego 5

96 - 200 Rawa Mazowlecka
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Wojew6dztwo: J6dzkie
Powiat : rawski

Jednostka ewidencyjna 101304 2 RAWA MAZOWIECKA - GMINA
Obr~b : 3 BOGUSZYCE

Charakter
wlasnosci I wladania

2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNIGTWO SKIERNIEWIGE
SKIERNIEWIGE;

Nr dzialki Ark. Polozenie dzialki Opis uZytku
Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytk6w i ui:ytku dzialki dokument
kontur6w [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

833 Lasy Ls 6.08 6.08 KW 28786

Id dzia/ki: 101304_2.0003.833

Wartosc w tys. zl: Rejestr zabytk6w : Rejon statystyczny :

834 Lasy Ls 5.64 5.64 KW 28786

Id dzia/ki: 101304_2.0003.834

Wartosc w tys. zl: Rejestr zabytk6w : Rejon statystyczny :

Razem powierzchnia dzia/ek :

S/ownie: jedenascie ha. siedemdziesiqt dwa ar.

Ga/a jednostka rejestrowa: 12.2760 ha

'--: STAROSP.lJO piJVJl!;riJ~J:f :
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Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka
PI. Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

W zwi£l.zku z wnioskiem, z du. 24.07.2008 r., znak GT.II.7228-2/07,
dotycz£l.cym wydania opinii potwierdzaj£l.cej przebieg granic miasta Rawa
Mazowiecka, odnosnie wl£l.czeniado obszaru miasta Rawa Mazowiecka, cz~sci
terenaw solectwa Boguszyce, gm. Rawa Mazowiecka, dzialaj£l.cna podstawie §
2, ust. 2, pkt 5, rozporz£l.dzenia Rady Ministraw,.z dn. 9 sierpnia 2001 r., w
sprawie trybu post~powania przy skladaniu wnioskow dotyczqcych tworzenia,
lqczenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub
miejscowosci statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich wladz
oraz dokumentow wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943 z
2001 r., z pain. zm.), potwierdzam zgodnosc przebiegu dotychczasowych
granic miasta Rawa Mazowiecka z rejestrem granic i powierzchni jednostek
podzialu terytorialnego.
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Urzqd Miasta
Rawa Mazowiecka
PI. J. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

W zwiqzku z wnioskiem z dnia 28.10.2008 r 0 wydanie
wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy informuj~,
ze zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rawa Mazowiecka zatwierdzonego uchwatq nrVII/44/03 Rady Gminy Rawa
\Mazowiecka z dnia 9 Iipca 2003 roku (Oz. Urz. Wojew6dztwa t6dzkiego nr
264 poz. 2324 ) - dziatki potozone w obr~bie Bogu5zyce oznaczone na mapie
ewidencyjnej nr 815/2,816,817,818,819,833,834 przeznaczone Sq pod:

Oz. nr ewid. 815/2:
3.43.Wz,RL,UT - wody w sztucznych zbiornikach wodnych oraz turystyka

i rekreacja,
Oz. nr ewid. 816:
3.40.Wr - wody ptynqce w rzekach.
Oz. nr ewid. 817:
3.42.R,RL,W - rolnictwo, lesnictwo i wody powierzchniowe,
Oz. nrewid. 818:
3.41.Wz,UT - wody w sztucznych zbiornikach wodnych oraz turystyka

i rekreacja,
Oz. nr ewid. 819:
3.37.RL - lesnictwo,
Oz. nr ewid. 833:
3.37.RL - lesnictwo,
Oz. nr ewid. 834:
3.37.RL - lesnictwo.

Wypis i wyrys wydaje si~ na wniosek: Urz~du Miasta Rawa
Mazowiecka w celu poszerzenia granic miasta

RADAMIASTA
RAWA MAZOWIE<;KA
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UCHWAt.A NR VII/44/03
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 9 Iipca 2003r.
w sprawie zmiany miejscowego pl,anu zagospodarowania przestrzennego

gminy Rawa Mazowiecka.
(obszary wsi: Boguszyce, Soszyce i Scieki)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym ((t.j.
OZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz.558 i Nr113, poz.984, Nr
153, poz.1271 i Nr214, poz.1806; z2003r. Nr80, poz. 717) orazart.8 ust.1 i 2, art. 10 ust.1
pkt 1-11, art. 10 ust. 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. OZ.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z
2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120"poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz.1804; z 2002r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co
nast~puje:• Rozdziat I

Przepisy og61ne

§ 1. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
Mazowiecka, zatwierdzonym Uchwatq Nr VI/24 Gminnej Rady Narodowej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 20 czerwca 1985r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka (Oz. Urz. Wojew6dztwa
Skierniewickiego Nr5, poz.45 z p6zniejszymi zmianami), wprowadza si~ zmiany dotyczqce
obszar6w wsi: Boguszyce, Soszyce i Scieki w granicach administracyjnych.

2. Tracq moc obowiqzujqcq ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego 0 kt6rym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie obszaru obj~tego
zmianq p/anu.

;.~.... ,.
),

11.','1
.':,:
_I~.-.,:

:~,::. § 2. 1. Poj~cia i okreslenia uzyte w zmianie planu, a nie zdefiniowane w
'~; niniejszym paragrafie, na/ezy rozumiec zgodnie z og6/nie obowiqzujqcymi przepisami prawa.
OJ> 2. Ilekroc w zmianie planu miejscowego jest mowa 0:
;~, 1) "obszarze zmiany planu" - nalezy przez to rozumiec nieruchomosci lub ich cz~sci
~~J~;.potozone w granicach niniejszej zmiany planu;
';'4\ 2) "obszarze urbanistycznym" - nalezy przez to rozumiec fragment obszaru gminy, kt6rego
ff~, gran ice pokrywajq si~ z granicami obr~bu geodezyjnego;

3) "terenach" - na/ezy przez to rozumiec wydzie/one liniami rozgraniczajqcymi w obszarze
zmiany planu, nieruchomosci lub ich cz~sci, dla kt6rych zostaty okreslone niniejszq
zmianq planu, r6zne funkcje lub r6Zne zasady zagospodarowania i kt6re zostafy
oznaczone w tekscie oraz na rysunkach symbolami cyfrowymj' k)

4) "funkcji zagospodarowania przestrzenne§o:~I~»,:CjJ¥:h9~1~:fk~j,~~@iY przez to
rozumiec zesp6f uprawnien i zobowiqzan do podejm ania dziatan w przestrzeni, I
stuzqcych realizacji okreslonych cel6w' \ , . '1 p~.L /.~rh .@Jnilt

5) "przeznaczeniu terenu" - nalezy p~ez to\: ~b~Jrr\1w~c0'keffi'gj~~'~K1a?~od"(;~v~!@~~~~to{v/y
teren6w funkcje,. ~yodr~?nione wg zasa~ t':"~~~~9~~~:~8r2ys~arW~Otl~/jjijj).¥T~"";:';:·~·;;'·.·
oznac~on~ w t~e~~~planu I na rysunku 'plan~ Syrtlibt5feYiffl~e~6~·~Ck<1l.dn···:..·,....···(:· ..·~~t· J

, 6) "obowlqzujqcej IInli zabudowy" - nalezy pr.zeZ.'ltlk'_h'ii.~:~.*Jerej>'ll~~~f········ .
;. . " .~~~.~_JRw~~ scian~ bUdy~ku lub. cOin.ajPi.~}:r.i,'B9~/gk,~t~~~....j.:Y.t?~i~~lJ.1~~s!~I:l~h05C
, ~ i" fron~~ eHEP przekraczanla w klerL1nku llnll rozgra~zajqcej ullcy lub Inn ch
:~i'4,~:.\~~~af?~8 kif¥~unkiem zmiany ~Ianu 1_~'_~~en_t6.,.w_,,_~§gospo~arowaniat.§re'l1u·."Z···=~__=

, I•• ~qS1~~9~1 ze w terenach m,eszkan,o~Cl£~iFr{fEP' taltl\1l~{~I(~zytylko budynk w
, mieszkalnycti-,--a dla pozostatych budynk6w je~9l~D~~t~I~!l's~lt,l~t~f~Jrfq; zakaz ten .
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dotyczy element6w architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego;

7) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee lini~, w kt6rej moze bye
umieszczona sciana budynku bez jej przel<raczania 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, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju
architektonicznego, chyba ze jest to Iinia zabudowy ustalona od napowietrznej Iinii
ele ktroenergetycznej;

8) "Iinii podziatu wewn~trznego teren6w 0 r6znych funkcjach lub zasadach
zagospodarowania" - nalezy przez to rozumiee lini~ okreslonq rysunkiem zmiany planu,
wyznaczajqcq fragment terenu, do kt6rego ogranicza si~ realizacj~ obiekt6w
budowlanych wskazanej funkcji lub okreslajqcq zasad~ podziatu na dziatki budowlane;

9) "udziale teren6w zieleni" - nalezy przez to rozumiee wskai.nik urbanistyczny (Iiczb~
niemianowanq) ustalony zmianq planu dla poszczeg6lnego terenu lub dziatki
budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy niezabudowanych i nieutwardzonych
powierzchni terenu (dziafki) do powierzchni catego terenu lub dziatki budowlanej;

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

11) "polu widocznosci" - nalezy przez to rozumiee powierzchni~ w obr~bie skrzyzowania ulic
poza jezdniami, wolnq od przeszk6d wyz5zych niz 0,75 m, jak : budowle, drzewa,
krzewy, sfupy, tablice, parkujqce pojazdy itp;

12) "kioskach'~ - nalezy przez to rozumiee obiekty budowlane przeznaczone do czasowego
uzytkowania, spetniajqce nast~pujqce warunki:
a) powierzchnia zabudowy do 12m2

,

b) maksymalna wysokose nad poziomem terenu do 3 m,
c) minimalna powierzchnia szklenia - 40% powierzchni scian,
d) maksymalne nachylenie dachu - 30% z zakazem krycia dach6w czarnq papq;

13) "zabudowie zespolonej" - nalezy przez to rozumiee dopuszczalnose tqczenia dw6ch
budynk6w mieszkalnych na wsp6lnej granicy dziatek budowlanych;

14) "drodze rokadowej" - nalezy przez to rozumiee drog~ (ulic~) petniqcq funkcj~
bezposredniej obstugi komunikacyjnej teren6w przylegajqcych do dr6g krajowych 0
ograniczonej dost~pnosci, 0 klasiedroga gt6wna ruchu przyspieszonego i droga gt6wna;

15) "zachowaniu obiekt6w budowlanych lub przyrodniczych" w poszczeg6lnych terenach -
• nalezy przez to rozumiee: dopuszczalnose wykonywania na istniejqcych obiektach

budowlanych: przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remont6w a na

·\.,:..',I,'.~;' ~~~~~~~~~~~ktaCh przyrodniczych wykonywania zabieg6w piel~gnacyjnych i

" 16) "terenach zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej" - nalezy przez to rozumiee obszary,
g~'l1i~:r na kt6rych obowiqzujq:
Vnl).;:'
~~\.~.' a) pierwsza regulacja granic wfasnosci stanu istniejqcego V'j trybie "scalenia i podziatu
,rvJ!iji nieruchomosci" okreslonym przepisami ·~~~~~~9TQXWi~,r?-~eK;2~~~zy-syru~ICj1-----·--
'i,\~f- gdy teren stanowi jednq nieruchomose), 1.P. ",t.~.. , , ,
~i b) realizacji zagospodarowania w oparciu 9- .,I?JoJektzagospodarowania cat~go terenu ..

,

!.;.~".~,:,i:.\;,:,.!; okreslonego rysunkiem planu, , ",\:~",:~:,::~v~~PI,"u:",f,o.s~,,-:jla.rOl~~n!3'1Yf.s~rZr;I:?got511rj I

:~-. c) podporzqdkow~nle p~s~czegolnych ~~':z~ml~~e~1•.dtf\~§t~~~~~ Nr·~e1!liacJI··../~··..c:... i
':~~ zagospodarowanla spetnlaJqcego fUnK~~)f(-ob'!§h!l9j\';;~~\N~lre@~V<ibs~~./Dwurz. ''iVol'li!t szczeg61nosci zagospodarowania terenl!(i\\N;ki~ik~etsi ...iffi'.r.a, tr.uKtul1Yoztech~ . . e1.1? ..........•
,!~j!f, komunikacji. !'h "~'~" '" ".J 'yf. (A1. 'loo.~ , .".,:;\1. n I 1".~ "I " ';'1"A ; "",V\:" I\!'j<'l ••• tll'1la•••• lJ.......... ."0 Za zf"odno:>c
",,:i) r A.· '. I, •.r'\,,~ ,
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drogami dojazdowymi do grunt6w rolnych, zadrzewieniami, obiektami melioracji
wodnych, przeciwpowodziowymi i przeciwpozarowymi;

2) "rolnictwo z zabudowq zag rodowq" , oznaczonej symbolem "RM", nalezy przez to
rozumiec funkcj~ ograniczonq do gospodarowania rolniczego na niekt6rych gruntach
rolnych w tym: na gruntach ornych i pod sadami, na trwafych uzytkach zielonych, w
ogrodach, pod oSfonami, fqcznie z drogami dojazdowymi do grunt6w rolnych, obiektami
melioracji wodnych, przeciwpowodziowymi i przeciwpozarowymi oraz w rozproszonej
zabudowie zagrodowej, w skfad kt6rej wchodzi budynek mieszkalny, budynki i
urzqdzenia SfUZqCeprzechowywaniu srodk6w produkcji, prowadzeniu produkcji rolniczej,
przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produkt6w
rolniczych i przeznaczonych dla potrzeb wfasnych gospodarstwa rolnego, z niezb~dnq
do funkcjonowania tych budynk6w infrastrukturq technicznq, w tym lokalnymi uj~ciami
wody;

3) "Iesnictwo", oznaczonej symbolem "RL", nalezy przez to rozumiec funkcj~ SfUZqCq
gospodarowaniu lesnemu na gruntach lesnych, obejmujqcych: lasy, porolne grunty do
zalesienia z Iiniami podziafu przestrzennego lasu i urzqdzeniami melioracji wodnej oraz
drogi lesne;

• 4) "wody powierzchniowe", oznaczonej symbolem "W", nalezy przez to rozumiec funkcj~
SfUZqCq dziafaniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych w6d sr6dlqdowych, ograniczonych liniq brzegu w tym w6d: pfynqcych w
rzekach i rowach oraz w6d w stawach, jeziorach i sztucznych zbiornikach wodnych;

5) "wody pfynqCe w rzekach", oznaczonej symbolem "Wr", nalezy przez to rozumiec
funkcj~ SfUZqGq dziafaniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych w6d sr6dlqdowych rzek w granicach linii brzegu;

6) "wody w sztucznych zbiornikach wodnych", oznaczonej symbolem "Wz", nalezy przez to
rozumiec funkcj~ SfUZqCq dziafaniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz
realizacj~ projektowanych w6d sr6dlqdowych sztucznych zbiornik6w wodnych w
granicach Iinii brzegu;

7) "zabudowa mieszkaniowa", oznaczonej symbolem "M", nalezy przez to rozumiec funkcj~
SfUZqGq dziafaniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i
zamieszkania zbiorowego z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektamiinfrastruktury technicznej;

8) "zabudowa zagrodowa", oznaczonej symbolem "MR", nalezy przez to rozumiec funkcj~

•
SfUZqCq dziafaniom ograniczonym do utrzymania istniejqcej oraz realizowania

",. projektowanej zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w gospodarstwie rolnym, w skfad
~~y kt6rej wchodzi budynek mieszkalny, budynki i urzqdzenia SfUZqCe przechowywaniu
J;~" srodk6w produkcji, prowadzeniu produkcji rolniczej, przetwarzaniu i magazynowaniu
~,; wyprodukowanych w gospodarstwie produkt6w rolniczych i przeznaczonych dla potrzeb

.. ,;::',~;,':I.~.".:.I.:.r'.'",i:."~,<,;.:.:~,~,.. ~~~:~ir~~tu~~~~~~~i~::, ~~~~~~kafnY~~~~:~~~i ~~d~~nkCjOnOWania tych budynk6w
!:.~ 9) "zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usfugoWq", oznaczonq symbolem "MRj", nalezy
~, przez to .rozumi~c fU~kcj~ SfUZqCqdZiafani0r;t~"?,gr~'~~O~~~Aj€jqeyeh---"':I: oraz reallzowanla projektowanych: ! I". ,po 1..1" :>_,V{;~'1(.L../.{...:;Q':.~..fJ
i a) budynk6w zabudowy mieszkalno-prodUkcyjnej w gospodarstwie rolnym, w skfad kt6rej.~f wchodzi ..budynek mies~kalny, bUdy~ki , ~G~~~,SSflll-:r:~~1D~~p.W~2mJ9f~fe:di~~go C~)iny

J~,',:,l produkcJI, prowadzemu produkCjl, IOb<;:',,!"'"""IJt~<ll"'~~# ....O;?:... 'I'i wyprodukowanych w gospodarstwle :P~~Itt(¥M'()'J:~I1I~».0ietk~·"'Fa~.h ../g\..:;lurz. Woj. r

r,'~.:: ." pot~",wfas.nych gospo~arstwa ro!negf
f
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powyzej 1000m\ gastronomii, turystyki, obsfugi pasazer6w, sportu i rekreacji, poczty
i telekomunikacji, usfug i usfug komunalnych, .

d) budynk6w 0 funkcji zwiqzanej z obslugq rolnictwa,
e) budynk6w 0 funkcji produkcyjnej i uslug prQdukcyjnych oraz magazyn6w i sklad6w z

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

10) "zabudowa mieszkaniowo-uslugowa jednorodzinna", oznaczoT1ej symbolem "MNp",
nalezy przez to rozumiec funkcj~ sfuzqcq dziafaniom ograniczonym do utrzymania
istniejqcych oraz realizowania:
a) projektowanych budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych,
b) projektowanych budynk6w 0 funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwosci,

bezpieczenstwa publicznego, kultury, kultu religijnego, oswiaty, nauki, sluzby zdrowia
z wylqczeniem szpitali, opieki spolecznej i socjalnej z wylqczeniem dom6w opieki,
obslugi finansowej, handlu (z wylqczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni
sprzedazowej powyzej 1000m2), gastronomii, turystyki, obslugi pasazer6w, sportu i
rekreacji, poczty i telekomunikacji, uslug i uslug komunalnych;

.1) "uzytecznosc publiczna", oznaczonej symbolem "U", nalezy przez to rozumiec funkcj~
sfuzqcq dziafaniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w 0 funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwosci,
bezpieczenstwa publicznego, kultury, kultu religijnego, oswiaty, nauki, sfuzby zdrowia z

i.' wylqczeniem szpitali, opieki spolecznej i socjalnej z wyfqczeniem dom6w opieki, obslugi
·t;;:",·
i,"" finansowej, handlu (z wylqczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazowej
i~ powyzej 1000m2), gastronomii, turystyki, obsfugi pasazer6w, sportu i rekreacji, poczty i
J(~ telekomunikacji, uslug i usfug komunalnych, z niezb~dnymi do ich funkcjonowania
'&! budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami
:I"._.~.;~ zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury
'F technicznej;r 12) "turystyka i rekreacja", oznaczonej symbol em "UT", nalezy przez to rozumiec funkcj~
;\1 sfuzqcq dziafaniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizowania
t)i projektowanych obiekt6w 0 funkcji turystycznej i rekreacyjnej (w tym mi~dzy innymi:
.~.:l" schroniska, pola namiotowe, campingi, domy wczasowe) z niezb~dnymi do ich
I funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami
t~: oraz terenami zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektamiI' infrastruktury technicznej;II .) "obsfuga pasazer6w", oznaczonej symbolem "UTp", nalezy przez to rozumiec funkcj~

., sluZqcq dzialaniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w 0 funkcji obslugi pasazer6w (w tym mi~dzy innymi: dworc6w
kolejowych, dworc6w autobusowych, przystank6w z wyfqczeniem przydrogowych miejsc
obsfugi podr6znych) z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

14) "produkcja i uslugi produkcyjne oraz magazyny i skfady", oznaczonej symbolem "PU",
nalezy przez to rozumiec funkcj~ SfUZqcSJ""9~ra~la.riq!!1''}?·~~Jgzon-yrWJi)Kptwmania .
istniejqcych oraz realizowania projektowa~yth"PbLI'8Yri~6"~( '-~[[AkCji~6d-u@yjnej (z I
wylqczeniem produkcji zwierz~cej i roslinneD i.};!st~g I?~odukcyjnych oraz, mag~zyn6w i 'I'
sklad6w z niezb~dnymi do ich funkcjolnCf'*arlia tnl~'eRlY'I'1Il1w¥rpu~g~re'g'z~1i'-13~nlgo Gmlny

te~~niczn!mi i ~ospo~~rcz!mi, g~:azami 0la~~lte~~~;wii:CZ~ijniF~~rSl:l'fa*~; r... -ri!Y..7.,&,2 .. I
mlejscaml p.ostOj?WY~1I oblektaml Inf:a.struk UrfY.l.lf~~mn4"q~1aeJj{~~v,eckaz c.~Z .."...70"·'''?':3' .UC·No). I

15) "ob~~u~,q kQQ1 JI samochodowej I zap eOA~~~$tw;tl!ik1 t~.r:Y.Z;?!~j!Pop.~.Q.~~~K (.. , ~I
~~m~WI~.~')::~~ .~przez to ~ozumi~c f n~~lE2,sf~t~.cq ~z' ;Jani~m owaniCZ!o.n: do j'
F'\ltr.z;y';r.(l}~n!§lll~tr;l~nH!;k¥e.J oraz reallzowanla ,roj~~\1nydi" .~n~~~'iPazyJtrES eooPnosc .
samoGhQqR!W~~ "ltat6w srodk6w tran portu, stacji aliw, myjni samocho' Qwy.ch, .
parking6w, zespofow garazowych, miejsc

-_funkdonowani~.2udynkami z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi,
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terenami zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury
technicznej;

16) "komunikacja kolejowa", oznaczonej symbolem "KK", nalezy przez to rozumiec funkcj~
stUZqcq dzia+aniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych urzqdzen transportu na obszarze kolejowym;

17) "ulica (droga) gt6wna ruchu przyspieszonego", oznaczonej symbolem "KGP", nalezy
przez to rozumiec funkcj~ stUZqCq dziataniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych
oraz realizacji projektowanych ulic (dr6g) 0 klasie gt6wna ruchu przyspieszonego 0 pasie
drogowym okreslonym liniami rozgraniczajqcymi;

18) "ulica (droga) zbiorcza", oznaczonej symbolem "KZ", nalezy przez to rozumiec funkcj~
stUZqCq dziataniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych ulic (dr6g) 0 klasie "zbiorcza" 0 pasie drogowym okreslonym Iiniami
rozgraniczajqcymi;

19) "ulica (droga) lokalna", oznaczonej symbolem "KL", nalezy przez to rozumiec funkcj~
stUZqCq dziataniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych ulic (dr6g) 0 klasie "Iokalna" 0 pasie drogowym okreslonym Iiniami
rozgraniczajqcymi;

a20) "ulica (droga) dojazdowa", oznaczonej symbolem "KO", nalezy przez to rozumiec
• funkcj~ stUZqCq dziataniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizacji

projektowanych ulic (dr6g) 0 klasie "dojazdowa" 0 pasie drogowym okreslonym liniami
rozgraniczajqcymi;

21) funkcji - "ulica pieszo-jezdna (dojazd)", oznaczonej symbolem "KOX", nalezy przez to
rozumiec funkcj~ stUZqCq dziataniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz
realizacji projektowanych ulic (dr6g) wewn~trznych (dojazd6w wewn~trznego
zagospodarowania teren6w budownictwa) zapewniajqcych dost~p komunikacyjny
dziatek budowlanych do systemu ulic (dr6g) publicznych;

22) "dojazd gospodarczy", oznaczonej symbolem "KOg", nalezy przez to rozumiec funkcj~
stuZqCq dzia+aniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych dr6g wewn~trznych (dojazd6w wewn~trznego zagospodarowania
teren6w otwartych w tym rolnictwa, lesnictwa i zabudowy zagrodowej) zapewniajqcych

1'"

" dost~pnosc p61,oddziat6w lesnych i zagr6d do systemu ulic (dr6g) publicznych,
,r 23) "obiekty zaopatrzenia w wod~", oznaczonej symbol em "WW", nalezy przez to rozumiec
i'.J.

,""'" funkcj~ stUZqCq dziataniom ograniczonym do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
"i~> projektowanych obiekt6w budowlanych stuzqcych zaopatrzeniu w wod~, z niezb~dnymi

'!'::\~ do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach socjalnych, technicznych i
',::t;,:. gospodarczych oraz dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami
'I.~)\: infrastruktury technicznej;

i..','~,i.1."::, •.'1""~r:.i,',(,·,:,,,", 24) ~~~~ec~~:~:~:n;:i~~~~f~~elbgOr~~~~:~~~ s~~b~~~~~~~~~' ~s~n~~~~~~~ze~r~~rr~~~i~~~~
<" projektowanych obiekt6w budowlanych stuzqcych produkcji i doprowadzeniu energii
r,j"'W;tt;, elektrycznej z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach

Zasady I warunki ksztaHowanla zagOSPOda",vI~,,~,l~ilZowi~'ka """i,,<Jio~'f!~~.'~';"''''/'~''..:./.'2'. ..... 1
1I zabudowy § 3. Na obszarze obJ~tym zmlan'! planu u:::;:~!l.~~!a!.w..~~:.?"~~~~~::~~j

;~!"i!: ,1) 1J.ni~~~,~rani~zajqce ter~ny 0 r6znych. funkcjacr IUb,z~sad~c~ ~~.~~~P'~.~~:.~.wani~~~~i¥.l<odnosc I
]ltAD,~~!~¥~~~\I~~C w oparclu 0 ustalenla zawar1e l»'J:5rz'i~S~~~'~9Ztf~l~fU '.'h:9~,eJszer I

A !\- . .-\ uGhwafy, a y.sprzypadku braku takich ustalen w\ oparciu 0: ,/1/'7/V 7. '2 ;<J .....•...............•.
:~~:'.:~'.:"\:dj~I'p~nktY\·i~entyfikaCyjne zwymiarowane na" rysunKu zmlany planu, w stosunku do
.U'" h,l:iW<l trwa+ych naniesien (wynikajqcych z tresci mapy zasadniczej lub ewidencyjnej),
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b) trwate naniesienia lub granice wfasnosci - jako Iinie (punkty) pokrywajqce si~ z tymi
elementami rysunku zmiany planu;

2) w sytuacji wyczerpania warunk6w okreslonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, Iinie
rozgraniczajqce tereny 0 r6znych funkcjach lub zasadach zagospodarowania nalezy
identyfikowac w oparciu 0 miary graficzne z rysunku zmiany planu;

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

4) w sytuacji gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie okreslono Iinii zabudowy, nalezy
rozumiec, ze linia pokrywa si~ z Iiniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znych funkcjach lub
zasadach zagospodarowania przy zachowaniu przepis6w szczeg61nych z tym ze linia ta
jest liniq zabudowy nieprzekraczalnq, chyba ze ustalenia rozdziatu III niniejszej zmiany
planu stanowiq inaczej;

5) dopuszczalne jest zachowanie, ale bez prawa odbudowy, rozbudowy i nadbudowy,
istniejqcych bUdynk6w lub ich cz~sci, gdy nie spefniajq warunk6w ustalen dotyczqcych
Iinii zabudowy, umieszczonych na rysunku zmiany planu lub zawartych w przepisach
rozdziafu III niniejszej uchwafy z tym ze ustalenie nie dotyczy istniejqcych budynk6w,
usytuowanych w gf~bi dziafki budowlanej, dla kt6rej ustalono obowiqzujqcq lini~

• zabudowy;
6) w pasie terenu okreslonym liniq zabudowy i Iiniq rozgraniczajqcq ulicy obowiqzuje zakaz

realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych, chyba ze ustalenia zawarte w
przepisach rozdziafu III niniejszej uchwafy stanowiq inaczej;

7) w terenach, dla kt6rych okreslono nieprzekraczalnq Iini~ zabudowy od osi
napowietrznych Iinii elektroenergetycznychsredniego lub wysokiego napi~cia, warunek
ten przestaje obowiqzywac z chwilq Iikwidacji tej linii;

8) w terenach, okreslonych na rysunkach zmiany planu skali 1:5000, w kt6rych wskazano
osie istniejqcych i projektowanych Iinii elektroenergetycznych, obowiqzujq
nieprzekraczalne linie zabudowy odlegfe 0:
a) 7,5m od osi Iinii elektroenergetycznej 15kV,
b) 17,5m od osi linii elektroenergetycznej 110kV,
c) 7,5m od osi stacji transformatorowych sfupowych do obiekt6w budowlanych

niepalnych,
d) 10m od osi stacji transformatorowych sfupowych do budynk6w,
chyba ze przepisy niniejszej uchwafy stanowiq inaczej;

9) w pasie terenu okreslonym nieprzekraczalnymi Iiniami zabudowy od osi napowietrznych
Iinii elektroenergetycznych sredniego napi~cia (15kV) dopuszczalna jest realizacja

• budynk6w przy zachowaniu warunk6w bezpieczenstwa ustalonych przepisami
szczeg6lnymi;

, p:,. 10) w terenach okreslonych planem, z wyjqtkiem teren6w 0 funkcji produkcja i usfugil~;;: produkcyjne oraz magazyny i skfady obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen:
?Fe - 0 wysokosci powyzej 1,8m,
'~(' - z element6w 0 wypefnieniu powierzchni powyzej 50%;
if; 11) w terenach 0 funkcji produkcja i usfugi produkcyjne oraz magazyny i skfady dopuszczat~ si~ realizacj~ pefnych o,grodzen 0 wY,sokos9i ~o 2-l;5Q]~ ' ., CY'
~~;~ 12) w pasach drogowych ulJc z wyfqczenlem d~om ~F.iJ:Q~Wr,7.2,. . y" f±m, q planu,
~\ dopuszcza si~ realizacj~ kiosk6w oraz opiekt6w matej architekt ,przy zachowaniu ,,Ii standard6w bezpie,czenstwa ruchu kOfOW~g\VYFi~f.~~R(jJl~~@l<i~OJlla@<!T9~~~~~~~o ~12-\
~J! pasa drogowego ulJcy; \ Ra\llJ' MalOwiet.:k,l zat\"'il!rdz.onq~(~~~~v. ..<t ..·/ , ./ :' 11

I
·.~f.+:~.•..: 13) w terenach, dla kt6rych ustalenia niniejszeao' ~~1i8u,us.tal~:.'~in\l.f=!'Inl:Z~ .. :,~ie.v.tt~·~efli~J , Urz. \Nol' )", """" f' R ~y "'I'1Y~K,,\\I 'l.vWl\.~\ .••. " (-7r2 '., I:': RArro~l ~t~~asowe uzytkowanie, obowi~zu n,ast~PUJ.c ~ <::warunki pt~[I,S ..~ .•...........• 1(j

. ~t0RAWAz:ago"sp.ad'ato.W8!l\a: . r,6dzKl6go N~ ..·..·..·~"·"" ..,,~ o;R . fi

It\.Mar,"')\d.l'tJszaaoMs-ealizacj~ obiekt6w tymc~a~.wJ(,C/V,Jll~~.ci:l ..I,",ale ItJg'· "~"O~ J
r. ~~;\ 96 - 'U}t) K;~le~D~unycj:"j(<iod?t,ychczas0v.:ego spos b~ u~ytkowanla terenu". ,,"" .""'''''''''''''''''~~'"' '
[~f~ b) IstnleJqCe budynkl I ogrodzenla mogq b c uz tkQ...~OO=€l- ,

!
;~.~'.' STWI Gwel'ILdQ.bll' R,cejkonserwacji;AJ"
;,'@TI! ~VI LUUUNU ...". '-Z=U:2 v

~~~1 Z ORYGlNAtfM ['I,LL\tJLlU,,,I(ZI)CA .' . ''''~ -. -. -·- ,/V
~,~: RADYMIAST~~AIVil'\ZO' /JECKA 4..H'{ZAo _.~;jH\/i~NY ~ J -'--;e~
I"i~} . , .0 Or.~ flAWA MA~OWIECKA . an ..~f;-.' ~, AI KOIiSlytUCjI .,-go Map 32\ lNSPE ORit , 96 - 200 R<lW;) Mazov,ifeckai~l Gra•.)" n Drbs il NIP....r~).:.,.~0..•~;, ~ ;]6010



14) ustala siE2 nastE2PujqCe wskazniki wyposazenia teren6w budowlanych w miejsca
postojowe dla samochod6w:
a) w terenach 0 funkcji uzytecznosci publicznej minimum:
- dla obiekt6w handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpoczE2te20m2

powierzchni uzytkowej,
- dla obiekt6w gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,
- dla obiekt6w hotelowych - jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,
- dla pozostafych obiekt6w uzytecznosci publicznej - dwa stanowiska na kazdy obiekt a

ponadto jedno stanowisko na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej,
- w terenach 0 funkcji produkcja i usfugi produkcyjne oraz magazyny i skfady - dwa

stanowiska na kazdy obiekt a ponadto jedno stanowisko na kazde 100m2
powierzchni uzytkowej,

b) w terenach 0 funkcji zabudowy jednorodzinnej dla jednego budynku mieszkalnego
maksimum - 4 stanowiska w garazach;

15) przepis zawarty w pkt 14 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiekt6w handlowych nie
posiadajqcych powierzchni sprzedazowej;

~ 6) we wszystkich terenach przeznaczonych pod funkcjE2 uzytecznosci publicznej lub na
., kt6rych dopuszczona jest realizacja funkcji uzytecznosci publicznej obowiqzuje zakaz

realizacji obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazowej powyzej 1000m2
;

17) pokazane na rysunku planu linie podziafu wewnE2trznego jako zasada podziafu,
obowiqzujq w zakresie kierunku przebiegu granic nowego podziafu oraz usytuowania
dziafek w stosunku do dr6g (ulic) og6InodostE2pnych, zapewniajqcych dostE2pnosc
komunikacyjnq;

18) w sytuacji, gdy dla danego terenu ustalono warunek zachowania okreslonej wysokosci
budynk6w poprzez wskazanie Iiczby kondygnacji, nalezy uznawac iz ustalenie to odnosi
siE2 do kondygnacji nadziemnych budynku, z wyfqczeniem piwnicy i suteren (w
rozumieniu przepis6w dotyczqcych warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie);

19) w terenach 0 funkcjach umozliwiajqcych realizacjE2 budynk6w dopuszcza siE2realizacjE2
obiekt6w budowlanych w granicach dziafek budowlanych przy zachowaniu pozostafych
ustalen niniejszego planu;

20) w terenach dla kt6rych okreslono warunek zabudowy mieszkaniowej wolnostojqcej
warunek ten nie dotyczy istniejqcych budynk6w mieszkalnych;

21) w terenach 0 funkcji "R" i "R,RL" warunek zakazu realizacji budynk6w nie dotyczy
istniejqcych siedlisk.

§ 4. Na obszarze objE2tymzmianq planu ustala siE2nastE2PujqCezasady i warunki
ksztaftowania zagospodarowania teren6w 0 funkcji mieszkaniowej:

1) w terenach 0 funkcjach: zabudowa mieszkaniowa - 0 symbolu "M" i zabudowa
jednorodzinna - 0 symbolu "MN", dopuszcza siE2w ramach budynk6w mieszkalnych
wprowadzenie funkcji uzytecznosci publicznej;

2) w terenach 0 funkcjach: zabudowa jednorodzinna - 0 symbolu "MN", zabudowa
mieszkaniowo-usfugowa jednorodzinna - 0 symbolu IIMljjl", zabudowa _~Qdowa 0

symbolu "MR" oraz zabudowa zagrodowaK;IJi,itf~f~§M?~~:,l}.~h1~Qwie.@'SY~bOIU "MRj"
dopuszcza siE2realizacjE2 w obrE2bie jedrej '~ziafki budowlanej odpowiednio, jednego
budynku mieszkalnego jednorodzinne~o lub. jedneao b~I~¥Wbtporn~!ti~.1~Q:¢l-. ..~gof?G,!,iUY

b d . .. WW& 1.mH~lsc(fflE'gop a :g c C-f. 7' 7 Y
za u oWle zagrodowej, ~ . .<""j'rdzol1l 0 uQ-l)'/idql':l ..•.•..•... / •......•....•..•..•...

3) w terenach 0 fun~cji za?ud~wa ~ie:'ja~~~~~~~~Ug~~~<,)edi~~~~~T!~:k.i?~W!~UlZ. Woj.
"MNp" dopuszcza slE2realizaCjE2oblekto u~e~t1~slfl~fe~h'·ef w~~czr:lli·~·w '~~1E~L

RADf~~~fX?owlanych zabudowy mieszk ni~~~:kp~ NA~r~k~nT··mo±ltWc,.S'Cr ..r~rrzacjl"7 ....•.· ;
A l\ikm~~~kalnego; \ d)f!lwn M.l" dni4..S /.I!.! ••.• e-o()~ Za zgodnosc

arslMk~. ¥if~l(teg8 sfunkcji zabudowa miesZkti Wo-usfugovy,a·tjed'norodzinna 0 sYn:~?I.~..~.......•
_200 Ra~~'l~rMJ~ce obie~ty .uzyt.~cznosci pu li:~~ej na_.o~E2bnych dziafkach bUdi:i~Atl~nyc~
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5) w terenach 0 funkcjach dopuszczajqcych realizacj~ budynk6w mieszkalnych obowiqzujq
ponizsze warunki ksztaftowania dach6w:
a) po~acie dachowe budynk6w niieszkalnych symetryczne,
b) nachylenie po~aci dachowych budynk6w mieszkalnych od 40 do 120%.

§ 5. Na obszarze obj~tym zmianq planu ustala si~ nast~pujqce zasady i warunki
ksztaftowania zagospodarowania teren6w 0 funkcji rolniczej przez.na:cionych do zalesienia:

1) zalesienia nalezy prowadzie w oparciu 0 zasady hodowli lasu na gruntach porolnych;
2) w planie zalesienia nalezy uwzgl~dnie:

a) w doborze gatunku drzew i ich usytuowaniu, zblizenie ga~~zi do skrajnego przewodu
na odleg~ose nie mniejszq niz 2,6m dla Iinii elektroenergetycznej sredniego napi~cia
(15kV) i 3,3m dla Iinii elektroenergetycznej wysokiego napi~cia (11OkV),

b) obszar wolny od drzewostanu i zakrzaczen w promieniu 4 m od trzona s~upa
ele ktroenergetyczn eg0;

3) przy zalesianiu grunt6w po~ozonych bezposrednio przy rowach melioracyjnych (rzekach)
po ich po~udniowej i zachodniej stronie, nalezy zachowae bez zadrzewien pas terenu 0

szerokosci 4m;
~) przy zalesianiu grunt6w wyposazonych w sieci drenarskie wymagaria jest przebudowa

sieci z wprowadzeniem zabezpieczen od-korzeniowych.

§ 6. Na obszarze obj~tym zmianq planu ustala si~ nast~pujqce zasady i warunki
podzia~u nieruchomosci na dzia~ki budowlane:

1) wielkosc i ksztaft dzia~ek budowlanych, istniejqcej zabudowy - winny bye dostosowane
do potrzeb zwiqzanych z funkcjonowaniem obiekt6w, przy zachowaniu wymog6w
przepis6w szczeg6lnych;

2) wymagane jest zachowanie wartosci uzytkowych wszystkich fragment6w wyznaczonych
teren6w w zakresie dokonania podzia~6w na dzia~ki budowlane;

3) oddzielenie dzia~ki budowlanej od nieruchomosci wymaga zapewnienia dojazdu do
pozosta~ej cz~sci z drogi og6lnodost~pnej z WY~qczeniem drogi krajowej Nr8;

4) fragment dzia~ki przeznaczony w ramach dzia~ki budowlanej pod dojazd - winien
posiadac szerokose minimum 5m, (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych
dojazd6w do nieruchomosci pozostajqcych po wydzieleniu dzia~ki lub dziafek
budowlanych);

5) w terenach 0 funkcjach: zabudowa jednorodzinna 0 symbolu "MN", zabudowa
mieszkaniowo-usfugowa jednorodzinna 0 symbolu "MNp" i zabudowa mieszkaniowa 0

• symbolu "M" obowiqzuje:
a) wielkose dzia~ki budowlanej mieszkalnictwa jednorodzinnego dla zabudowy:

f~i~ - wolnostojqcej od 500 do 1200m2
,

f :~r - zespolonej od 400 do 900m2
,

t ,~l~' b) dziafki gruntu nie spefniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wyfqcznie

.

:I;.i."l;.~.,~l.{,!.:.:' _ ~~~owf~~:t uzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
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9) w terenach 0 funkcji zabudowa jednorodzinna 0 symbolu - "MN" dopuszczalny jest
podziaf na dziafki budowlane wyfqcznie 0 nast~pujqcych funkcjach: zabudowa
jednorodzinna, dojscie i dojazd oraz obiekt6w elektroenergetycznych.

§ 7. Na obszarze obj~tym zmianq planu ustala si~ nast~pujqce zasady i warunki
obsfugi w zakresie komunikacji: .

1) ustala si~ system dr6g i ulic og6Inodost~pnych, obsfugujqcych obszar zmiany planu w
skfad kt6rego wchodzq drogi i ulice klasy zbiorcza, lokalna oraz dojazdowa, okreslone
rysunkami planu pefniqce funkcj~ obsfugi bezposredniej teren6w zabudowy oraz funkcj~
nawiqzania ulic pieszo jezdnych, dojazd6w i dojst do sieci dr6g publicznych;

2) dost~pnost komunikacyjnq do teren6w zapewniajq:
a) ulice (drogi) okreslone niniejszq zmianq planu i przylegajqce do poszczeg6lnych

teren6w z wyfqCzeniem drogi krajowej Nr72,
b) drogi wewn~trzne nie wyodr~bnione niniejszq zmianq planu (pofozone w granicach

teren6w lub do nich styczne) b~dqce dojsciami lub dojazdami, 0 ile ustalenia
niniejszego planu zawarte w Rozdziale III nie stanowiq inaczej;

3) Iinie rozgraniczajqce ulicy winny spefniat warunki zwymiarowania oraz miar graficznych i

•
punkt6w identyfikacyjnych okreslonych rysunkiem zmiany planu;

4) dojscia lub dojazdy wydzielane w obr~bie poszczeg6lnych teren6w nie Sq w rozumieniu
niniejszej zmiany planu drogami publicznymi (ulicami lokalnymi) ani og6lnodost~pnymi
drogami wewn~trznymi 0 kt6rych mowa w przepisach 0 drogach publicznych;

5) realizacja obiekt6w 0 funkcji uzytecznosci pUblicznej lub produkcja i uSfugi produkcyjne
oraz magazyny i skfady na poszczeg6lnych dziafkach budowlanych, wymaga budowy
zatoki postojowej poza podstawowymi pasami ruchu ulicy obsfugujqcej lub parkingu
wewn~trznego;

6) w sytuacjach uzasadnionych realizacjq obiekt6w 0 funkcji uzytecznosci publicznej lub
szczeg61nej dziafalnosci gospodarczej dopuszcza si~ realizacj~ chodnik6w i zatok
postojowych w ramach pas6w przydrogowych (przy ulicach, przy dojsciach i dojazdach)
o granicach okreslonych Iiniami zabudowy i Iiniq rozgraniczajqcq dr6g (ulic, dojst i
dojazd6w), przy zachowaniu mozliwosci zabudowy dziafek budowlanych ustalonych
niniejszq zmianq planu;

7) w ramach pas6w drogowych ulic klasy lokalna i zbiorcza oraz w terenach uzytecznosci
publicznej, ustala si~ prawo realizacji wyodr~bnionych sciezek rowerowych wg
zapotrzebowania;

8) na skrzyzowaniach ulic, w obr~bie tr6jkqtnego poszerzenia pasa drogowego obowiqzuje
• zachowanie pola widocznosci.

§ 8. Na obszarze obj~tym zmianq planu ustala si~ nast~pujqce zasady i warunki
obSfugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) podstawowy program wyposazenia teren6w przeznaczonych pod zabudow~, obejmuje
sieci i urzqdzenia: elektroenergetyczne, gazowe, zaopatrzenia w wod~, odprowadzenia i
oczyszczania sciek6w sanitarnych, odprowadzenia w6d opadowych i telekomunikacyjne;

, 2) dopuszczalne jest wyposazanie teren6w w sieci. i~~~~t~l::!.l\~~ry__t~91,c.ne' inDy_cllmed16.w..--_.....~---.-----~.
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d) w osiach istniejqcych sieci;
4) zaopatrzenie w wod~ z istniejqcych i projektowanych wodociqg6w;
5) odprowadzenie sciek6w do urzqdzen kanalizacyjnych z warunkiem oddzielnego

gromadzenia sciek6w przemysfowych oraz podczyszczania ich do parametr6w
odpowiadajqcych komunalnym urzqdzeniom oczyszczajqcym;

6) na terenach nie wyposazonych w sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu budowy takiej
sieci scieki mogq bye odprowadzane do zbiornik6w bezodptywowych sytuowanych w
obr~bie poszczeg61nych dziafek budowlanych, a nast~pnie wywozone na zlewni~
oczyszczalni sciek6w;

7) odprowadzenie w6d opadowych do istniejqcych i projektowanych sieci kanalizacji
deszczowej;

8) na terenach nie wyposazonych w kanalizacj~ deszczowq, wody opadowe z teren6w
okreslonych w przepisach szczeg61nych jako zanieczyszczone, mogq bye
odprowadzone do w6d powierzchniowych bqdi. ziemi po uprzednim oczyszczeniu w
stopniu i zakresie okreslonymi w przepisach szczeg6lnych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;

9) wody opadowe z pozostafych teren6w nie wyposazonych w kanalizacj~ deszczowqe mogq bye odprowadzone do w6d powierzchniowych bqdi. ziemi bez oczyszczania jesli
nie zawierajq odpadk6w stafych w mysl zasad okreslonych w przepisach szczeg6lnych;

10) dla wszystkich teren6w budowlanych przewiduje si~ budow~ oraz dopuszcza si~
realizacj~ siec! i urzqdzen elektroenergetycznych, ciepfowniczych i gazowych,
dostarczajqcych do odbiorc6w energi~ elektrycznq, cieplnq i gaz; zasady ksztattowania
przebiegu sieci okresla pkt 3 niniejszego paragrafu, przy zachOwaniu pozostafych
ustalen zmiany planu i przepis6w szczeg6lnych;

11) zaopatrzenie w energi~ elektrycznq w oparciu 0:
a) 0 istniejqce linie elektroenergetyczne 15kV,
b) istniejqce stacjetransformatorowe z dopuszczeniem ich konserwacji lub wymiany,
c) projektowane w chwili zatwierdzenia niniejszej zmiany planu, stacje transformatorowe

w miejscowosciach:
- Boguszyce, w granicy dziafek Nr 573 i 574 oraz w obr~bie dziafki nr 644/6,
- Soszyce, w granicy dziafek Nr 104/2 i 105,
- Scieki, w obr~bie dziafek Nr 149/2,312 i 204,

d) Iinie elektroenergetyczne 15kV zasilajqce projektowane stacje transformatorowe;
12) w obr~bie teren6w przeznaczonych· do zabudowy przez kt6re przebiega Iinia

elektroenergetyczna 15kV dopuszcza si~:
• a) przebudow~ linii ze zmianq trasy,

b) realizacj~ stacji transformatorowych wg zapotrzebowania,
przy zachowaniu pozostafych ustalen zmiany planu i przepis6w szczeg6lnych;

13) utylizacja odpad6w komunalnych i produkcyjnych na zasadach obowiqzujqcych
przepis6w porzqdkowych i w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce zbieraniu
odpad6w w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania;

14) w sytuacji po.wsta:-vania w obr~bie dziafki bUd~.wI~nej.QdPa,Q.J~·W~WPie?~eiE!E~_f2Y~~ ..... ..__....
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e) zmieniania stosunk6w wodnych naruszajC\.cychw spos6b istotny warunki ekologiczne,
f) prowadzenia gospodarki rolnej z wykorzystaniem wszelkich srodk6w chemicznych,
g) zamieszczania tablic i reklam oraz znak6w z wyjC\.tkiemtablic i znak6w zwiC\.zanychz

ochronC\. rezerwatu,
h) wykonywania wszelkich prac zwiC\.zanychz regulacjC\.koryta rzecznego (starorzecza) i

umacnianiem jego brzeg6w,
i) budowy napowietrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

2) na terenach wchodzC\.cych w skfad rezerwatu przyrody "Rawka" dopuszcza si~, przy
zachowaniu warunk6w nadzoru i ochrony okreslonych w przepisach szczeg6lnych:
a) okresowe przeprowadzenie prac konserwacyjnych - usuwanie namuf6w, zwalonych

drzew i czyszczenie koryta rzeki,
b) budowa niezb~dnych zbiornik6w wodnych i urzC\.dzentechnicznych zwiC\.zanychz tymi

zbiornikami,
c) budowa most6w w sladach istniejC\.cych dr6g publicznych i og6lnodost~pnych dr6g

wewn~trznych ,
d) budowa przekroczen koryta rzeki (starorzecza) sieciami podziemnymi infrastruktury

technicznej;

•
3) fragment obszaru urbanistycznego Boguszyce (okreslone rysunkiem zmiany planu)

pofozone sC\. w obszarze chronionego krajobrazu "G6rnej Rawki", realizacja
zagospodarowania podlega rygorom ochrony, okreslonym przepisami szczeg6lnymi;

$W 4) na terenach wchodzC\.cych w skfad obszaru chronionego krajobrazu, obowiC\.zujC\.warunkirl zagospodarowania okreslone przepisami prawa miejscowego a w tym:
[\(i a) zakaz lokalizacji uciqzliwych inwestycji przemysfowych, komunalnych i rolniczych (wr ~~
I .J; tym ferm w systemie bezsci6fkowym), wysypisk smieci i skfadowisk odpad6w, nowych
'i~, inwestycji oraz obiekt6w i urzqdzen rekreacyjnych bez urzqdzen odbioru lub
~~: oczyszczania sciek6w,
;~~i: b) zakaz nadmiernego obnizania poziomu w6d gruntowych;·1 5) ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w infrastruktury
r~~ technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem w stosunku do
~~. realizacji obiekt6w i urzC\.dzenustalonych planem funkcji zagospodarowania terenu;

. f<f&' 6) w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowychJI'.' czynnik6w w tym gazu, oleju opafowego i energii elektrycznej;
j; l 7) w terenach pozostajqcych w zasi~gu uciqZliwosci komunikacyjnych z drogi krajowej
, .' Nr72, istniejqce budynki przeznaczone na stafy pobyt ludzi wymagajq wprowadzenia'I~i element6w ochrony w zagospodarowaniu dziafki budowlanej jak i w samym obiekcie w

It. ~:~~~~~~~~~:zonej izolacyjnosci,
b) zastosowanie ekran6w akustycznych w formie obiektu budowlanego lub zadrzewien i

zakrzewien oraz innych srodk6w technicznych ograniczajC\.cych hafas, wibracj~,
przemieszczanie pyf6w i gaz6w; budowa nowych budynk6w przeznaczonych na stafy
pobyt ludzi w zasi~gu uciqzliwosci komunikacyjnych wymaga rozwiqzan technicznych
(element6w zagospodarowania) ograniczajqcych poziom dz:wi~ku na terenach 0
funkcji zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach
szczeg6lnych;

8) tereny oznaczone symbolami: MN, M, MRj i U nalezq do rodzaju terenu 0

dopuszczalnym poziomie hafasu w srO~\~i~~U ~J~t--.dta~" ~~' w--pfte~~2efl-Y€fl-i3eEl---._ ..
b d . k . t. I "f~l' , . r ,~~ ~/· ' I ~t<'-') Iza u ow~ mlesz anlOWq; . " . ". v •••••••••••••••••••• w;.....

9) tereny ozn,aczon~ syn:bolami: UO ~alezq d.~,r~~~a)u t~renu 0 dop~szc.zalnym poziomie ,!
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• 11) tereny po+ozone w dolinach rzek ciek6w 0 symbolu R,RL,W i R,W Sq nieobwa+owanymi
terenami zagrozenia okresowymi podtopieniami, zagospodarowanie terenu wymaga
uwzgl~dnienia nast~pujqcych warunk6w:
a) zachowania istniejqcych trwa+ych uzytk6w zielonych,
b) zakazu realizacji budynk6w,
c) zadrzewiania z zachowaniem swobodnego sp+ywu w6d;

12) pas terenu przyleg+y do linii brzegowej 0 szerokosci minimum 1,5m Wlnlen bye
zachowany bez ogrodzen i innych przeszk6d uniemozliwiajqcych dost~p do w6d
publicznych i row6w melioracyjnych.

§ 10. Na obszarze obj~tym zmianq planu ustala si~ nast~pujqce zasady i warunki
zagos'podarowania wynikajqce z potrzeb ochrony srodowiska kulturowego:

1) na terenach lub fragmentach teren6w, kt6re po+ozone Sq w obszarach wyst~powania
znalezisk archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiqzanych z zabudowq i
zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych;

2) na terenach lub fragmentach teren6w, kt6re po+ozone Sq w obszarach ochrony znalezisk

•
archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiqzanych z zabudowq i
zagospodarowaniem terenu wymaga nadzoru archeologicznego.

Rozdzia+ III
Zasady i warunki kszta+towania zagospodarowania na wyodr~bnionych terenach

§ 11. 1. W obszarze urbanistycznym - wies Boguszyce, wyznacza si~ tereny 0

r6znych funkcjach lub r6znych warunkach zagospodarowania.
2. Ustala si~ nast~pujqce funkcje oraz szczeg61ne zasady i warunki

zagospodarowania dla kolejnych teren6w, kt6re zosta+y oznaczone na rysunku Nr1, 2 i 4
zmiany planu:

1) symbolem 3.01.KGP:
a) przeznaczenie terenu - droga gf6wna ruchu przyspieszonego,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- odcinek drogi krajowej Nr72,
- teren przeznaczony dla realizacji cel6w publicznych (fragment pasa drogowego),
- do czasu realizacji dr6g dojazdowych (rokadowych) - zakaz przekszta+cania teren6w

powodujqcych zwi~kszanie ilosci zjazd6w (Iub zmian~ ich charakteru) na drog~
krajowq,

- obsfuga teren6w w oparciu 0 istniejqce zjazdy i skrzyzowania;

2) symbolem 3.02.KD:
a) przeznaczenie terenu - ulica dojazdowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

~~~~~;g~~~:~~~f~n~r~;ir~~'~d~c~~e~~:t~~~~.:~:~t~i.on1~i1,:ti41~u1~~r.~ffi~tf~j"'N;·""· ,~.~..,.c-=~'='c':"f:
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- szerokosc pasa drogowego 5m z poszerzeniem w kierunku zachodnim,
- jezdnia szerokosci do 5m;

14) symbolem 3.17.KDg:
a) przeznaczenie terenu - dojazd gospodarczy,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- teren przeznaczony dla realizacji cel6w publicznych,
- szerokosc pasa drogowego 5m z poszerzeniem symetrycznym,
- jezdnia szerokosci do 5m;

15) symbolem 3.18.R:
a) przeznaczenie terenu - rolnictwo,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- zakaz realizacji budynk6w,
- istniejqce oczko wodne (staw) do zachowania,
- szerokosc dojazd6w gospodarczych minimum 5m;

.) symbolem 3.19.KDg:
a) przeznaczenie terenu - dojazd gospodarczy,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- teren przeznaczony dla realizacji cel6w publicznych,
- droga wewn~trzna,
- szerokosc pasa drogowego 8m z poszerzeniem w kierunku pOfudniowym,
- jezdnia szerokosci do 5m;

17) symbolem 3.20.KZ:
a) przeznaczenie terenu - ulica zbiorcza,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) pOf02:0ny jest w obszarze ochrony
stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegajq nadzorowi konserwatorskiemu
na warunkach okreslonych w przepisach szczeg61nych oraz w § 10 niniejszej
uchwafy,

- teren przeznaczony dla realizacji cel6w publicznych,
- odcinek drogi powiatowej Nr 555,
- jezdnia szerokosci do 7m;

• symbolem 3.21.KD:
a) przeznaczenie terenu - ulica dojazdowa,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- teren przeznaczony dla realizacji cel6w publicznych, Z. ,~ __, _~__.dJ--. ' .. _ ,__., . --..-~~,·--c~

- szerokosc pasa drogowego ulicy wg stanu istnte.j~'ced(fE"..-.:'!/7i1 !,£1?.qiJ. I
__jezdnia szerokosci 5m; I N~~iA'f·r·.·n·,,- ,,,,,,,,,'m " ,
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RAD~M!lMi3EAenie -terenu - ulica dojazdowa,
WA rtJAroWI~ki zagospodarowania:
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