
UCHWAlA NR XXV1/215/08
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 pazdziernika 2008r.

w sprawie zmiany miejscawega planu zagaspadarawania przestrzennega
miasta Rawy Mazawieckiej, abszary pa+atane w rejanie ulic: Bales+awa Chrobrega, Wadnej,

Reymanta i Pa+udniawej, Placu Pi+sudskiega, Warszawskiej i Zatylnej araz Katawickiej.

Na padstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. a samarzqdzie gminnym (Oz.
U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591; z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984,
Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806; z 2003 r. Nr 80, paz. 717 i Nr 162, paz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, paz.1 055; z 2005 r. Nr 172, paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457; z 2006 r. Nr 17, paz. 128
i Nr 181, paz. 1337 araz z 2007 r. Nr 48, paz. 327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173, paz. 1218)
araz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. a planawaniu
i zagaspadarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80, paz. 717; z 2004 r. Nr 6, paz. 41 i Nr 141,
paz. 1492; z 2005 r. Nr 113, paz. 954 i Nr 130, paz. 1087; z 2006 r. Nr 45, paz. 319 i Nr 225,
paz. 1635; z 2007 r. Nr 127, paz. 880) w nawiqzaniu da Uchwa+y Nr XVII/147/08 Rady Miasta
Rawa Mazawiecka z dnia 7 marca 2008r. w sprawie przystqpienia da sparzqdzenia zmiany
miejscawega planu zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, abszary
pa+atane w rejanie ulic: Bales+awa Chrobrega, Wadnej, Reymanta i Pa+udniawej, Placu
PHsudskiega, Warszawskiej i Zatylnej araz Katawickiej, Rada Miasta Rawa Mazawiecka
uchwala, ca nastE?Puje:

Razdzia+ 1
Ustalenia ag61ne

§ 1. Nie sfarmu+awana razstrzygniE?cia w zakresie nie uwzglE?dnianych uwag
da projektu zmiany miejscawega planu zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy
Mazawieckiej, abszary pa+atane w rejanie ulic: Bales+awa Chrobrega, Wadnej, Reymanta
i Pa+udniawej, Placu Pi+sudskiega, Warszawskiej i Zatylnej araz Katawickiej - uwagi nie
wp+ynE?+Y·

§ 2. Stwierdza siE?zgadnast projektu zmiany miejscawega planu
zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, abszary pa+atane w rejanie
ulic: Bales+awa Chrabrega, Wadnej, Reymanta i Pa+udniawej, Placu Pi+sudskiega,
Warszawskiej i Zatylnej araz Katawickiej z ustaleniami studium uwarunkawari i kierunk6w
zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawa Mazawiecka.

§ 3. 1. W miejscawym planie zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy
Mazawieckiej, zatwierdzanym Uchwa+q Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie
Mazawieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscawega planu zagaspadarowania
przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej (Oziennik UrzE?dawyWajew6dztwa t6dzkiega
Nr 64, paz. 554; z 2002 r. Nr 81, paz. 1529 i Nr 292, paz. 3802; z 2003 r. Nr 225, paz. 2133
i Nr 557, paz. 3651; z 2005 r. Nr 85. paz. 829, Nr 129, paz. 1328 i Nr 282 paz. 2710; z 2007 r.
Nr 7, paz. 67, Nr 8, paz. 71, Nr 34, paz.312, Nr 180, paz. 1719 i Nr 185, paz.1745 i z 2008r.
Nr 2, paz. 42, Nr 15, paz.190, Nr 116, paz. 1131 i Nr 201, paz. 1882) wprowadza siE?zmiany
datyczqce fragment6w abszaru miasta, abejmujqcych tereny aznaczane symbalami:
2.1 OO.MNp i 4.142.MNp, araz fragmenty teren6w a symbalach: 2.150.MNu, 4. 59.KZ,
4.178.MNp i 7.09.MNp.

2. Integralnq cZE?sciquchwa+y Sq rysunki Nr 91 da 95 zmiany miejscawega planu
bE?dqceza+qcznikami Nr 1 da 5 da uchwa+y.

3. Szczeg6+awy przebieg granic abszar6w abjE?tych zmianq miejscawega planu
jest akreslany na rysunkach zmiany miejscawega planu.

4. Obawiqzujqcy zakres rysunk6w zmiany planu abejmuje:
a) tereny akreslane symbalem cyfrowym i symbalem przeznaczenia terenu,



b) Iinie rozgraniczajqce tereny 0 roznym przeznaczeniu lub r6Znych zasadach
zagospodarowania, kt6re Sq granicq obszaru obj~tego zmianq planu miejscowego,

c) Iinie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania terenu,

d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym przeznaczeniu
lub r6znych zasadach zagospodarowania terenu,

e) linie podzia~u wewn~trznego teren6w - zasada podzia~u na dzia~ki budowlane,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy,
g) punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii zabudowy,
h) zwymiarowanie Iinii zabudowy oraz linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym

przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania w metrach,
i) oznaczenie obiekt6w i obszar6w wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytk6w,
j) granice obszar6w ochrony stanowisk archeologicznych.

5. Zmianq miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala si~
stawk~ procentowq S~UZqCqnaliczaniu op~atyz tytu~u wzrostu wartosci nieruchomosci
w wysokosci:

a) 30% dla terenu 0 symbolu 7.141.M.
b) zero% dla pozosta~ych teren6w obj~tych zmiana planu.

§ 4. 1. Poj~cia i okreslenia uzyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym
paragrafie, nalezy rozumiec zgodnie z og61nie obowiqzujqcymi przepisami prawa
obowiqzujqcego wg stanu na dzien podj~cia niniejszej uchwa~y.

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

po~ozone 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 liniami rozgraniczajqcymi wobszarze

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

4) "przeznaczeniu" - nalezy przez to rozumiec okreslone dla poszczeg61nych teren6w
zespo~y uprawnien i zobowiqzan do podejmowania dzia~an w przestrzeni, S~uzqcych
realizacji okreslonych cel6w, wyodr~bnione wg zasad i sposob6w korzystania
z nieruchomosci, oznaczone w tekscie zmiany planu i na rysunku zmiany planu
symbolami Iiterowymi;

5) "dopuszczeniu" nalezy przez to rozumiec uprawnienia do realizacji na dziake budowlanej
obiekt6w budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach
zagospodarowania terenu, kt6re wykraczajq poza ustalone w definicji przeznaczenia
terenu okreslonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jako towarzyszqcych istniejqcym
lub realizowanym obiektom budowlanym 0 funkcjach zgodnych z przeznaczeniem
ustalonym w rozdziale 2 uchwa~y;

6) "dziake budowlanej" - nalezy przez to rozumiec nieruchomosc gruntowq lub dzia~k~
gruntu, kt6rej wielkosc, cechy geometryczne, dost~p do drogi publicznej i wyposazenie
w urzqdzenia infrastruktury technicznej Sq zgodne z pozosta~ymi ustaleniami niniejszej
zmiany miejscowego planu oraz spe~niajq wymogi realizacji obiekt6w budowlanych
wynikajqce z odr~bnych przepis6w i akt6w prawa miejscowego;

7) "granicach obszaru obj~tego rysunkiem zmiany planu" - nalezy przez to rozumiec
te zewn~trzne linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania, przy kt6rych wykreslono symbol granicy (okreslony w legendzie
rysunku zmiany planu) obszaru obj~tego rysunkiem zmiany planu;



8) "nieprzekraczalnej Iinii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee Iini~, w kt6rej maze bye
umieszczona sciana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajqcej ulicy
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu element6w zagospodarowania terenu;
zakaz ten nie dotyczy element6w architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, zadaszenie wejscia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali
wystroju architektonicznego, kt6rych wysuni~cie poza scian~ budynku nie przekracza
odlegtosci 1,3m chyba, ze jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii
elektroenergetycznej;

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

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

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

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

12) "zachowaniu obiekt6w budowlanych lub przyrodniczych" w poszczeg61nych terenach -
nalezy przez to rozumiec: dopuszczalnosc wykonywania na istniejqcych obiektach
budowlanych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remont6w,
a na istniejqcych obiektach przyrodniczych wykonywania zabieg6w piel~gnacyjnych
i odtworzeniowych;

13) "pierzei" - nalezy przez to rozumiec ciqg elewacji frontowych, stanowiqcych jednq stron~
placu lub ulicy, traktowany jako catosc przestrzenna;

14) "zabudowie pierzejowej" - nalezy przez to rozumiec takie usytuowanie budynk6w,
w kt6rym obydwie sciany szczytowe na catej jej powierzchni Sq umieszczone
bezposrednio przy granicach z dziatkami sqsiednimi a sciany od strony przylegajqcej ulicy
umieszczone Sq w Iinii rozgraniczajqcej ulicy;

15) "zabudowie szeregowej" - nalezy przez to rozumiec takie usytuowanie budynk6w,
w kt6rym obydwie sciany szczytowe segment6w srodkowych i jedna sciana segment6w
skrajnych na catej powierzchni, Sq umieszczone bezposrednio przy granicach z dziatkami
sqsiednimi;

16) "zabudowie blizniaczej" - nalezy przez to rozumiec takie usytuowanie budynk6w
mieszkalnych, w kt6rym dwa budynki mieszkalne Sq usytuowane przy wsp61nej granicy
dziatek budowlanych;

17) "zabudowie wolnostojqcej" - nalezy przez to rozumiec takie usytuowanie budynk6w
mieszkalnych, w kt6rym kazdy z budynk6w jest odlegty od granicy dziatki budowlanej
minimum 3m;

18) "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;

19) "intensywnosci zabudowy" - nalezy przez to rozumiec stosunek powierzchni wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynk6w na dziake budowlanej w zewn~trznym obrysie scian
do powierzchni dziatki budowlanej.

1) "tereny zabudowy mieszkaniowej", oznaczonym symbolem "M", nalezy przez to
rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych
z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach technicznych



i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami
postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

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

(z wy{qczeniem szpitali), opieki spo{ecznej i socjalnej (z wy{qczeniem dom6w opieki),
obs{ugi finansowej, handlu (z wY~qczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni
uzytkowej powyzej 200m2

), gastronomii, poczty i telekomunikacji, us~ug (z wY~qczeniem
stacji paliw, warsztat6w samochodowych i us{ug komunalnych), wy{qcznie jako
budynk6w towarzyszqcych istniejqcemu lub projektowanemu budynkowi mieszkalnemu
lub jako lokalu w budynku mieszkalnym,

z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach technicznych
igospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami
postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczen zawartych
w rozdziale 2 niniejszej uchwa{y;

3) "tereny zabudowy ustugowej" oznaczonym symbolem "U", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizowania projektowanych
budynk6w 0 funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwosci, bezpieczenstwa publicznego,
kultury, oswiaty, nauki, s{uzby zdrowia (z wY~qczeniem szpitali), opieki spo~ecznej
i socjalnej (z wy{qczeniem dom6w opieki), kultu religijnego, sportu i rekreacji, obs{ugi
finansowej, handlu (z wY~qczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni uzytkowej
powyzej 1000m2 oraz 0 powierzchni sprzedazy powyzej 300m2), gastronomii, turystyki,
hotelarstwa, poczty, us~ug (z wy{qczeniem stacji paliw, warsztat6w samochodowych
i us~ug komunalnych), 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;

§ 5. Na obszarach obj~tych zmianq planu ustala si~ zasady zabudowy:
1) linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania

nalezy identyfikowac w oparciu 0 ustalenia zawarte w przepisach rozdzia{u 2 niniejszej
uchwa~y, a w przypadku braku takich ustalen w oparciu 0:
a) punkty identyfikacyjne okreslone na rysunku zmiany planu,
b) trwa{e naniesienia lub granice w{asnosci - jako Iinie (punkty) pokrywajqce si~ z tymi

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

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

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

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

5) dopuszczalne jest zachowanie, ale bez prawa odbudowy, rozbudowy i nadbudowy,
istniejqcych budynk6w lub ich cz~sci, gdy nie spe~niajq warunk6w ustalen dotyczqcych
Iinii zabudowy, okreslonych na rysunku zmiany planu lub przepisami rozdzia{u 2 niniejszej
uchwa{y;

6) w pasie terenu okreslonym liniq zabudowy i liniq rozgraniczajqcq ulicy obowiqzuje zakaz
realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych chyba, ze ustalenia zawarte w przepisach
rozdzia~u 2 niniejszej uchwa~y stanowiq inaczej;

7) w pasach terenu 0 szerokosci:



a) 7,5m ad asi linii elektroenergetycznej 15kV,
b) 7,5m od osi stacji transformatorowych slupowych do obiekt6w budowlanych

niepalnych,
dopuszczalna jest realizacja budynk6w przy zachowaniu warunk6w bezpieczenstwa
ustalonych przepisami szczeg6lnymi;

8) w terenach, dla kt6rych okreslono minimalnq odleglosc budynk6w od osi napowietrznych
linii elektroenergetycznych sredniego napi~cia, warunek ten przestaje obowiqzywac
z chwilq likwidacji tej Iinii;

9) ustala si~ nast~pujqce wskazniki wyposazenia teren6w budowlanych w miejsca postojowe
dla samochod6w osobowych:
a) w terenach 0 przeznaczeniu tereny uslugowe 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 obslugi finansowej 7 stanowisk na kazde 100m2

powierzchni uzytkowej,
- dla pozostalych obiekt6w uslugowych - jedno stanowisko na kazde 100m2

powierzchni uzytkowej,
b) w terenach 0 przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

dla jednego budynku mieszkalnego maksimum - 4 stanowiska w garazach,
c) w terenach 0 przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

dla jednego lokalu mieszkalnego minimum - 1 stanowisko;
10) przepis zawarty w pkt. 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiekt6w handlowych

nie posiadajqcych powierzchni sprzedazy;
11) w terenach, na kt6rych przeznaczenie umozliwia realizacj~ budynk6w, dopuszczalne jest

usytuowanie budynk6w przy granicy sqsiedniej dzialki budowlanej lub w odleglosci 1,5m
od granicy z sqsiedniq dzialkq budowlanq przy zachowaniu przepis6w dotyczqcych
dost~pu do pomieszczen naturalnego oswietlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu
naslonecznienia, zachowania bezpieczenstwa pozarowego oraz przy zachowaniu
pozostalych ustalen planu;

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

13) obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen od strony ulic, plac6w i doliny rzeki Rawki:
a) z prefabrykat6w betonowych,
b) 0 wypelnieniu powierzchni powyzej 50%;

14) pokazane na rysunku planu linie podzialu wewn~trznego jako zasada podzialu,
obowiqzujq w zakresie kierunku przebiegu granic nowego podzialu oraz usytuowania
dzialek w stosunku do ulic;

15) w obszarach obj~tych zmianq planu nie wyznacza si~ granic obszar6w wymagajqcych
przeprowadzenia scalen i podzial6w nieruchomosci a w zwiqzku z tym nie okresla si~
szczeg6lowych zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci.

Rozdziaf 2
Zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego oraz zasady i warunki

ksztaftowania zagospodarowania na wyodr~bnionych terenach.

§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2 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 zostal oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 91 symbolem 2.191.M:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej;



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

- dopuszcza siE?realizacjE?budynk6w a funkcji us{ugowej lub lokali us{ugowych
w budynkach mieszkalnych a udziale powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w
mieszkalnych i ustugowych w obrE?biedziatki budowlanej, do 45% z wytqczeniem
funkcji handlu a powierzchni sprzedazy powyzej 200m2 oraz 0 powierzchni uzytkowej
powyzej 400m2

,

- budynki mieszkalne a wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 11m,

- tqczna powierzchnia zabudowy budynk6w gospodarczych na dziatce budowlanej
do 40m2

,

- wysokosc budynk6w gospodarczych do 4m,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6m,
- potacie dachowe budynk6w 0 nachyleniu ad 5% do 100%,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 70%,
- wskazniki intensywnosci zabudowy do 2,0,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- teren potozony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "G6rnej

i Srodkowej Rawki", obowiqzujq warunki zagospodarowania okreslone przepisem
powotujqcym obszar chronionego krajobrazu,

- ustala siE?zasadE?r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochronE?w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energiE?cieplnq ustala siE?preferencje dla niewE?glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsiE?wziE?cmogqcych znaczqco oddziatywac

na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia terenu,
- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku

jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudowE?mieszkaniowo-us{ugoWq,
c) teren potozony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne

podlegajq nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach okreslonych w przepisach
szczeg6lnych,

d) zasady obs{ugi komunikacyjnej:
- dostE?pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe w obrE?biedziatki budowlanej,

e) zasady obs{ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodE?z istniejqcego wodociqgu w otaczajqcych ulicach,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych

w otaczajqcych ulicach,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewnE?trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napiE?cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu a niezbE?dneurzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala siE?sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku ad strony ulicy, dopuszcza siE?realizacjE?nosnik6w reklam
p{askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni catkowitej sciany budynku,



h) zasady podziatu nieruchomosci:
- wielkose dziafki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 100m2

do 1500m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w dziafek minimum 6,25m,

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

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 92 symbolem 2.192.MNu:

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

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

uwarunkowanej szerokosciq istniejqcych dziafek budowlanych,
- budynek mieszkalny 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia

w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 11m,
- fqczna powierzchnia zabudowy budynk6w gospodarczych na dziake budowlanej

do 40m2
,

- wysokose budynk6w gospodarczych do 4m,
- wysokose pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do6m,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu od 10% do 100%,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy 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 20% dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddziafywae

na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia terenu,
- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku

jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-usfugowq,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obsfugi komunikacyjnej:

- dost~pnose komunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice
przylegajqce do terenu,

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

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

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej 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) na elewacjach budynku ad strony ulicy, dapuszcza siE;!realizacjE;! nasnik6w reklam
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej dla zabudowy wolnostojqcej od 400 do 1500m2

,

przy zachowaniu szerokosci front6w dzia~ek minimum 18m,
- wielkose dzia~ki budowlanej dla zabudowy blizniaczej od 300m2 do 800m2

,

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

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

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

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 93 symbolem 4.309.MNu:

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

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

uwarunkowanej szerokosciq istniejqcych dzia~ek budowlanych,
- budynek mieszkalny 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia

w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 11m,
- ~qczna powierzchnia zabudowy budynk6w gospodarczych na dziafce budowlanej

do 60m2
,

- wysokose budynk6w gospodarczych do 4m,
- wysokose pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do6m,
- po~acie dachowe 0 nachyleniu od 10% do 100%,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy 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 s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 15% dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddzia~ywae na

srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia terenu,
- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku

jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6fczesnej,
d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:

- dost~pnose komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice
przylegajqce do terenu,

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

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,



- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

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

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

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
p+askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca+kowitej sciany budynku,

h) zasady podzia+u nieruchomosci:
- wielkose dzia+ki budowlanej dla zabudowy wolnostojqcej od 400 do 1500m2

,

przy zachowaniu szerokosci front6w dzia+ek minimum 16m,
- wielkose dzia+ki budowlanej dla zabudowy blizniaczej od 300m2 do 800m2

,

przy zachowaniu szerokosci front6w dzia+ek minimum 10m,
- dzia+ki gruntu, nie spe+niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wy+qcznie

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

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta+ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 93 symbolem 4.310.U:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ w budynku 0 funkcji us+ugowej lokali mieszkalnych 0 udziale

powierzchni uzytkowej budynku do 45%,
- wysokose budynku us+ugowego do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie

do 11m,
- wysokose pozosta+ych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do6m,
- po+acie dachowe budynk6w 0 nachyleniu od 5% do 100%,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia+ki do 80%,

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

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i 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+asu w 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 komunikacyjna jednym zjazdem publicznym,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia+ki budowlanej,

e) zasady obs+ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,



• odprowadzenie sciek6w bytowych do istniejqcych komunalnych sieci i urzqdzer'l
kanalizacyjnych,

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

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

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

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

g) na elewacjach budynku ad strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 94 symbolem 4.311.M:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w a funkcji us~ugowej lub lokali us~ugowych

w budynkach mieszkalnych a udziale powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w
mieszkalnych i us~ugowych w obr~bie dzia~ki budowlanej, do 45% z wY~qczeniem
funkcji handlu a powierzchni sprzedazy powyzej 200m2 oraz a powierzchni uzytkowej
powyzej 400m2

,

- obowiqzuje zabudowa pierzejowa, mieszkaniowa i us~ugowa ad strony Placu
Marsza~ka J6zefa Pi~sudskiego, ul. towickiej i ul. Zatylnej,

- wysokose budynk6w mieszkalnych i us~ugowych ad dw6ch do trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym trzecia w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 16m,

- wysokose pozosta~ych budynk6w do 4m,
- w zabudowie pierzejowej dopuszcza si~ realizacj~ bram przejazdowych wY~qcznie

drewnianych,
- po~acie dachowe budynk6w mieszkalnych w pierzei z kalenicq r6wnoleg~q do Iinii

rozgraniczajqcych otaczajqcych ulic i a nachyleniu ad 50% do 100%,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu ad 20% do 100%,
- dachy kryte: dach6wkq bitumicznq, dach6wkq ceramicznq, blachq lub blachq

dach6wkowq w kolorze brqzowym, czerwonym lub grafitowym,
- dachy wysuni~te poza Iico muru do 70cm z uwzgl~dnieniem nawiqzania do formy

dach6w historycznych budynk6w sqsiadujqcych,
- poziom kalenicy dachu budynku winien uwzgl~dniae zasad~ umiejscowienia linii

kalenicy budynku nizszego w obr~bie sciany szczytowej budynku wyzszego,
- poziom posadzki parteru, w cz~sci frontowej, wyniesiony nad poziom terenu

maksymalnie do wysokosci 0,45m,
- zakaz stosowania spadk6w lukarn pOCZqwszy ad kalenicy dachu,
- w elewacjach frontowych podzia~y, proporcje powierzchni okien i scian, detal

oraz kolorystyka powinny bye dostosowane do historycznych budynk6w
sqsiadujqcych i charakteru wn~trza urbanistycznego,

- na elewacjach frontowych budynk6w w pierzejach obowiqzuje uczytelnienie
historycznych granic nieruchomosci,

- zakaz instalowania na elewacjach frontowych budynk6w: wszelkich urzqdzen
Iicznikowych infrastruktury technicznej, kt6rych powierzchnia frontowa wykracza poza
powierzchni~ sciany frontowej, slusarki stalowej oraz ok~adania elewacji p~ytkami
terakotowymi oraz winylowymi typu "siding",

- zakaz realizacji loggii,



• wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 95%,
- wskazniki intensywnosci zabudowy do 3,0,

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 s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,

- udzia{ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 3% dzia{ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych znaczqco oddzia{ywae na

srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia terenu,
- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha{asu w srodowisku

jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us{ugoWq,
c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6{czesnej:

- domy Nr 10, 11, 12, 14, 16 obecnie Nr 15 i 17 obecnie Nr 16 przy Placu Marsza{ka
J6zefa PHsudskiego wpisane do rejestru zabytk6w, realizacja zagospodarowania
podlega nadzorowi konserwatorskiemu na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

- domy Nr 13 przy Placu Marsza{ka J6zefa PHsudskiego wpisany do ewidencji
zabytk6w, realizacja zagospodarowania podlega nadzorowi konserwatorskiemu
na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

- teren po~ozony w granicach strefy scis{ej ochrony konserwatorskiej, realizacja
zagospodarowania podlega nadzorowi konserwatorskiemu na podstawie przepis6w
szczeg6lnych,

- w granicach strefy scis{ej ochrony konserwatorskiej prace ziemne wymagajq
sprawowania nadzoru archeologicznego na warunkach okreslonych w przepisach
szczeg6lnych,

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

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia{ki budowlanej oraz z wykorzystaniem parking6w

publicznych na Placu Pi{sudskiego,
e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu w otaczajqcych ulicach,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych

w otaczajqcych ulicach,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

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

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
p{askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) zasady podzia{u nieruchomosci:
- wielkose dzia{ki budowlanej od 150m2 do 1000m2

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

- 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,



~zasadq podziatu na dziatki budowlane jest zachowanie istniejqcych historycznych
granic nieruchomosci na kierunku p6~noc - po~udnie.

§ 8. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 7 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 95 symbolem 7.141.M:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w 0 funkcji us~ugowej lub lokali ustugowych

w budynkach mieszkalnych 0 udziale powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w
mieszkalnych i us~ugowych w obr~bie dzia~ki budowlanej, do 45% z wytqczeniem
funkcji handlu 0 powierzchni sprzedazy powyzej 200m2 oraz 0 powierzchni uzytkowej
powyzej 400m2

,

- budynki mieszkalne 0 wysokosci do czterech kondygnacji nadziemnych, maksymalnie
do 15m,

- zakaz realizacji budynk6w gospodarczych,
- wysokos6 pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do6m,
- po~acie dachowe budynk6w 0 nachyleniu od 5% do 100%,
- wielkos6 powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki do 70%,
- wskazniki 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 15% dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~6 mogqcych znaczqco oddzia~ywa6

na srodowisko za wyjqtkiem urzqdzen i sieci uzbrojenia terenu,
- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku

jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:

- dost~pnos6 komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice
przylegajqce do terenu,

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

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu w otaczajqcych ulicach,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych

w otaczajqcych ulicach,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej 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) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 100m2

do 1500m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w dzia~ek minimum 6,25m,

- wielkose dzia~ki budowlanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum
1000m2

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

Rozdziat 3
Postanowienia koncowe

§ 9. Nie sformu~owano rozstrzygni~cia 0 sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadan w~asnych miasta, oraz zasadach ich
finansowania - zadania z tytu~u zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary po~ozone w rejonie ulic: Boles~awa
Chrobrego, Wodnej, Reymonta i Po~udniowej, Placu Pi~sudskiego, Warszawskiej i Zatylnej
oraz Katowickiej nie wyst~pujq.

§ 10. Traci moc obowiqzujqcq Uchwa~a Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego
Nr 64, poz. 554; z 2002 r. Nr 81, poz. 1529 i Nr 292, poz. 3802; z 2003 r. Nr 225, poz. 2133
i Nr 557, poz. 3651; z 2005 r. Nr 85. poz. 829, Nr 129, poz. 1328 i Nr 282 poz. 2710; z 2007 r.
Nr 7, poz. 67, Nr 8, poz. 71, Nr 34, poz.312, Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, poz.1745 i z 2008r.
Nr 2, poz. 42, Nr 15, poz.190, Nr 116, poz. 1131 i Nr 201, poz. 1882) w zakresie ustalen
dotyczqcych obszar6w obj~tych niniejszq zmianq planu.

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

2. Uchwa~a wchodzi w zycie po up~ywie 30 dni od dnia og~oszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.














