
UCHWAt.A NR XIV/99/11
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany miejscawega planu zagaspadarawania przestrzennega
miasta Rawy Mazawieckiej, abszar patazany przy ulicy Biatej.

Na padstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. a samarzqdzie gminnym
(Oz. U. 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. 1055, Nr 116, paz. 1203 i Nr 167, paz. 1759, z 2005 r. Nr 172, paz. 1441 i Nr 175,
paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, paz. 128 i Nr 181, paz. 1337, z 2007 r. Nr48, paz. 327, Nr 138,
paz. 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz. 1111 i Nr 223, paz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
paz. 420 i Nr 157, paz. 1241, z 2010 r. Nr 28, paz. 142 i 146, Nr 40, paz. 230 i Nr 106, paz.
675 araz z 2011 r. Nr 21, paz. 113, Nr 117, paz. 679, Nr 1,34, paz. 777 , Nr 149, paz. 887 i Nr
217, paz. 1281) 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. z 2003 r. 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, z 2008 r. Nr 199, paz. 1227, Nr
201, paz. 1237 i Nr 220, paz. 1413, z 2010 r. Nr 24, paz. 124, Nr 75, paz. 474, Nr 106, paz.
675, Nr 119, paz. 804, Nr 130, paz. 871, Nr 149, paz. 996, Nr 155, paz. 1043 arazz 2011 r. Nr
32, paz. 159 i Nr 153, paz. 901) w nawiqzaniu da uchwaty Nr IV/18/11 Rady Miasta Rawa
Mazawiecka z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przystqpienia da sparzqdzenia zmiany
miejscawega planu zagaspadarawania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, abszar
patazany przy ulicy Biatej, Rada Miasta Rawa Mazawiecka uchwala, ca nast~puje:

Rozdziaf1
Ustalenia og61ne

§ 1. Nie sfarmutawana razstrzygni~cia w zakresie nie uwzgl~dnianych uwag da
prajektu zmiany miejscawega planu zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy
Mazawieckiej, abszar patazany przy ulicy Biatej - uwagi nie wptyn~ty.

§ 2. Stwierdza si~, ze tresc prajektu zmiany miejscawega planu
zagaspadarawania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, abszar patazany przy ulicy
Biatej nie narusza ustalen studium uwarunkawan i kierunk6w zagaspadarawania
przestrzennega miasta Rawa Mazawiecka.

§ 3. 1. W miejscawym planie zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy
Mazawieckiej, zatwierdzanym uchwatq Nr L1111384/2010Rady Miasta Rawa Mazawiecka z
dnia 27 pazdziernika 201 Or.w sprawie zmiany miejscawega planu zagaspadarawania
przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, abszary patazane w rejanie ulic: Skierniewickiej,
Laskawej, Pszenicznej, Jezawskiej i Ogradawej, Jezawskiej, Kazimierza Wielkiega i
Mszczanawskiej, Jerozalimskiej i Zamkawa Wala, Biatej, Aleksandr6wka, Kalejawej i
tawickiej, Krakawskiej i Patudniawej, Stawackiega i Fawarnej, Salidarnasci, Tamaszawskiej,
Osada Oalna i Krakawskiej, Krakawskiej, Fawarnej, Ksi~ze Oamki, Katawickiej i Tatar
(Oziennik Urz~dawy Wajew6dztwa t6dzkiega Nr 357, paz. 3222) wprowadza si~ zmiany
datyczqce fragmentu terenu aznaczanega symbalem 3.58.MNu.

2. Integralnq cz~sciq uchwaty jest rysunek Nr 156 zmiany miejscawega planu
b~dqcy zatqcznikiem da uchwaty.

3. Szczeg6tawy przebieg granic abszaru abj~tega zmianq miejscawega planu jest
akreslany na rysunku zmiany miejscawega planu.



4. Obowiqzujqcy zakres rysunku zmiany planu obejmuje:
1) tereny okreslone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu;
2) linie rozgraniczajqce tereny 0 rMnym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

zagospodarowania, kt6re Sq granicq obszaru objE?tegozmianq planu miejscowego;
3) Iinie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

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

lub r6znych zasadach zagospodarowania terenu;
5) nieprzekraczalne Iinie zabudowy;
6) nieprzekraczalne linie realizacji ogrodzen;
7) zwymiarowanie linii zabudowy, nieprzekraczalnej Iinii realizacji ogrodzen oraz linii

rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania w metrach;

5. Zmianq miejscowego planu zagospodarowpnia przestrzennego ustala siE?
stawkE?procentowq s+UZqCqnaliczaniu op+aty z tytu+u wzrostu wartosci nieruchomosci
w wysokosci 30%.

§ 4. 1. PojE?ciai okreslenia uzyte w plan ie, a nie zdefiniowane w niniejszym
paragrafie, nalezy rozumiee zgodnie z og61nie obowiqzujqcymi przepisami prawa
obowiqzujqcego wg stanu na dzien podjE?cianiniejszej uchwa+y.

2. Jezeli pojE?ciai okreslenia uzyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym
paragrafie, posiadajq r6zne definicje w og61nie obowiqzujqcych przepisach prawa, nalezy
stosowae ich znaczenie wg przepis6w 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Ilekroe w zmianie miejscowego planu jest mowa 0:
1) "obszarze zmiany planu" - nalezy przez to rozumiee nieruchomosci lub ich cZE?sci

po+ozone w granicach niniejszej zmiany planu;
2) "obszarze urbanistycznym" - nalezy przez to rozumiee fragment obszaru miasta,

kt6rego granice pokrywajq siE?z granicami obrE?bugeodezyjnego;
3) "terenach" - nalezy przez to rozumiee wydzielone Iiniami rozgraniczajqcymi w obszarze

zmiany planu, nieruchomosci lub ich cZE?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 rozumiee okreslone dla poszczeg61nych teren6w
zespo+y uprawnien i zobowiqzan do podejmowania dzia+an w przestrzeni, s+uzqcych
realizacji okreslonych cel6w, wyodrE?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 rozumiee 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. 4 niniejszego paragrafu jako towarzyszqcych
istniejqcym lub realizowanym obiektom budowlanym 0 funkcjach zgodnych
z przeznaczeniem ustalonym w rozdziale 2 uchwa+y;

6) "granicach obszaru objE?tegorysunkiem zmiany planu" - nalezy przez to rozumiee
te zewnE?trzne linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania, przy kt6rych wykreslono symbol granicy (okreslony w legendzie
rysunku zmiany planu) obszaru objE?tegorysunkiem zmiany planu;

7) "nieprzekraczalnej Iinii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee liniE?,w kt6rej moze 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
odlegfosci 1,3m chyba, ze jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii
elektroenergetycznej;

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

, do powierzchni cafego terenu lub dziafki budowlanej;
9) "wysokosci budynk6w" okreslonej w metrach - nalezy przez to rozumiec wysokosc

liczonq od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do budynku lub jego cz~sci
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej pofozonego punktu przekrycia;

10) "przepisach szczeg61nych lub odr~bnych" nalezy przez to rozumiec zawarte w ustawach i
rozporzqdzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajqce z uchwaf wfasciwych organ6w,

11) przeznaczeniu - "tereny obslugi srodk6w transportu samochodowego", oznaczonym
symbolem "KS", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania
istniejqcych oraz realizowania projektowanych budynk6w: warsztat6w srodk6w transportu,
stacji paliw gazowych i myjni samochodowych, z niezb~dnymi do ich funkcjonowania
budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej.

Rozdzial2
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz zasady i warunki

ksztaltowania zagospodarowania na wyodr~bnionych terenach.

§ 5. Na obszarze obj~tym zmianq planu ustala si~ zasady zabudowy i
zagospodarowania terenu:

1) linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
nalezy identyfikowac w oparciu 0 ustalenia zawarte w przepisach rozdziafu 2 niniejszej
uchwafy, a w przypadku braku takich ustalen w oparciu 0:
a) punkty identyfikacyjne okreslone na rysunku zmiany planu,
b) miary graficzne z rysunku zmiany planu;

2) Iinie zabudowy - okreslono na rysunku zmiany planu zwymiarowaniem;
3) w pasie terenu okreslonym liniq zabudowy i liniq rozgraniczajqcq ulicy obowiqzuje zakaz

realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych;
4) w obszarze obj~tym zmianq planu nie wyznacza si~ granic obszar6w wymagajqcych

przeprowadzenia scalen i podziaf6w nieruchomosci a w zwiqzku z tym nie okresla si~
szczeg6fowych zasad i warunk6w scalania i podziafu nieruchomosci;

5) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2 uchwafy nie dotyczq
inwestycji z zakresu fqcznosci publicznej, przy zachowaniu mozliwosci zabudowy i
zagospodarowania terenu okreslonego niniejszq zmianq planu miejscowego oraz
zachowaniu przepis6w odr~bnych.

§ 6 Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony
na rysunku zmiany planu Nr 156 symbolem 3.66.KS:

1) przeznaczenie: tereny obsfugi srodk6w transportu samochodowego;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- w ramach zagospodarowania dziafki dopuszcza si~ realizacj~ budynk6w lub lokali 0

funkcji handlu 0 powierzchni sprzedazy do 400 m2
, oraz realizacj~ budynku 0 funkcji



mieszkaniowej 0 powierzchni uzytkowej do 200 m2
, wytqcznie dla wtasciciela

prowadzqcego dziatalnosc ustugOWq,
- budynki obstugi srodkow transportu samochodowego 0 wysokosci do 12 m,
- budynek mieszkalny jednorodzinny 0 wysokosci do dwoch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostatych budynkow do 9m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu od 2 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki do 60 %,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,1 do 0,8,
- w budynkach 0 funkcjach obstugi komunikacji samochodowej dopuszcza siE;
- dopuszczalne jest sytuowanie budynkow bezposrednio przy granicy sqsiedniej dziatki

budowlanej lub zblizenie na odlegtosc 1,5 m od granicy z sqsiedniq dziatkq
budowlanq przy zachowaniu przepisow dotyczqcych dostE;pu do pomieszczeri
naturalnego oswietlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu nastonecznienia,
zachowania bezpieczeristwa pozarowego oraz przy zachowaniu pozostatych ustaleri
planu;

- obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzeri od strony ulic z prefabrykatow betonowych i 0
wypetnieniu powierzchni powyzej 60 %;

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siE;zasadE; rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochronE; wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzeri ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energiE; cieplnq ustala siE;preferencje dla niewE;glowych
czynnikow w tym gazu, oleju opatowego i energii elektrycznej,

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

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

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepisow szczegolnych,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsiE;wziE;Cmogqcych zawsze znaczqco oddziatywac

na srodowisko,
c) nie ustala siE;zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspokzesnej,
d) zasady obstugi komunikacyjnej:

- dostE;pnosc komunikacyjna do drogi wojewodzkiej Nr 725 na warunkach wtasciwego
zarzqdcy drogi,

- liczba miejsc postojowych dla samochodow osobowych minimum 10 stanowisk,
- liczba miejsc postojowych dla ciE;zarowych minimum 4 stanowiska,
- miejsca postojowe wytqcznie w obrE;bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodE; z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciekow bytowych do przydomowych oczyszczalni sciekow przy

zachowaniu przepisow szczegolnych lub do bezodptywowych zbiornikow na
nieczystosci ciekte, a nastE;pnie wywozone na zlewniE; oczyszczalni sciekow,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo,
przy zachowaniu przepisow szczegolnych,

- wody opadowe i roztopowe z placow utwardzonych oraz wody z myjni, wymagajq
podczyszczenia do stanu zgodnego z wymogami okreslonymi w przepisach
odrE;bnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napiE;cia,
- zrodta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadow komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezbE;dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpadow
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 budynk6w od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- pfaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 20 % powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziafk~ budowlanq.

Rozdziaf 3
Postanowienia koncowe

§ 7. Nie sformufowano rozstrzygni~cia 0 sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadan wfasnych miasta, oraz zasadach ich
finansowania - zadania z tytufu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar pofozony przy ulicy Biafej, nie wyst~pujq.

§ 8. Traci moc obowiqzujqcq uchwafa L111/384/2010Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 27 pazdziernika 201 Or.w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary pofozone w rejonie
ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej i Ogrodowej, Jezowskiej, Kazimierza
Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Biafej, Aleksandr6wka,
Kolejowej i towickiej, Krakowskiej i Pofudniowej, Sfowackiego i Fawornej, Solidarnosci,
Tomaszowskiej, Osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Ksi~ze Domki,
Katowickiej i Tatar (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego Nr 357, poz. 3222) w
zakresie ustalen dotyczqcych fragmentu obszaru obj~tego niniejszq zmianq planu.

§ 9. 1. Uchwafa podlega ogfoszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa
t6dzkiego.

2. Uchwafa wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia ogfoszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.
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MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ
, Skala 1:1000

Rysunek zmlany planu Nr 156
Obszar w rejonie uliey Bialej
Zal'leznik do Uchwaty Nr X!V/99/11
Radv Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 Qrudnla 2011 r.
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Nr 725
KS

LEGENDA
Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym i symbolem
przeznaezenia terenu.
Linia rozgraniczajqea tereny 0 r6i:nym przeznaezeniu lub
r6i:nych zasadach zagospodarowania, kt6ra jest granicq
obszaru obj te 0 planem mie'seo m.
Linia rozgraniezajqea tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub
r6i:n ch zasadach za os odarowania ..
Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii rozgraniczajqcyeh
tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub r6i:nych zasadach
zagospodarowania.

Nieprzekraczalna Iinia realizacji 0 rodzen.'
Linie osiowe sieci infrastruktury technicznej lu jezdni
ulic .
Zwymiarowanie linii zabudowy, nieprzekraczalnej linii
realizacji ogrodzen oraz Iinii rozgraniczajqcych tereny 0
r6i:nym przeznaczeniu lub r6i:nych zasadach
za ospodarowania w metrach.
Oznaczenie drogi wO'ew6dzkie' ,
Tereriy obstugi srodk6w transportu samochodowego

OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU W
OTOCZENIU OBSZARU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

Oznaczenie Przeznaczenie terenu
KDZ teren dr6g publiczn ch - ulica zbioreza
MNu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z

ustugami

WYRYS
z rysunku studium uv.:arunkowan ikierunk6w

zagospodarowania przestrzennegoMiasta Rawy Mazowieckiej
Skala 1 ': 5 000

_ _ _ granice obszaru obj~tego zmian'l planu miejscowegb

1R""j· 10
Skala Iiniowa 50, , ! m
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podj~cia uchwafy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar pofozony przy ul. Biafej.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar pofozony przy ul. Biafej, zostaf sporzqdzony w wykonaniu uchwafy Nr
IV/18/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystqpienia do
sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar pofozony przy ulicy Biafej.

Gf6wnym celem opracowania zmiany planu jest uwzgl~dnienia wniosku inwestora 0
rozszerzenie funkcji usfugowych terenu 0 realizacj~ warsztatu samochodowego i stacji paliw
gazowych. Projekt planu podlegaf procedurze okreslonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27
marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80, poz. 717 z
p6zniejszymi zmianami) i uzyskaf niezb~dne opinie i uzgodnienia:
- Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej,
- wfasciwych instytucji i urz~d6w okreslonych przepisami prawa.

Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustalen zmiany planu miejscowego z
ustaleniami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego m.
Rawa Mazowiecka.

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania zmiany planu zostafy
okreslone w "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawa Mazowiecka" przyj~tym uchwafq Nr L11/382/2010 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 22 wrzesnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (III edycja). Ola obszaru
opracowania ustalono jeden kierunek rozwoju przestrzennego 0 definicji:
BM3 - Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
usfugami i zakfadami produkcyjnymi nieuciqzliwymi.

W ustaleniach planu miejscowego zostafy zrealizowane powyzsze kierunki
zagospodarowania przestrzennego poprzez:
- zmian~ funkcji podstawowej zabudowy zgodnej z ustaleniami STUOIUM,
- zastosowanie wskaznik6w zagospodarowania przestrzennego okreslonych w STUOIUM.
Nalezy stwierdzic, ze takie rozwiqzania przyj~te w planie miejscowym Sq zgodne z przyj~tymi
kierunkami rozwoju przestrzennego w STUOIUM.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegaf wyfozeniu
do publicznego wglqdu. W okresie wyfozenia obejmujqcego okres jednego miesiqca oraz w
terminie 14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany planu nie wpfyn~fy.

Uzasadnienie rozstrzygniecia sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nalezCJdo zadan wtasnych gminy Miasto
Rawa Mazowiecka oraz zasad ich finansowania.
Z tytufu zmiany planu miejscowego nie wystqpify inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, kt6re nalezq do zadan wfasnych gminy. W zwiqzku z tym rozstrzygni~cia w tym
zakresie nie podj~to.

Podsumowanie.
Projekt zmiany planu miejscowego podlegaf jednoczesnym procedurom sporzqdzenia planu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) oraz
procedurom strategicznej oceny na srodowisko przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale



spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199 poz. 1227). Projekt dokumentu podlegaf opiniowaniu i uzgodnieniu wfasciwych organ6w
oraz zapewniono udziaf spofeczenstwa w sporzqdzeniu dokumentu.

W zwiqzku z przepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0
udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) nalezy
stwierdzic co nast~puje:
1) zmiana planu miejscowego, jako dokument koncowy b~dqcy przepisem prawa

miejscowego, nie podlegafa wariantowaniu w zakresie proponowanych ustalen;
2) w zmianie planu zostafy uwzgl~dnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziafywania na srodowisko,
- opinie wfasciwych organ6w,
- w trakcie procesu wyfozenia projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozq

wpfywu na srodowisko do publicznego wglqdu, uwagi nie wpfyn~fy,
- z uwagi na pofozenie obszaru zmiany planu nie przeprowadzono post~powania

dotyczqcego transgranicznego oddziafywania na srodowisko,
- propozycje dotyczqce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w

realizacji postanowien dokumentu zostafy zawarte w prognozie oddziafywania na
srodowisko.

Z uwagi na powyzsze jest uzasadnione podj~cie uchwafy w sprawie zmiany
planu miejscowego.


