
UCHWAt.A NR XIV/98/11
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany miejscawega

planu zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, abszar patazany przy
ul. Orzeszkawej

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 Nr 48, 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 134, 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 araz z 2011 r. Nr 32, paz 159 i Nr 153, paz. 901) w nawiqzaniu da uchwaty Nr IV/17/11
Rady Miasta Rawa Mazawiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystqpienia da
sparzqdzenia zmiany miejscawega planu zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy
Mazawieckiej, abszar patazany przy ul. Orzeszkawej, Rada Miasta Rawa Mazawiecka
uchwala, ca nastf2puje

Rozdziat 1
Ustalenia og61ne

§ 1. Razstrzyga sif2 a spasabie razpatrzenia nie uwzglf2dnianych uwag da projektu
zmiany miejscawega planu zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej,
abszar patazany przy ul. Orzeszkawej, wg tresci zatqcznika Nr 1 da uchwaty.

§ 2. Stwierdza sif2, ze projekt zmiany miejscawega planu zagaspadarowania
przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, abszar patazany przy ul. Orzeszkawej nie
narusza ustalen studium uwarunkawan i kierunk6w zagaspadarowania przestrzennega miasta
Rawa Mazawiecka zatwierdzanega Uchwatq Nr L1V/399/201 0 Rady Miasta Rawa Mazawiecka
z dnia 10 listapada 201 Or. w sprawie uchwalenia studium uwarunkawan i kierunk6w
zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawa Mazawiecka.

§ 3. 1. W miejscawym planie zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy
Mazawieckiej, zatwierdzanym uchwatq Nr XX1/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie
Mazawieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscawega planu zagaspadarawania
przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej (Oziennik Urzf2dawy Wajew6dztwa l6dzkiega 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 2006 r. Nr
7, paz 67 i Nr 8, paz 71; z 2007r Nr 180, paz. 1719 i Nr 185, Nr 1745; z 2008r Nr 2, paz
42, Nr 15, paz 190, Nr 116, paz. 1131, Nr 201, paz. 1882, Nr 365, paz 3225, Nr 365, paz
3226, Nr 362, paz. 3176 i Nr 362, paz. 3177; z 2009r Nr 59 paz 574 araz z 2010 Nr 4 paz
37, Nr 24 paz. 159, Nr 32 paz. 239, Nr 357 paz. 3221 i paz 3222) wprawadza sif2zmiany
datyczqce fragmentu abszaru miasta, abejmujqcega tereny aznaczane symbalami
7.89.MNp i 7.91.KOX.



2. Integralnq cz~sciq uchwaty jest rysunek Nr 155 zmiany miejscowego planu
b~dqcy zatqcznikami Nr 2 do uchwaty.

3. Szczeg6towy przebieg granic obszaru obj~tego zmianq miejscowego planu jest
okreslony na rysunku zmiany miejscowego 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 rMnych zasadach

zagospodarowania, kt6re Sq granicq obszaru obj~tego zmianq planu miejscowego;
3) linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

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

lub rMnych zasadach zagospodarowania terenu;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy;
7) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgraniczaj~ych tereny 0 rMnym przeznaczeniu

lub r6znych zasadach zagospodarowania w metrach.

5. Zmianq planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary potozone przy ul. Orzeszkowej nie zmienia si~ wysokosci stawki procentowej
stuzqcej naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci - z tytutu zmiany planu nie
wystqpi wzrost wartosci nieruchomosci.

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

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

3 lIekroc w zmianie planu miejscowego jest mowa 0
1) "obszarze zmiany planu" - nalezy przez to rozumiec nieruchomosci lub ich cz~sci

potozone 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 w obszarze

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

4) "przeznaczeniu" - nalezy przez to rozumiec okreslone dla poszczeg61nych teren6w
zespoty uprawnien i zobowiqzan do podejmowania dziatan w przestrzeni, stuzqcych
realizacji okreslonych cel6w, wyodr~bnione wg zasad i sposob6w korzystania
z nieruchomosci, oznaczone w tekscie zmiany planu i na rysunku zmiany planu
symbolami literowymi;

5) "dopuszczeniu" nalezy przez to rozumiec uprawnienia do realizacji na dziake budowlanej
obiekt6w budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach
zagospodarowania terenu, wykraczajqce funkcjq uzytkowq poza ustalone w definicji
przeznaczenie terenu zawarte w ust. 4 niniejszego paragrafu, kt6re mogq towarzyszyc
istniejqcym lub realizowanym obiektom budowlanym 0 funkcjach zgodnych z
przeznaczeniem, 0 udziale powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w na dziake
budowlanej nie przekraczajqcym 45 %;

6) "granicach obszaru obj~tego rysunkiem zmiany planu" - nalezy przez to rozumiec
te zewn~trzne linie rozgraniczajqce tereny 0 rMnym przeznaczeniu lub rMnych zasadach



zagospodarowania, przy kt6rych wykreslono symbol granicy (okreslony w legendzie
rysunku zmiany planu) obszaru obj~tego rysunkiem zmiany planu;

7) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee lini~, 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
odlegtosci 1,3 m chyba, ze jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii
elektroenergetycznej;

8) "udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumiee wskaznik
urbanistyczny (Iiczb~ niemianowanq) ustalony zmianq planu dla terenu lub dziatki
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, urzC\dzonych jako state trawniki
lub kwietniki na podtozu zapewniajqcym ich naturalnq wegetacj~, 0 powierzchni
nie mniejszej niz 10m?, do powierzchni catego terenu lub dziatki budowlanej;

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

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

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

12) "wysokosci budynk6w" okreslonej w metrach - nalezy przez to rozumiee wysokose liczonq
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego cz~sci pierwszeJ
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego punktu przekrycia;

13) "przepisach szczeg61nych lub odr~bnych" nalezy przez to rozumiee zawarte w ustawach i
rozporzqdzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajqce z uchwat wtasciwych organ6w

4. Ilekroe w zmianie planu miejscowego jest mowa 0 przeznaczeniu:
1) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami", oznaczonym

symbolem "MNu", nalezy przez to rozumiee przeznaczenie ograniczone do zachowania
istniejqcych oraz realizowania z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej, przy
zachowaniu ograniczen zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwaty:
a) projektowanych budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych,
b) projektowanych budynk6w 0 funkcjach: administracji, kultury, oswiaty, opieki nad

dzieemi, stuzby zdrowia (z wytqczeniem szpitali), opieki spofecznej i socjalnej (z
wytqczeniem dom6w opieki), obstugi finansowej, handlu (z wytqczeniem obiekt6w
handlowych 0 powierzchni uzytkowej powyzej 200 m\ gastronomii, poczty i
telekomunikacji, ustug (z wytqczeniem zwiqzanych z obstugq srodk6w transportu
samochodowego w tym mi~dzy innymi warsztat6w naprawy, stacji diagnostycznych
baz transportu samochodowego, zaktad6w wulkanizacji, myjni samochodowych i stacji
paliw), wyfqcznie jako budynk6w towarzyszqcych istniejqcemu lub projektowanemu
budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym;

2) "tereny zabudowy ustugowej" oznaczonym symbolem "U", nalezy przez to rozumiee
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w 0 funkcji administracji, handlu (z wytqczeniem obiekt6w



handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 400 m2), gastronomii, , us+ug
nieprodukcyjnych zwiqzanych z konsumpcjq indywidualnq, oraz us+ugz wykluczeniem
zwiqzanych z obs+ugq srodk6w transportu samochodowego (w tym mi~dzy innymi
warsztat6w naprawy, stacji diagnostycznych baz transportu samochodowego, zak+ad6w
wulkanizacji, myjni samochodowych i stacji paliw), z niezb~dnymi do ich funkcjonowania
budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz
powierzchniami biologicznie czynnymi, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i
obiektami infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczen i dopuszczen
zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwa+y;

3) "tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow", oznaczonym symbolem
"P", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych
oraz realizowania projektowanych budynk6w 0 funkcji produkcyjnej (z wy+qczeniem
produkcji zwierz~cej i roslinnej), us+ugprodukcyjnych oraz sk+ad6w, magazyn6w i baz
budowlanych z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach
administracyjnych, technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

4) "tereny drog publicznych - ulica dojazdowa", oznaczonym symbolem "KOO", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizaCJi
projektowanych ulic 0 klasie dojazdowa, 0 pasie drogowym okreslonym liniami
rozgraniczajqcymi

§ 5. Na obszarach obj~tych 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 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 linie (punkty) pokrywajqce si~ z tymi

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

rozgraniczajqce tereny 0 r6Znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
nalezy identyfikowac w oparciu 0 miary graficzne z rysunku zmiany planu;

3) linie zabudowy - okreslono na rysunku zmiany planu punktami identyfikacyjnymi;
4) 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;

5) ustala si~ nast~pujqce wskazniki wyposazenia teren6w budowlanych w miejsca postojowe
dla samochod6w osobowych
a) w terenach 0 przeznaczeniu tereny us+ugowe minimum

- dla obiekt6w handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpocz~te 40m? 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 obs+ugi finansowej 7 stanowisk na kazde 100 m?

powierzchni uzytkowej,
- dla pozosta+ych obiekt6w us+ugowych - jedno stanowisko na kazde 100 m?

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

dla jednego budynku mieszkalnego maksimum - 4 stanowiska w garazach,
c) w terenach, na kt6rych dopuszczalna jest realizacja obiekt6w produkcyjnych, sk+ad6w i

magazyn6w minimum - 1 stanowisko na 500 m2 pow. uzytkowej budynk6w 0 funkcji
produkcyjnych, sk+ad6w i magazyn6w;

6) ustala si~ nast~pujqce wskazniki wyposazenia teren6w budowlanych w miejsca postojowe
dla samochod6w ci~zarowych:



a) w terenach, na kt6rych dopuszczalna jest realizacja obiekt6w produkcyjnych, sktad6w
I magazyn6w:
- minimum 1 stanowisko na kazde 1000 m/ pow. uzytkowej budynk6w 0 funkcji

produkcyjnych, sktad6w i magazyn6w,
- 0 powierzchni dostosowanej do transportochtonnosci dostaw i wywozu produkt6w;

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

7) przepis zawarty w pkt. 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiekt6w handlowych
nie posiadajqcych powierzchni sprzedazy;

8) maksymalna wysokosc liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego cz~sci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej
potozonej g6rnej powierzchni (kraw~dzi) przekrycia nie moze przekraczac dla budynku
mieszkalnego (chyba, ze ustalenia rozdziatu 2 stanowiq inaczej:
a) 0 jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m,
b) 0 wysokosci 2 kondygnacje nadziemne i wysokosci dwie kondygnacje nadziemne, w

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

tym trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 13 m;
9) w terenach, na kt6rych przeznaczenie umozliwia realizacj~ budynk6w, dopuszczalne jest

sytuowanie budynk6w bezposrednio przy granicy sqsiedniej dziatki budowlanej lub
zblizenie na odlegtosci do 1,5 m od granicy z sqsiedniq dziatkq budowlanq przy
zachowaniu przepis6w dotyczqcych dost~pu do pomieszczen naturalnego oswietlenia,
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nastonecznienia, zachowania bezpieczenstwa
pozarowego oraz przy zachowaniu pozostatych ustalen planu;

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

11) obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen od strony ulic:
a) z prefabrykat6w betonowych,
b) 0 wypetnieniu powierzchni powyzej 50 %;

12) w terenach 0 przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugaml -
o symbolu "MNu" dopuszcza si~ realizacj~:
a) w obr~bie jednej dziatki budowlanej zabudowy mieszkaniowej 0 wielkosci okreslonej

przepisami rozdziatu 2 niniejszej uchwaty, jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,

b) obiekt6w ustugowych jako zabudowy uzupetniajqcej wytqcznie w ramach dziatek
budowlanych zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zachowania udziatu w
powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w na dziake budowlanej maksimum 45 %;

13) w obszarach obj~tych zmianq planu nie wyznacza si~ granic obszar6w wymagajqcych
przeprowadzenia scalen i podziat6w nieruchomosci a w zwiqzku z tym nie okresla si~
szczeg6towych zasad i warunk6w scalania i podziatu nieruchomosci;

14) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2 uchwaty nie dotyczq
inwestycji z zakresu tqcznosci publicznej, przy zachowaniu mozliwosci zabudowy i
zagospodarowania terenu okreslonego niniejszym planem miejscowym oraz zachowania
przepis6w odr~bnych.

Rozdziat 2
Zasady ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego oraz zasady i warunki

ksztaftowania zagospodarowania na wyodr~bnionych terenach.

§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 7 wyznacza si~ tereny 0 r6Znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.



2. Ustala si€2nast€2pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowanla
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 155 symbolem 7.165.KDD:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokosci minimum 3,75m,
b) dopuszcza si€2realizacj€2 nawierzchni jednolitej bez wydzielania chodnik6w,
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obstugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej na warunkach wtasciwego zarzqdcy drogi.

3. Ustala si€2nast€2pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 155 symbolem 7.166.P:

1) przeznaczenie: tereny obiekt6w produkcyjnych, sktad6w i magazyn6w;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- zakaz realizacji budynk6w i tymczasowych obiekt6w budowlanych,
- teren stanowi uzupetnienie dziatki budowlanej (dziatki ewidencyjnej nr 255/18),

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziatki budowlanej z

uwzgl€2dnieniem terenu biologicznie czynnego na dziake Nr 255/18,
- teren nie podlega ochronie przed hatasem,

c) nie ustala si€2zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej
- dost€2pnosc komunikacyjnq zapewnia istniejqca ulice przylegajqca do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr€2biedziatki budowlanej z uwzgl€2dnieniem miejsc

postojowych na dziake Nr 255/18,
e) nie ustala si€2zasad obstugi systemami infrastruktury technicznej,
f) nie ustala si€2sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania

i uzytkowania terenu.

4 Ustala si€2nast€2Pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 155 symbolem 7.167.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- zakaz realizacji budynk6w i tymczasowych obiekt6w budowlanych,
- teren stanowi uzupetnienie dziatki budowlanej (dziatki ewidencyjnej nr 259),

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50 % dziatki budowlanej z

uwzgl€2dnieniem terenu biologicznie czynnego na dziake Nr 259,
- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow€2 mieszkaniowo-ustugoWq,

c) nie ustala si€2zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost€2pnosc komunikacyjnq zapewnia istniejqca ulice przylegajqca do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr€2biedziatki budowlanej,

e) nie ustala si€2zasad obstugi systemami infrastruktury technicznej,



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

5. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowanla
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 155 symbolem 7.168.U:

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

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ zakfad6w produkcyjnych (usfugowo produkcyjnych) w

ramach dziafki budowlanej a funkcji usfugowej),
- wysokosc budynku usfugowego do 2 kondygnacji, do 11 m,
- wysokosc pozostafych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- pofacie dachowe budynku usfugowego a nachyle,.niu ad 5 % do 100 %,
- pofacie dachowe na pozostafych budynkach a nachyleniu ad 5 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej do

70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej ad 0,3 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 urzqdzeri ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

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

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze i potencjalnie znaczqco

oddziafywac na srodowisko,
- teren nie podlega ochronie przed hafasem,
- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziafki budowlanej,

odpowiedniej dla przeznaczenia terenu okreslonego dla sqsiednich dziatek
budowlanych;

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

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z przylegajqcej ulicy,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri 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 linii niskiego napi~cia,
- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych i produkcyjnych na zasadach okreslonych w

obowiqzujqcych przepisach - w oparciu a 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, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- a powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,



h) zasady podzia+u nieruchomosci:
- wielkose dzia+ki budowlanej od 200 m2 do 1000 m/ przy zachowaniu szerokosci
front6w dzia+ek minimum 13m,

- 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,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podzia+u nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dzia+ki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6Znych
zasadach zagospodarowania

6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta+ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 155 symbolem 7.169.MNu:

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

a) zasady zabudowy
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych,
- wysokose budynk6w us+ugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych do 9m,
- wysokose pozosta+ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- po+acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia+ki do 60 %,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 0,6,

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

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

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s+onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa+owego
i energii elektrycznej,

- udzia+ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dzia+ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych zawsze i potencjalnie znaczqco

oddzia+ywae na srodowisko za wyjqtkiem 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~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 linii niskiego napi~cia,
- zr6d+a ciep+a w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

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

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



g) 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) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej od 400 m2 do 1000 m2 przy zachowaniu szerokosci
front6w dzia~ek minimum 14m,

- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podzia~u nieruchomosci bez ograniczeri
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dzia~ki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6Znym przeznaczeniu lub r6Znych
zasadach zagospodarowania.

Rozdzial3
§ 7. Nie sformu~owano rozstrzygni~cia 0 sposobie realizacji inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadari w~asnych miasta, oraz zasadach ich
finansowania - zadania z tytu~u zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar po~ozony przy ul. Orzeszkowej, nie
wyst~pujq.

§ 8. 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 2006 r Nr
7, poz. 67 i Nr 8, poz. 71; z 2007r. Nr 180, poz 1719 i Nr 185, Nr 1745; z 2008r Nr 2, poz 42,
Nr 15, poz.190, Nr 116, poz. 1131, Nr 201, poz. 1882, Nr 365, poz 3225, Nr 365, poz 3226,
Nr 362, poz. 3176 i Nr 362, poz. 3177; z 2009r Nr 59 poz. 574 oraz z 2010 Nr 4 poz 37, Nr 24
poz. 159, Nr 32 poz. 239, Nr 357 poz. 3221 i poz. 3222) w zakresie ustaleri dotyczqcych
obszaru obj~tego niniejszq zmianq planu.

2. Uchwata wchodzi w zycie po up~ywie 14 dni od dnia og~oszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.
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Zatqcznik Nr 1
do Uchwaty Nr XIV/98/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 grudnia 2011 r.

ROZSTRZYGNI~CIE
o SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGL~DNIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar potozony przy ul. Orzeszkowej

Nazwisko i imi~, Oznaczenie
nazwa jednostki nieruchomosci, Ustalenia projektu planu

Nr Data wplywu, organizacyjnej i Trese kt6rej dotyczy dla nieruchomosci, kt6rejadres uwagi uwaga Rozstrzygni4?cie
uwagi uwagi zgtaszaj<tcego (Nr dziatki dotyczy uwaga uwagi

uwagi ewidencyjnej)
1) Zmiana planu miejscowego
obejmuje swym zakresem jedynie

M. i E. Milczarek fragment ul. Orzeszkowej tj. dziatki

R. Milczarek- od Nr 278 do 284, nie obejmuje dziatki od Nr 278 Tereny 0 symbolach: Uwaga nie1 17.11.2011 r. Madej ............... catej ulicy. do 284 7.168.U i 7.169.MNu uwzgl~dniona
2) Zmiana planu miejscowego nie
obejmuje catych dziatek.
3) Zmiana planu miejscowego .
wprowadza sztuczny podziat
dzielqc dziatki na cz~sc

M. i E. Milczarek mieszkalnq i cz~sc ustugOWq.

2 20.112011 r.
R. Milczarek- 4) W proponowanej zmianie brak dziafki od Nr 278 Tereny 0 symbolach: Uwaga nie
Madej ............... jest jednoznacznego zapisu, jaka do 284 7.168.U i 7.169.MNu uwzgl~dniona

dziatalnosci zostanie dopuszczona
na jej czesci ustuQowej.
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