
UCHWAlA NR XIV/102/11
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Rawa Mazowiecka,
obszar potozony w rejonie ulicy Ksi~ze Oomki i zbiornika Tatar

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie
gminnym (Oz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz .•.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777 i Nr 149, poz. 887) oraz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca
2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,
Nr106, poz. 675, Nr119, poz. 804, Nr130, poz. 871, Nr149, poz. 996, Nr155, poz. 1043
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w nawiqzaniu do Uchwaty Nr L111/385/10
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 patdziernika 201Or. w sprawie przystqpienia do
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar potozony w rejonie ulicy Ksi~ze Oomki i zbiornika Tatar, Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

Rozdziat 1
Ustalenia og61ne

§ 1. Nie sformutowano rozstrzygni~cia w zakresie nie uwzgl~dnionych uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka,
obszar potozony w rejonie ulicy Ksi~ze Oomki i zbiornika Tatar - uwagi nie wptyn~ty.

§ 2. Stwierdza si~, ze tresc projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar potozony w rejonie ulicy Ksi~ze Oomki i
zbiornika Tatar nie narusza ustalen studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. Integralnq cz~sciq uchwaty jest rysunek miejscowego planu
b~dqcy zatqcznikiem do uchwaty.

2. Szczeg6towy przebieg granic obszaru obj~tego miejscowym planem jest
okreslony na rysunku miejscowego planu.

3. Obowiqzujqcy zakres rysunku planu obejmuje:
1) tereny okreslone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu;
2) linie rozgraniczajqce tereny 0 r6Znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

zagospodarowania, kt6re Sq granicq obszaru obj~tego zmianq planu miejscowego;
3) linie rozgraniczajqce tereny 0 r6Znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

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

lub r6Znych zasadach zagospodarowania terenu;
5) zwymiarowanie linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6Znym przeznaczeniu lub r6znych

zasadach zagospodarowania w metrach;



6) granice rezerwatu przyrody "Rawka";
7) granice obszaru narazonego na niebezpieczenstwo powodzi;
8) granice obszar6w wyst~powania stanowisk archeologicznych;
9) granice obszar6w ochrony stanowisk archeologicznych.

4. W obszarze planu miejscowego nie wyst~pujq tereny w+asnosci os6b
fizycznych, kt6rych wartose wzrosnie z tytu+u uchwalenia planu i od kt6rych mog+a by bye
naliczona op+ata z tytu+uwzrostu wartosci nieruchomosci.

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

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

3. Ilekroe w planie miejscowym jest mowa 0:
1) "obszarze planu" - nalezy przez to rozumiee nieruchomosci lub ich cz~sci po+ozone w

granicach niniejszego planu;
2) "granicach obszaru obj~tego rysunkiem planu" - nalezy przez to rozumiee te zewn~trzne

linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania, przy kt6rych wykreslono symbol granicy obszaru obj~tego rysunkiem
planu, okreslony w legendzie rysunku planu;

3) "przeznaczeniu" - nalezy przez to rozumiee okreslone dla poszczeg61nych teren6w
(oznaczonych w tekscie miejscowego planu oraz na rysunku miejscowego planu
symbolami cyfrowymi), 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 miejscowego planu i na rysunku
miejscowego planu symbolem Iiterowym;

4) "dopuszczeniu" nalezy przez to rozumiee uprawnienia do realizacji obiekt6w budowlanych
lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach zagospodarowania
terenu, kt6re wykraczajq poza ustalone w definicji przeznaczenia terenu okreslonej w pkt
3 niniejszego paragrafu;

5) udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumiee wskaznik
urbanistyczny (Iiczb~ niemianowanq) ustalony planem dla dzia+ki budowlanej, uzyskany z
podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego roslinnosciq oraz wodami
powierzchniowymi na dzia+ce budowlanej, a takze 50% sumy powierzchni taras6w i
stropodach6w 0 powierzchni nie mniejszej niz 10m2, urzqdzonych jako sta+e trawniki lub
kwietniki na pod+ozu zapewniajqcym im naturalnq wegetacj~, do powierzchni dzia+ki
budowlanej;

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

7) "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;

8) "przepisach szczeg61nych lub odr~bnych" nalezy przez to rozumiee zawarte w ustawach i
rozporzqdzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajqce z uchwa+w+asciwych organ6w.



4. Ilekroc w planie miejscowym jest mowa 0 przeznaczeniu:
1) "tereny rolnicze - rezerwa terenu pod zabudow~", oznaczonym symbolem "RlS",

nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do gospodarowania rolniczego na
niekt6rych uzytkach rolnych w tym: na gruntach ornych i na trwatych uzytkach zielonych,
tqcznie z drogami dojazdowymi do grunt6w rolnych z wytqczeniem wprowadzania
zadrzewien i obiekt6w melioracji wodnych;

2) "tereny zieleni - parki", oznaczonym symbolem "ZPp", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizacji projektowanych
teren6w parkowych z niezb~dnymi do ich funkcjonowania dojsciami, dojazdami, miejscami
postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

3) "tereny zieleni", oznaczonym symbolem "Zn", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie
ograniczone do zagospodarowania terenu w formie naturalnego lub p6tnaturalnego uzytku
pokrytego roslinnosciq nadwodnq i bagiennq;

4) "Iasy", oznaczonym symbolem "ZL", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie
ograniczone do gospodarowania lesnego na gruntach lesnych, obejmujqcych: lasy, z
liniami podziatu przestrzennego lasu i urzqdzeniami melioracji wodnej oraz drogi lesne,
parkingi lesne i lesne obiekty rekreacyjne;

5) "tereny w6d powierzchniowych w rzekach", oznaczonym symbolem "WSr", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych w6d sr6dlqdowych rzek w granicach linii brzegu;

6) "tereny w6d powierzchniowych w zbiornikach wodnych", oznaczonym symbolem
"WSz", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych
oraz realizacji projektowanych zbiornik6w wodnych w tym mi~dzy innymi: czaszy
zbiornika, grobli, zap6r, budowli wpustowych do zbiornika, budowli przelewowo-
upustowych, row6w odwadniajqcych, kanat6w odprowadzajqcych, dr6g technologicznych,
urzqdzen infrastruktury technicznej obstugujqcej zbiornik i ochraniajqcej wody zbiornika,
urzqdzen i teren6w rekreacyjnych oraz zieleni nadbrzeznych;

7) "tereny komunikacji - parking og6Inodost~pny", oznaczonym symbolem "KSp", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz
realizowania projektowanych miejsc postojowych dla samochod6w z niezb~dnymi do ich
funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych oraz
powierzchniami biologicznie czynnymi, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i
obiektami infrastruktury technicznej;

8) "tereny dr6g publicznych - droga dojazdowa", oznaczonym symbolem "KOO", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych ulic 0 klasie dojazdowa, 0 pasie drogowym okreslonym Iiniami
rozgraniczajqcymi.

§ 5. Na obszarze obj~tym planem miejscowym ustala si~ zasady zabudowy
zagospodarowania terenu:

1) Iinie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
nalezy identyfikowac w oparciu 0 ustalenia zawarte w przepisach rozdziatu 2 niniejszej
uchwaty, a w przypadku braku takich ustalen w oparciu 0:
a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne mapy) lub Iinie zwymiarowane na rysunku

planu, w stosunku do trwatych naniesien (wynikajqcych z tresci mapy),
b) trwate naniesienia lub granice wtasnosci - jako Iinie (punkty) pokrywajqce si~ z tymi

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

rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania nalezy
identyfikowac w oparciu 0 miary graficzne z rysunku planu;

3) obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen:
a) 0 wysokosci powyzej 1,7m,
b) z prefabrykat6w betonowych,
c) 0 wypetnieniu powierzchni powyzej 70%,



d) na podmurowce wystajqcej wi~cej niz a,3m nad powierzchni~ terenu bez zastosowania
przerw umozliwiajqcych migracj~ zwierzqt drobnych;

4) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2 uchwafy nie dotyczq
inwestycji z zakresu fqcznosci publicznej, przy zachowaniu mozliwosci zagospodarowania
terenu okreslonego niniejszym planem miejscowym oraz zachowania przepisow
odr~bnych.

§ 6. Na obszarze obj~tym planem miejscowym ustala si~ nast~pujqce zasady
ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na obszarze ochronie podlegajq w szczegolnosci, komponenty srodowiska wchodzqce w

skfad:
a) Obszaru Chronionego Krajobrazu "Gornej i Srodkowej Rawki",
b) rezerwatu przyrodniczego "Rawka";

2) na terenach (fragmentach terenow wg rysunkow planu), ktore wchodzq w skfad obszarow
chronionych, obowiqzujq warunki zagospodarowania qkreslone przepisami odr~bnymi
ustanawiajqcymi obszar chroniony w tym mi~dzy innymi budowy lub rozbudowy obiektow
budowlanych i urzqdzen technicznych:
a) z wyjqtkiem obiektow i urzqdzen sfuzqcych celom rezerwatu przyrody,
b) zwiqzanego z rybactwem,
c) powodujqcej ograniczenie siedlisk dziko wyst~pujqcych zwierzqt, niszczenia jaj i postaci

mfodocianych form rozwojowych zwierzqt, pfoszenia zwierzqt kr~gowych, niszczenia
nor, gniazd, legowisk i innych schronien zwierzqt oraz ich miejsc rozrodu,

d) zwiqzanej z polowaniem,
e) zwiqzanej z pozyskiwaniem, niszczeniem lub uszkadzaniem roslin oraz grzybow,
f) zwiqzanej z uzytkowaniem, niszczeniem, umyslnym uszkadzaniem, zanieczyszczaniem

i dokonywaniem zmian obiektow przyrodniczych, obszarow oraz zasobow, two row i
skfadnikow przyrody,

g) powodujqcej zmiany stosunkow wodnych, regulacje rzeki jezeli zmiany te nie sfuzq
ochronie przyrody i ochronie przeciw powodziowej,

h) zwiqzanej z amatorskim pofowem ryb,
i) umieszczania tablic, napisow, ogfoszen reklamowych i innych znakow niezwiqzanych z

ochronq przyrody, udost~pnianiem rezerwatu przyrody, edukacjq ekologicznq, z
wyjqtkiem znakow zwiqzanych z ochronq bezpieczenstwa i porzqdku powszechnego,

j) powodujqcej zakfocanie ciszy;
3) ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow infrastruktury

technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji oraz sposobow zagospodarowania
terenu;

4) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia ZPp i WSz, nalezq do rodzaju terenu 0
dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku jak dla terenow przeznaczonych pod
zabudow~ mieszkaniowq z usfugami;

5) pozostafe tereny 0 symbolach nie wymienionych w pkt 4 nie podlegajq ochronie przed
hafasem w mysl przepisow szczegolnych;

6) pas terenu przylegfy do Iinii brzegu rowu 0 szerokosci minimum 1,5m winien bye
zachowany bez ogrodzen i innych przeszkod uniemozliwiajqcych dost~p do rowow
melioracyjnych.

Rozdzial2
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz zasady i warunki

ksztaltowania zagospodarowania na wyodr~bnionych terenach.

§ 7. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zostaf oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 8.120.KDD:
1) przeznaczenie: tereny drog publicznych - droga dojazdowa;



2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej potozonej we wsi Chrusty, gmina Rawa

Mazowiecka,
b) dopuszcza si~ realizacj~ sciezki pieszo-rowerowej oraz zatok postojowych zamiennie z

pasami zieleni.

§ 8. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg6lne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 8.122.ZL:
1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dopuszcza si~ realizacj~ sieci podziemnej infrastruktury technicznej przy zachowaniu

przepis6w szczeg6lnych,
c) w istniejqcych duktach lesnych dopuszcza si~ reali2;acj~ sciezek rowerowych (pieszych,

pieszo-rowerowych) na warunkach przepis6w szczeg6lnych.

§ 9. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg6lne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 8.123.ZL:
1) przeznaczenie: lasy;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynk6w,
b) dopuszcza si~ realizacj~ sieci podziemnej infrastruktury technicznej przy zachowaniu

przepis6w szczeg6lnych,
c) w istniejqcych duktach lesnych dopuszcza si~ realizacj~ sciezek rowerowych (pieszych,

pieszo-rowerowych) na warunkach przepis6w szczeg6lnych.

§ 10. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg6lne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 8.124.WSz:
1) przeznaczenie: tereny w6d powierzchniowych w zbiornikach wodnych;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) teren realizacji celu publicznego,
b) teren w granicach linii brzegu zbiornika potozony jest w granicach rezerwatu przyrody

"Rawka",
c) w sktad terenu wchodzq tereny zieleni nadbrzeznej zbiornika wodnego, wyspy oraz

czasza zbiornika ochrony przeciwpowodziowej, opartego 0 retencj~ w6d rzeki Rawki,
d) przebudowa zbiornika Tatar w granicach terenu wg wariantu wybranego w wyniku

przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko przedsi~wzi~cia,
e) zakaz eksploatacji w6d zbiornika na cele inne niz nawadniania grunt6w rolnych lub

lesnych,
f) zakaz wprowadzania do zbiornika w6d zaliczonych do zanieczyszczonych,
g) zakaz realizacji budynk6w,
h) w zagospodarowaniu terenu dopuszcza si~ realizacj~ na terenie zieleni nadbrzeznej:

- sciezek pieszo - rowerowych jedno lub dwukierunkowej (wg zasady okreslonej
rysunkiem planu).

- sciezek spacerowych,
- sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej obstugujqcej zbiornik i ochraniajqcej wody

zbiornika,
- teren6w zielonych lub plazowych w formie trwatego uzytku zielonego lub

piaszczystego stoku,
- nadwodnych ktadek pieszo-rowerowych, urzqdzen i obiekt6w stuzqcych do obstugi

sprz~tu ptywajqcego wykorzystywanego dla cel6w rekreacji sport6w wodnych oraz
uprawiania sport6w w~dkarskich i edukacji ekologicznej,



i ) zakaz realizacji ogrodzen od strony przylegajqcych terenow za wyjqtkiem wspolnej
granicy Herenem-o-symbolu 8.127.MNu-j terenow budowlanych wsi Boguszyce ,

j ) odleg{osc drzew od linii brzegu maksymalnego poziomu wod - co najmniej 6m,
k) fragment terenu (wg rysunku planu miejscowego) pohtony jest w obszarze ochrony

stanowisk archeologicznych, prace ziemne wymagajq sprawowania nadzoru
archeologicznego na warunkach przepisow odr~bnych.

§ 11. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta{ oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 8.125.WSr:
1) przeznaczenie: tereny wod powierzchniowych w rzekach;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) koryto rzeki Rawki,
b) teren wchodzi w sk{ad rezerwatu przyrody "Rawka", wszelkie prace zwiqzane z

zagospodarowaniem terenu podlegajq nadzorowi np warunkach przepisow
dotyczqcych ochrony przyrody,

c) przy rewitalizacji koryta obowiqzuje wprowadzenie biologicznej obudowy brzegow,
d) obowiqzuje zachowanie kr~tosci biegu rzeki.

§ 12. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta{ oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 8.126.Zn:
1) przeznaczenie: tereny zieleni;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji obiektow budowlanych i ogrodzen,
b) istniejqca zielen szuwarowo-bagienna do zachowania,
c) teren wchodzi w sk{ad obszaru bezposredniego zagrozenia powodziq, obowiqzuje

zakaz realizacji zagospodarowania utrudniajqcych przep{yw wod,
d) pas terenu 0 szerokosci 10m IiCZqCod granicy terenu rz. Rawki wchodzi w sk{ad

rezerwatu przyrody "Rawka", wszelkie prace zwiqzane z zagospodarowaniem terenu
podlegajq nadzorowi na warunkach przepisow dotyczqcych ochrony przyrody.

§ 13. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta{ oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 8.127.R/B:
1) przeznaczenie: tereny rolnicze - rezerwa terenu pod zabudow~;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynkow, ogrodzen i napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
b) dost~pnosc komunikacyjna do terenu z drogi powiatowej Nr 411 OEzjazdem

gospodarczym na warunkach w{asciwego zarzqdcy drogi,
c) dojazdy gospodarcze 0 szerokosci minimum 5 m,
d) istniejqce sieci w pasie terenu stycznym do drogi powiatowej Nr 411 OE do zachowania,
e) dopuszcza si~ realizacj~ sieci infrastruktury technicznej, podziemnej w pasie terenu

stycznym do drogi powiatowej Nr 411 OE 0 szerokosci 10m,
f) fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) po{ozony jest w obszarze wyst~powania i

ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne w obszarze ochrony wymagajq
sprawowania nadzoru archeologicznego, a w obszarze stanowiska archeologicznego
wymagajq przeprowadzenia wyprzedzajqcych ratowniczych badan wykopaliskowych na
warunkach przepisow odr~bnych.

§ 14. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta{ oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 8.128.ZPp:
1) przeznaczenie: tereny zieleni - parki;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:



a) zasady zagospodarowania:
- drzewostan parkowy 0 charakterze lesnym,
- istniejqcy ciek wodny do zachowania z dopuszczeniem obudowy w kanaf kryty,
- zakaz realizacji ogrodzen i budynk6w,
- dopuszczalna realizacja parkingu lesnego dla samochod6w osobowych 0 wielkosci

do 50 stanowisk,
- udziaf powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu, minimum 75%,

b) nie ustala si~ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

c) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu zapewnia droga gminna pofozona w gminie

Rawa Mazowiecka (wies Chrusty, dziafka Nr 381/4),
- sciezka pieszo - rowerowa jedno lub dwukierunkowej (wg zasady okreslonej

rysunkiem planu),
d) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqg w przylegajqcej drodze gminnej,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo, przy
zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia w drodze
gminnej,

- 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,

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

§ 15. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na
rysunku planu miejscowego symbolem 8.129.ZPp, KSp: /
1) przeznaczenie: tereny zieleni - parki, tereny komunikacji - parking og6Inodost~pny;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zagospodarowania:
- istniejqcy ciek wodny do zachowania z dopuszczeniem obudowy w kanaf kryty,
- zakaz realizacji budynk6w,
- dopuszczalna realizacja parkingu dla samochod6w osobowych 0 wielkosci do 50

stanowisk,
- udziaf powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu, minimum 75%,
- istniejqce sieci w pasie terenu stycznym do drogi powiatowej Nr 411 OE do
zachowania,

- dopuszcza si~ realizacj~ sieci infrastruktury technicznej, podziemnej w pasie terenu
stycznym do drogi powiatowej Nr 411 OE 0 szerokosci 10m,

b) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej:
- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) pofozony jest w obszarze wyst~powania i

ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne w obszarze ochrony wymagajq
sprawowania nadzoru archeologicznego, a w obszarze stanowiska archeologicznego
wymagajq przeprowadzenia wyprzedzajqcych ratowniczych badan wykopaliskowych,

c) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu dwoma zjazdami publicznymi (wjazd i wyjazd) z
drogi powiatowej Nr 411OE na warunkach wfasciwego zarzqdcy drogi,

d) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqg w przylegajqcej ulicy,
- 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,



- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w w celu
ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

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

Rozdzial3
Postanowienia koncowe

§ 16. Nie sformutowano rozstrzygni~cia 0 sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadan wtasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania - zadania nie wyst~pujq.

§ 17. 1. Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa
t6dzkiego.

2. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dnj od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.
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Uzasadnienie
podj~cia uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy

Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy Ksi~ze Domki i zbiornika Tatar.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar polozony w rejonie ulicy Ksi~ze Domki i zbiornika Tatar, zostal sporzqdzony w wykonaniu
Uchwaly Nr L111/385/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 pazdziernika 201 Or. w sprawie
przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy Ksi~ze Domki i zbiornika Tatar.
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 28 lipca 2009r w sprawie utworzenia, ustalenia
granic, nazw gmin oraz siedzib ich wladz, ustalenia granic niekt6rych miast oraz nadanie niekt6rym
miejscowosciom statusu miasta (Dz. U. Nr 120 poz. 1000), nastqpila zmiana granic miasta Rawa
Mazowiecka z powi~kszeniem obszaru 0 fragment wsi Boguszyce z gminy Rawa Mazowiecka.
Uchwalq Nr LI1/382/2010 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 wrzesnia 2010 r. zostalo
zaktualizowane "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka"
Jednoczesnie przygotowana zostala "Koncepcja programowo-przestrzenna odbudowy i przebudowy
zbiornika wodnego Tatar" - BH Janusz Tobolczyk - 2010r, kt6rej rozwiqzania akceptujq kierunki
rozwoju obszaru okreslone w STUDIUM.

Sporzqdzenie planu miejscowego:
- stworzy regulator prawny zagospodarowania obszaru,
- umozliwi sprawne przygotowanie inwestycji zwiqzanych z przebudowq zbiornika i

zagospodarowaniem otoczenia zbiornika Tatar.

Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustaler'i zmiany planu miejscowego z ustaleniami
studium uwarunkowar'i i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka.

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania zmiany planu zostaly okreslone w
"Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka"
przyj~tym Uchwalq Nr L11/382/2010 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 wrzesnia 201 Or. w
sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawa Mazowiecka (III edycja). Ustalenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego, okreslily dla obszaru planu kierunki rozwoju 0 tresci:
BM3 - obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami i

zakladami produkcyjnymi nieuciqzliwymi,
Z - obszary zieleni ochronnej i nadwodnej,
Z(EK) - obszary zieleni (docelowo uzytku ekologicznego),
ZL - obszary lesne,
ZPL - obszary park6w lesnych,
W - obszary w6d sr6dlqdowych.

W ustaleniach planu miejscowego zostaly zrealizowane powyzsze kierunki zagospodarowania
przestrzennego poprzez:
- wyznaczenie rezerwy terenowej (uzytk6w rolnych) przeznaczonych w przyszlosci pod zabudow~,
- zastosowanie wskaznik6w zagospodarowania przestrzennego okreslonych w STUDIUM,
- utrzymania dotychczasowych for zagospodarowania i uzytkowania z regulacjq granicy zbiornika

Tatar.
Majqc na wzgl~dzie zapisy studium w zakresie zasad interpretacji ustalen STUDIUM, nalezy
stwierdzic, ze takie rozwiqzania przyj~te w planie miejscowym Sq zgodne z ustaleniami i przyj~tymi
kierunkami rozwoju przestrzennego.
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozq wplywu na
srodowisko, pod legal wylozeniu do publicznego wglqdu w okresie 21 dni roboczych. W okresie tym
oraz w terminie 14 dni po uplywie tego okresu nie wplyn~ly pisma zawierajqce uwagi do projektu
zmiany planu miejscowego jak i r6wniez do prognozy oddzialywania na srodowisko.
Prognoza wpfywu zmiany ustaler'i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
dochody wtasne i wydatki gminy.
Celem sporzqdzenia planu miejscowego jest stworzenie regulatora prawnego zagadnien zwiqzanych z
realizacjq zagospodarowania obszaru a w szczeg61nosci dotyczqcych rewitalizacji zbiornika wodnego
Tatar. Zestawienie koszt6w i efekt6w wywolanych uchwaleniem planu zawiera ponizsza tabela:



Tytut wydatkow Nakfady w Tytut dochodow Doch6d w
mln zf mln zf

1. Wykup gruntow. 0,027 1. Wzrost wartosci gruntow 0
komunalnych

2. Naktady na odszkodowania z 0 2. Oochody z tytutu renty 0
tytutu zmniejszenia wartosci planistycznej
nieruchomosci.

3. Opracowanie planu miejscowego. 0,010 3. Oochody optaty adiacenckiej z 0
tytutu podziatu nieruchomosci.

4. Podziaty geodezyjne. 0,003 4. Oochody z tytutu optaty 0
adiacenckiej zwiqzanej z budowq
infrastrukturv technicznej.

5. Optaty z tytutu wytqczenia gruntow 0,050 5. Oochody z tytutu wzrostu 0
z produkcji lesnej. podatkow i dzierzaw.

6. Budowa drog z oswietleniem 0 .
7. Budowa pozostatych sieci 0

infrastruktury technicznej.
Razem wydatki. 0,090 Razem dochodv 0

Nalezy jednak podkreslic, ze:
- wtasciwym zarzqdcq drogi, ktorej poszerzenie jest przewidywane na obszarze m. Rawa Mazowiecka
jest Gmina Rawa Mazowiecka,

- droga nie petni obstugi terenow budowlanych w obszarze planu (nie wyznacza si~ terenow
budowlanych w obszarze planu),

- koszty zwiqzane z wykupem terenu ad Skarbu Paristwa jak i uiszczenie optaty z tytutu wytqczenia z
produkcji lesnej spoczywajq na zarzqdcy drogi.

Z uwagi na powyzsze nalezy stwierdzic, ze z tytutu uchwalenia planu miejscowego nie wystqpiq
zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezq do zadari wtasnych gminy
Miasto Rawa Mazowiecka.

Podsumowanie.
Projekt planu miejscowego podlegat jednoczesnym procedurom sporzqdzenia planu miejscowego
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. a planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80, paz. 717 z pozn. zm.) oraz procedurom strategicznej oceny na
srodowisko przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r a udost~pnianiu informacji
a srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 paz. 1227). Projekt dokumentu podlegat opiniowaniu i
uzgodnieniu wtasciwych organow oraz zapewniono udziat spoteczeristwa w sporzqdzeniu dokumentu.

W zwiqzku z przepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. a udost~pnianiu
informacji a srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz a ocenach
oddziatywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 paz. 1227) nalezy stwierdzic co nast~puje:
1) plan miejscowy, jako dokument koricowy b~dqcy przepisem prawa, nie podlegata wariantowaniu w

zakresie proponowanych ustaleri;
2) w planie miejscowym zostaty uwzgl~dnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko,
- opinie wtasciwych organow,
- w trakcie procesu wytozenia projektu planu miejscowego wraz z prognozq do publicznego wglqdu

nie zgtoszono uwag do rozwiqzari przestrzennych planu jak i rowniez do prognozy wptywu na
srodowisko,

- z uwagi na potozenie obszaru planu nie przeprowadzono post~powania dotyczqcego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko,

- propozycje dotyczqce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji
postanowieri dokumentu zostaty zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko.


