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3. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy  
 
L.p. Nazwa placówki / siedziba / typ szkoły 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu 

ul. Powstańców 1863 r. nr 12 G-H, 99-400 Łowicz 
1) Szkoła Podstawowa Specjalna 
2) Gimnazjum Specjalne 
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 
4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

 
4. Młodzieşowy ośrodek socjoterapii  

 
L.p. Nazwa placówki / siedziba / typ szkoły 
1. Młodzieşowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 

ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia 
1) Szkoła Podstawowa Specjalna 

 
Szkoły prowadzone przez inne podmioty:  
 

1. Organ prowadzący – Collegium Zakonu Ojców Pijarów  
 
L.p. Nazwa szkoły / siedziba 
1. Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu 

ul. Pijarska 2, 99-400 Łowicz 
 

2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
 
L.p. Nazwa szkoły /siedziba/ typ 
1. Zespół Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 
Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 
1) Technikum prowadzące kształcenie dla młodzieşy oraz dla dorosłych 
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadząca kształcenie dla młodzieşy oraz dla dorosłych 
3) Technikum Uzupełniające prowadzące kształcenie dla młodzieşy oraz dla dorosłych 
4) Szkoła Policealna prowadząca kształcenie dla młodzieşy oraz dla dorosłych 
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UCHWAŁA NR XXXIX/306/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA 

  
 z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska 

z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, 
Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia i Julianów Lesiewski 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz 
art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 
420) w nawiązaniu do uchwały Nr XXII/191/08 Ra-
dy Miejskiej Biała Rawska z dnia 16 czerwca 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Biała Rawska, Rada Miejska Biała 
Rawska uchwala, co następuje: 
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Rozdział 1 
Ustalenia ogólne  

 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w 

zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Biała Rawska z wyłączeniem 
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Po-
rady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, 
Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Şurawia i Julia-
nów Lesiewski – uwagi nie wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się zgodność projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Biała Rawska z wyłączeniem 
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Po-
rady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, 
Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Şurawia i Julia-
nów Lesiewski z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta i gminy Biała Rawska.  

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Biała Rawska, za-
twierdzonym uchwałą Nr XI/78/03 Rady Miejskiej 
Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru gminy Biała Rawska z wyłączeniem 
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Po-
rady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, 
Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Şurawia i Julia-
nów Lesiewski (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego Nr 291, poz. 2528 z póŝn. zm.) wprowa-
dza się zmiany:  
1) dotyczące fragmentu wsi Marianów (fragment 

terenu o symbolu 27.19.RM);  
2) polegające na skreśleniu w treści § 3 pkt 4 przy-

toczonej uchwały wyrazów „i nadbudowy”.  
2. Integralną częścią uchwały jest rysunek 

zmiany miejscowego planu, będący załącznikiem 
Nr 1 do uchwały.  

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jętego zmianą miejscowego planu jest określony 
na rysunku zmiany miejscowego planu.  

4. Obowiązujący zakres rysunku zmiany 
miejscowego planu obejmuje:  
 a) tereny określone symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia terenu,  
 b) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, które są granicą obszaru objętego 
zmianą planu miejscowego,  

 c) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania terenu,  

 d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgra-
niczających tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania te-
renu,  

 e) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
 f) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii roz-

graniczających tereny o róşnym przeznacze-

niu lub róşnych zasadach zagospodarowania 
w metrach.  

5. Zmianą miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala się stawkę procen-
tową słuşącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 0%.  

§ 4. 1. Pojęcia i określenia uşyte w zmianie 
miejscowego planu, a nie zdefiniowane w niniej-
szym paragrafie, naleşy rozumieć zgodnie z ogól-
nie obowiązującymi przepisami prawa wg stanu 
na dzień podjęcia uchwały.  

2. Ilekroć w zmianie miejscowego planu 
jest mowa o:  
1) „obszarze zmiany planu” - naleşy przez to ro-

zumieć nieruchomości lub ich części połoşone 
w granicach niniejszej zmiany planu;  

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem zmiany 
planu” - naleşy przez to rozumieć te zewnętrzne 
linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia, przy których wykreślono symbol granicy 
obszaru objętego rysunkiem zmiany planu, 
określony w legendzie rysunku zmiany planu;  

3) „obszarze urbanistycznym” - naleşy przez to 
rozumieć fragment obszaru gminy, którego 
granice pokrywają się z granicami obrębu ewi-
dencyjnego;  

4) „przeznaczeniu” - naleşy przez to rozumieć 
określone dla poszczególnych terenów (ozna-
czonych w tekście miejscowego planu oraz na 
rysunku miejscowego planu symbolami cy-
frowymi), zespoły uprawnień i zobowiązań do 
podejmowania działań w przestrzeni, słuşą-
cych realizacji określonych celów, wyodręb-
nione wg zasad i sposobów korzystania z nie-
ruchomości, oznaczone w tekście miejscowego 
planu i na rysunku miejscowego planu symbo-
lami literowymi;  

5) „dopuszczeniu” - naleşy przez to rozumieć 
uprawnienia do realizacji obiektów budowla-
nych lub form zagospodarowania wskazanych 
w zasadach i warunkach zagospodarowania te-
renu, które wykraczają poza ustalone w defini-
cji przeznaczenia terenu określonej w ust. 3 ni-
niejszego paragrafu;  

6) „działce budowlanej” - naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę grun-
tu, której wielkość, cechy geometryczne, do-
stęp do drogi publicznej i wyposaşenie w 
urządzenia infrastruktury technicznej są zgod-
ne z pozostałymi ustaleniami niniejszego miej-
scowego planu oraz spełniają wymogi realiza-
cji obiektów budowlanych wynikające z odręb-
nych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

7) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - naleşy 
przez to rozumieć linię, w której moşe być 
umieszczona ściana budynku bez jej przekra-
czania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy 
lub innych wskazanych rysunkiem planu ele-
mentów zagospodarowania terenu; zakaz ten 
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nie dotyczy elementów architektonicznych ta-
kich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, 
zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, 
podokienniki oraz innych detali wystroju archi-
tektonicznego, których wysunięcie poza ścianę 
budynku nie przekracza odległości 1,3 m, chy-
ba şe jest to linia zabudowy ustalona od na-
powietrznej linii elektroenergetycznej;  

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - naleşy przez to rozumieć wskaŝnik urba-
nistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony 
zmianą planu dla poszczególnego terenu lub 
działki budowlanej, uzyskany z podzielenia 
sumy powierzchni gruntu rodzimego pokryte-
go roślinnością oraz wodami powierzchnio-
wymi na terenie lub działce budowlanej, a tak-
şe 50% sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej niş 10 m2, 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłoşu zapewniającym im naturalną wege-
tację, do powierzchni całego terenu lub działki 
budowlanej;  

9) „stanie istniejącym” zagospodarowania tere-
nu - naleşy przez to rozumieć stan zagospoda-
rowania oraz stan granic prawnych terenu na 
dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu;  

10) „zachowaniu obiektów budowlanych lub 
przyrodniczych” w poszczególnych terenach - 
naleşy przez to rozumieć dopuszczalność wy-
konywania na istniejących obiektach budowla-
nych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
odbudowy i remontów, a na istniejących 
obiektach przyrodniczych wykonywania zabie-
gów pielęgnacyjnych i odtworzeniowych;  

11) „wysokoņci budynków” określonej w metrach 
- naleşy przez to rozumieć wysokość liczoną od 
poziomu terenu przy najnişej połoşonym wej-
ściu do budynku lub jego części pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyşej 
połoşonego punktu przekrycia;  

12) „przepisach szczególnych” naleşy przez to 
rozumieć zawarte w ustawach i rozporządze-
niach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenu wynikające z 
uchwał właściwych organów.  

3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego 
jest mowa o przeznaczeniu:  
1) „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

rolniczej”, oznaczoną symbolem „MNr”, naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do zachowania istniejącej oraz realizowania 
projektowanych:  

 a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  
 b) budynków o funkcji usługowej (z wyłącze-

niem obiektów kultu religijnego, oświaty, 
handlowych o powierzchni sprzedaşy powy-
şej 200 m2, sportu i rekreacji oraz stacji pa-
liw),  

 c) budynków o funkcji produkcyjnej w gospo-
darstwie rolnym, w skład której wchodzą 

budynki i urządzenia słuşące przechowywa-
niu środków produkcji, prowadzeniu pro-
dukcji rolniczej, przetwarzaniu i magazyno-
waniu wyprodukowanych w gospodarstwie 
produktów rolniczych i przeznaczonych dla 
potrzeb własnych gospodarstwa rolnego z 
dopuszczeniem budynków o funkcji związa-
nej z obsługą rolnictwa oraz budynków o 
funkcji produkcyjnej z zakresu przetwórstwa 
rolno-spoşywczego, z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszcze-
niach technicznych i gospodarczych, gara-
şami oraz terenami zieleni, dojściami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej, przy zachowaniu 
ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniej-
szej uchwały;  

2) „tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów”, oznaczonym symbolem „P”, na-
leşy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczo-
ne do zachowania istniejących oraz realizowania 
projektowanych budynków o funkcji produkcyj-
nej (z wyłączeniem produkcji zwierzęcej i ro-
ślinnej), usług produkcyjnych oraz składów i 
magazynów z niezbędnymi do ich funkcjono-
wania budynkami o pomieszczeniach technicz-
nych i gospodarczych, garaşami oraz terenami 
zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi i obiektami infrastruktury technicznej. 

§ 5. Na obszarach objętych zmianą planu 
ustala się zasady zabudowy:  
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania naleşy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o:  

 a) punkty identyfikacyjne określone na rysun-
ku zmiany planu,  

 b) trwałe naniesienia lub granice własności - 
jako linie (punkty) pokrywające się z tymi 
elementami rysunku zmiany planu;  

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgrani-
czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub za-
sadach zagospodarowania naleşy identyfiko-
wać w oparciu o miary graficzne z rysunku 
zmiany planu;  

3) w pasie terenu określonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz re-
alizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
chyba şe ustalenia zawarte w przepisach roz-
działu 2 niniejszej uchwały stanowią inaczej;  

4) w terenach, na których przeznaczenie umoşli-
wia realizację budynków, dopuszczalne jest usy-
tuowanie budynków bezpośrednio przy granicy 
sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowla-
ną przy zachowaniu przepisów dotyczących 
dostępu do pomieszczeń naturalnego oświe-
tlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu 
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nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa 
poşarowego oraz przy zachowaniu pozostałych 
ustaleń planu;  

5) w terenach określonych planem, obowiązuje 
zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości powyşej 
1,6 m;  

6) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
ulic z prefabrykatów betonowych oraz o wy-
pełnieniu powierzchni powyşej 60%;  

7) w terenach, określonych na rysunkach planu, 
w których wskazano osie istniejących linii elek-
troenergetycznych 15 kV, obowiązuje zacho-
wanie minimalnej odległości budynków wyno-
szącej 7,5 m od osi linii;  

8) w pasie terenu określonym minimalnymi od-
ległościami budynków od osi napowietrznych 
linii elektroenergetycznych średniego napięcia 
(15 kV) dopuszczalna jest realizacja budynków 
przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa 
ustalonych przepisami szczególnymi;  

9) w terenach, dla których określono minimalne 
odległości budynków od osi napowietrznych 
linii elektroenergetycznych średniego napięcia 
(15 kV) i stacji transformatorowych, warunek 
ten przestaje obowiązywać z chwilą likwidacji 
linii lub urządzenia;  

10) w obszarach objętych zmianą planu nie wy-
znacza się granic obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieru-
chomości a w związku z tym nie określa się 
szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości;  

11) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału 
nieruchomości bez ograniczeń zawartych w 
niniejszym planie w sytuacji, gdy nowa granica 
działki geodezyjnej pokrywa się z linią rozgra-
niczającą tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki 

kształtowania zagospodarowania 
na wyodrębnionych terenach 

 
§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym wsi Ma-

rianów wyznacza się tereny o róşnym przeznacze-
niu lub róşnych zasadach zagospodarowania okre-
ślone na rysunku zmiany planu liniami rozgrani-
czającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 
27.25.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkanio-

wo-usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zasady zabudowy:  
  - budynki mieszkalne o wysokości do dwóch 

kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu uşytkowym, maksymalnie do 10 
m licząc od poziomu terenu określonego 
mapą do najwyşszego punktu przekrycia,  

  - wysokość pozostałych budynków – mak-
symalnie do 9,5 m,  

  - nachylenie połaci dachowych budynków 
mieszkalnych symetryczne względem ka-
lenicy od 40% do 100%,  

  - połacie dachowe pozostałych budynków o 
nachyleniu od 5% do 100%,  

  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 50%,  

 b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego:  

  - teren w całości połoşony jest w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Ra- 
dziejowickiego z doliną środkowej Rawki 
(projektowanego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu Górnej i Środkowej Rawki), obowią-
zują warunki zagospodarowania określone 
w przepisie powołującym obszar chronio-
ny,  

  - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do 
realizacji obiektów i urządzeń zgodnych z 
przeznaczeniem terenu,  

  - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej,  

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej co najmniej 30% powierzchni działki 
budowlanej,  

  - teren naleşy do rodzaju terenu o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w środowisku jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudo-
wę przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniowo-usługową,  

  - zakaz realizacji obiektów produkcji zwie-
rzęcej o wielkości powyşej 20DJP (duşych 
jednostek przeliczeniowych),  

  - zakaz realizacji obiektów, w których działal-
ność jest zaliczona do planowanych przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko,  

  - obowiązuje zachowanie standardów jako-
ści środowiska na granicy działki budowla-
nej, do której inwestor posiada tytuł praw-
ny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu 
określonego dla działek sąsiednich,  

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współ- 
czesnej oraz szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości,  

 d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  - dostępność komunikacyjną do terenu za-
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pewniają ulice przylegające do terenu,  
  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, jedno stanowi-
sko na kaşde rozpoczęte 20 m2 powierzchni 
uşytkowej lokalu usługowego i dwa sta-
nowiska na jedno mieszkanie,  

  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 
samochodów cięşarowych, 2 stanowiska 
na kaşde 1000 m2 pow. uşytkowej budyn-
ków o funkcji produkcyjnej, składów i ma-
gazynów,  

  - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działek budowlanych,  

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury te- 
chnicznej:  

  - zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wo- 
dociągowej,  

  - odprowadzenie ścieków bytowych do przy- 
domowych oczyszczalni ścieków przy za-
chowaniu przepisów szczególnych lub do 
szczelnych zbiorników na nieczystości cie-
kłe, sytuowanych w obrębie działki budow-
lanej, a następnie wywoşone na zlewnię 
oczyszczalni ścieków,  

  - odprowadzenie wód opadowych i roztopo- 
wych do ziemi lub powierzchniowo przy 
zachowaniu przepisów szczególnych,  

  - doprowadzenie energii elektrycznej z ist-
niejącej linii niskiego napięcia,  

  - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-
dach określonych w obowiązujących prze-
pisach porządkowych - w oparciu o nie-
zbędne urządzenia słuşące gromadzeniu 
odpadów w celu ich przygotowania do 
transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania,  

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i 
uşytkowania terenu,  

 g) na elewacjach budynków od strony drogi, 
dopuszcza się realizację nośników reklam:  

  - płaskich przylegających do ściany,  
  - o powierzchni nie przekraczającej 20% po-

wierzchni całkowitej ściany budynku,  
 h) zasady podziału nieruchomości:  
  - wielkość działki budowlanej minimum 1500 

m2, przy zachowaniu szerokości frontów 
działek minimum 18 m,  

  - wydzielane fragmenty gruntu, nie spełnia-
jące powyşszego warunku mogą stanowić 
wyłącznie części uzupełniające innych nie-
ruchomości w celu utworzenia działki bu-
dowlanej.  
3. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 
27.26.P:  
1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produk-

cyjnych, składów i magazynów;  

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zasady zabudowy:  
  - budynki o wysokości do 20 m,  
  - połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 

70%,  
  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni działki do 50%,  
  - w budynkach o funkcji składów i magazy-

nów dopuszcza się realizację pomieszczeń 
o funkcji handlu o udziale powierzchni uşyt-
kowej do 15% oraz o powierzchni sprzedaşy 
do 200 m2,  

  - dopuszcza się realizację budynku o pomiesz- 
czeniach socjalno-biurowych lub mieszkal-
nych w ramach zagospodarowania terenu 
produkcyjnego,  

 b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego:  

  - teren w całości połoşony jest w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Ra- 
dziejowickiego z dolina środkowej Rawki 
(projektowanego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu Górnej i Środkowej Rawki), obowią-
zują warunki zagospodarowania określone 
w przepisie powołującym obszar chronio-
ny,  

  - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze- 
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do 
realizacji obiektów i urządzeń zgodnych z 
przeznaczeniem terenu,  

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn- 
nej, co najmniej 20% działki budowlanej,  

  - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej,  

  - obowiązuje zachowanie standardów jako-
ści środowiska na granicy działki budowla-
nej, do której inwestor posiada tytuł praw-
ny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu 
określonego dla działek sąsiednich,  

  - teren nie podlega ochronie przed hałasem 
w myśl przepisów szczególnych,  

  - zakaz realizacji obiektów, w których dzia-
łalność jest zaliczona do planowanych 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko,  

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej oraz zasad scalenia i podziału 
nieruchomości,  

 d) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji:  

  - dostępność komunikacyjną zapewniają ulice 
przylegające do terenu,  

  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, minimum 1 sta-
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nowisko na 4 zatrudnionych,  
  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 

samochodów cięşarowych, 2 stanowiska 
na kaşde 1000 m2 pow. uşytkowej budyn-
ków o funkcji produkcyjnej, składów i ma-
gazynów, 

  - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działek budowlanych, 

 e) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej:  

  - zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wo- 
dociągowej,  

  - odprowadzenie ścieków bytowych do przy-
domowych oczyszczalni ścieków przy za-
chowaniu przepisów szczególnych lub do 
szczelnych zbiorników na nieczystości cie-
kłe, sytuowanych w obrębie działki budow-
lanej, a następnie wywoşone na zlewnię 
oczyszczalni ścieków,  

  - odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do ziemi lub powierzchniowo przy 
zachowaniu przepisów szczególnych,  

  - doprowadzenie energii elektrycznej z ist-
niejącej linii niskiego napięcia,  

  - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-
dach określonych w obowiązujących prze-
pisach porządkowych - w oparciu o nie-
zbędne urządzenia słuşące gromadzeniu 
odpadów w celu ich przygotowania do 
transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania,  

 f) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i 
uşytkowania terenu,  

 g) na elewacjach budynków od strony przyle-
gających dróg, dopuszcza się realizację no-
śników reklam:  

  - płaskich przylegających do ściany,  

  - o powierzchni nie przekraczającej 20% po-
wierzchni całkowitej ściany budynku,  

 h) wielkość działek budowlanych uzaleşniona 
od realizowanej funkcji i wielkości obiektów 
budowlanych, przy zachowaniu szerokości 
frontów działek minimum 20 m i wielkości 
działki budowlanej minimum 2000 m2.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 
 

§ 7. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o 
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania – zadania z 
tytułu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego nie występują.” 

§ 8. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
XI/78/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 
sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy 
Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: 
Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rok-
szyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, 
Wólka Lesiewska, Şurawia i Julianów Lesiewski 
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 
291, poz. 2528 z póŝn. zm.) w zakresie obszaru 
objętych niniejszą zmianą miejscowego planu.  

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien- 
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Biała Rawska: 

Adam Stępniewski 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXIX/306/09  
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 
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