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UCHWAŁA NR XLVI/348/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA 

  
 z dnia 30 marca 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Biała Rawska fragment obszaru wsi Stanisławów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.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. 127, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
156, 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 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 
157, poz. 1241) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 
27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413) w nawią-
zaniu do uchwały Nr XL/320/09 Rady Miejskiej Biała 
Rawska z dnia 30 października 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Ra-
wska, fragment obszaru wsi Stanisławów, Rada 
Miejska Biała Rawska uchwala, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia w za-

kresie nie uwzglĉdnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Biała Rawska, fragmenty obszaru wsi Stani-
sławów – uwagi nie wpłynĉły.  

§ 2. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Biała Rawska, fragment obszaru wsi Stanisławów 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Biała Rawska.  

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, 
fragment obszaru wsi Stanisławów, zawarte są w 
treņci niniejszej uchwały oraz na rysunku, bĉdącym 
integralną czĉņcią miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, stanowiącym załącznik Nr 1 
do uchwały.  

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jĉtego miejscowym planem jest okreņlony na rysun-
ku miejscowego planu.  

3. Obowiązujący zakres rysunku miejscowe

go planu obejmuje:  
1) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i symbo-

lem przeznaczenia terenu;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania, któ-
re są granicą obszaru objĉtego zmianą planu miej-
scowego;  

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania te-
renu;  

4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania terenu;  

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
6) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy;  
7) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgrani-

czających tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania w metrach.  

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego ustala siĉ stawkĉ procentową służą-
cą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci w wysokoņci 0%.  

§ 4. 1. Pojĉcia i okreņlenia użyte w miejsco-
wym planie, a nie zdefiniowane w niniejszym para-
grafie, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązu-
jącymi przepisami prawa, wg stanu na dzień podjĉ-
cia uchwały.  

2. Ilekroć w zmianie miejscowego planu jest 
mowa o:  
1) „obszarze planu” - należy przez to rozumieć nie-

ruchomoņci lub ich czĉņci położone w granicach 
niniejszego planu;  

2) „granicach obszaru objĉtego rysunkiem planu” - 
należy przez to rozumieć te zewnĉtrzne linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, przy któ-
rych wykreņlono symbol granicy obszaru objĉte-
go rysunkiem planu, okreņlony w legendzie ry-
sunku planu;  

3) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to ro-
zumieć fragment obszaru gminy, którego granice 
pokrywają siĉ z granicami obrĉbu ewidencyjne-
go;  

4) „przeznaczeniu terenu” - należy przez to rozu-
mieć okreņlone dla poszczególnych terenów zes-
poły uprawnień i zobowiązań do podejmowania 
działań w przestrzeni, służących realizacji okreņ-
lonych celów, wyodrĉbnione wg zasad i sposo-
bów korzystania z nieruchomoņci, oznaczone w 
tekņcie zmiany planu i na rysunku miejscowego 
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planu symbolem literowym;  
5) „dopuszczeniu” - należy przez to rozumieć upra-

wnienia do realizacji obiektów budowlanych lub 
form zagospodarowania wskazanych w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu, któ-
re wykraczają poza ustalone w definicji przezna-
czenia terenu okreņlonej w ust. 3 niniejszego pa-
ragrafu;  

6) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do 
drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej są zgodne z pozostałymi 
ustaleniami niniejszego miejscowego planu oraz 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrĉbnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego;  

7) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć liniĉ, w której może być umieszczo-
na ņciana budynku bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej ulicy lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów zagos-
podarowania terenu, zakaz ten nie dotyczy ele-
mentów architektonicznych, takich jak: balkon, 
wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejņcia, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, których wy-
suniĉcie poza ņcianĉ budynku nie przekracza od-
ległoņci 1,3 m, chyba że jest to linia zabudowy 
ustalona od napowietrznej linii elektroenergety-
cznej;  

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanis-
tyczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony planem 
dla poszczególnego terenu lub działki budowla-
nej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni 
gruntu rodzimego pokrytego roņlinnoņcią oraz 
wodami powierzchniowymi na terenie lub dział-
ce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni 
tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniej-
szej niż 10 m2, urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłożu zapewniającym im na-
turalną wegetacjĉ, do powierzchni całego terenu 
lub działki budowlanej;  

9) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszego planu;  

10) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - należy 
przez to rozumieć dopuszczalnoņć wykonywania 
na istniejących obiektach budowlanych przebu-
dowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i re-
montów, a na istniejących obiektach przyrodni-
czych wykonywania zabiegów pielĉgnacyjnych i 
odtworzeniowych;  

11) „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach - 
należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wejņciu 

do budynku lub jego czĉņci pierwszej kondygna-
cji nadziemnej budynku do najwyżej położonego 
punktu przekrycia;  

12) „przepisach szczególnych” - należy przez to rozu-
mieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagos-
podarowaniu terenu wynikające z uchwał właņ-
ciwych organów.  

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o 
przeznaczeniu:  
1) „tereny zabudowy zagrodowej”, oznaczonym 

symbolem „RM”, należy przez to rozumieć przez-
naczenie ograniczone do zachowania istniejącej 
oraz realizowania projektowanej zabudowy mie-
szkalno-produkcyjnej w gospodarstwie, w skład 
której wchodzi budynek mieszkalny, budynki i u-
rządzenia służące przechowywaniu ņrodków pro-
dukcji, prowadzeniu produkcji, przetwarzaniu i 
magazynowaniu wyprodukowanych w gospodar-
stwie produktów i przeznaczonych dla potrzeb 
własnych gospodarstwa rolnego, z niezbĉdną do 
funkcjonowania tych budynków infrastrukturą te-
chniczną w tym lokalnymi ujĉciami wody;  

2) „tereny rolniczej zabudowy produkcyjnej”, ozna-
czonym symbolem „RP”, należy przez to rozu-
mieć przeznaczenie ograniczone do zachowania 
istniejącej oraz realizowania projektowanych bu-
dynków o funkcji magazynowej i składowej zwią-
zanej wyłącznie z przygotowaniem i składowa-
niem owoców i warzyw z niezbĉdnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach 
technicznych i gospodarczych, garażami oraz te-
renami zieleni, dojņciami, dojazdami, miejscami 
postojowymi i obiektami infrastruktury technicz-
nej;  

3) „tereny rolnicze”, oznaczonym symbolem „R”, 
należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do gospodarowania rolniczego na niektó-
rych gruntach rolnych, w tym: na gruntach or-
nych i pod sadami, na trwałych użytkach zielo-
nych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z droga-
mi dojazdowymi do gruntów rolnych, zadrzewie-
niami, obiektami melioracji wodnych, przeciwpo-
wodziowymi i przeciwpożarowymi;  

4) „tereny wód powierzchniowych w stawach”, oz-
naczonym symbolem „Ws”, należy przez to rozu-
mieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania 
istniejących stawów oraz realizacji projektowa-
nych sztucznych zbiorników wodnych;  

5) „tereny dróg publicznych - droga dojazdowa”, 
oznaczonym symbolem „KD-D”, należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowa-
nia istniejących oraz realizacji projektowanych 
dróg o klasie dojazdowa, o pasie drogowym ok-
reņlonym liniami rozgraniczającymi.  

§ 5. Na obszarze objĉtym planem ustala siĉ 
zasady zagospodarowania terenu:  
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
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identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o:  
a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne 

mapy) lub linie zwymiarowane na rysunku 
planu, w stosunku do trwałych naniesień (wy-
nikających z treņci mapy),  

b) trwałe naniesienia lub granice własnoņci - ja-
ko linie (punkty) pokrywające siĉ z tymi ele-
mentami rysunku planu;  

2) w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach 
zagospodarowania należy identyfikować w opar-
ciu o miary graficzne z rysunku planu;  

3) linie zabudowy - okreņlono na rysunku planu 
zwymiarowaniem;  

4) w sytuacji wyczerpania warunku okreņlonego w 
pkt 3 niniejszego paragrafu, linie zabudowy nale-
ży identyfikować w oparciu o miary graficzne z 
rysunku planu;  

5) w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą drogi obowiązuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych, chyba że 
ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 3 niniej-
szej uchwały stanowią inaczej;  

6) ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia te-
renów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów:  
a) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 

zagrodowej, minimum 1 stanowisko na 1 mie-
szkanie dla samochodów osobowych,  

b) w terenach rolniczej zabudowy produkcyjnej:  
- minimum 1 stanowisko dla samochodów 

osobowych na 4 zatrudnionych,  
- minimum 1 stanowiska dla samochodów 

ciĉżarowych na każde 2.000 m2 pow. użytko-
wej budynków o funkcji produkcyjnych, skła-
dów i magazynów;  

7) maksymalna wysokoņć liczona od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejņciu do budynku 
lub jego czĉņci pierwszej kondygnacji nadziem-
nej budynku do najwyżej położonej górnej po-
wierzchni (krawĉdzi) przekrycia nie może prze-
kraczać dla budynku mieszkalnego:  
a) o jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m,  
b) o wysokoņci 2 kondygnacje nadziemne i wy-

sokoņci dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
druga kondygnacja nadziemna w poddaszu 
użytkowym – 9,5 m;  

8) na elewacjach budynków, od strony ulic i pla-
ców, dopuszcza siĉ realizacjĉ noņników reklam:  
a) płaskich przylegających do ņciany,  
b) o powierzchni nie przekraczającej 20% powie-

rzchni całkowitej ņciany budynku;  
9) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia 

realizacjĉ budynków, dopuszczalne jest usytuo-
wanie budynków przy granicy sąsiedniej działki 
budowlanej lub w odległoņci 1,5 m od granicy z 

sąsiednią działką budowlaną przy zachowaniu 
przepisów dotyczących dostĉpu do pomieszczeń 
naturalnego oņwietlenia, zapewnienia w pomie-
szczeniach czasu nasłonecznienia, zachowania 
bezpieczeństwa pożarowego oraz pozostałych 
ustaleń planu;  

10) w terenach okreņlonych planem, obowiązuje za-
kaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powyżej 1,8 
m;  

11) obowiązuje zakaz realizacji od strony ulic:  
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) ogrodzeń o wypełnieniu powierzchni powyżej 

60%, chyba że ustalenia rozdziału 2 mówią 
inaczej.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania 

zagospodarowania na wyodrębnionych terenach  
 
§ 6. W obszarze wsi Stanisławów wyznacza 

siĉ tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania okreņlone na rysunku miej-
scowego planu liniami rozgraniczającymi oraz sym-
bolem cyfrowym i literowym.  

§ 7. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku miejscowego planu symbolem 
42.08.KD-D: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia realizacja sieci infra-

struktury technicznej na warunkach właņciwe-
go zarządcy drogi.  

§ 8. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku miejscowego planu symbolem 
42.09.R,RM: 
1) przeznaczenie: tereny rolnicze i zabudowy zagro-

dowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 

kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu użytkowym,  

- wysokoņć pozostałych budynków maksymal-
nie do 12 m licząc od poziomu terenu okreņlo-
nego mapą do najwyższego punktu przekry-
cia,  

- połacie dachowe budynków mieszkalnych o 
nachyleniu symetrycznym wzglĉdem kaleni-
cy, od 40% do 100%,  

- połacie dachowe pozostałych budynków od 
2% do 100%,  

- wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
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do powierzchni działki do 30%,  
- działka ewidencyjna gruntu na której dopusz-

cza siĉ realizacjĉ nowej zabudowy zagrodo-
wej o powierzchni minimum 1,0 ha,  

b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:  

- ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronĉ wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń zgodnych z przeznacze-
niem terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną us-
tala siĉ preferencje dla niewĉglowych czynni-
ków, w tym kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej co najmniej 30% powierzchni terenu objĉ-
tego zabudową,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowĉ prze-
znaczonych pod zabudowĉ mieszkaniowo-
usługową,  

- zakaz realizacji obiektów produkcji zwierzĉcej 
o wielkoņci powyżej 20DJP (dużych jednostek 
przeliczeniowych),  

- obowiązuje zachowanie standardów ņrodo-
wiska na granicy działki budowlanej, do której 
inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu okreņlonego dla dzia-
łek sąsiednich,  

c) nie ustala siĉ zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostĉpnoņć komunikacyjną do terenu zapew-

niają drogi przylegające do terenu,  
- miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie nie-

ruchomoņci,  
- dojazdy gospodarcze o szerokoņci minimum 

5 m,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego lub pro-

jektowanego wodociągu, do czasu realizacji 
sieci zaopatrzenie w wodĉ z lokalnego ujĉcia 
przy zachowaniu przepisów szczególnych,  

- odprowadzenie ņcieków bytowych do szczel-
nych zbiorników na nieczystoņci ciekłe, sytuo-
wanych w obrĉbie nieruchomoņci, a nastĉp-
nie wywożone na zlewniĉ oczyszczalni ņcie-
ków,  

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

- doprowadzenie energii elektrycznej z istnieją-
cej linii niskiego napiĉcia,  

- dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci elektroenerge-
tyczna 15 kV, wg zapotrzebowania przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

- zaopatrzenie w energiĉ cieplną lokalne,  
- usuwanie odpadów na zasadach okreņlonych 

w obowiązujących przepisach porządkowych 
– w oparciu o niezbĉdne urządzenia służące 
gromadzeniu odpadów w celu ich przygoto-
wania do transportu do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania,  

f) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenu,  

g) zasady podziału nieruchomoņci:  
- wielkoņć działki budowlanej zabudowy zagro-

dowej od 2.000 m2 do 5.000 m2 przy zacho-
waniu szerokoņci frontów działek minimum 
20 m,  

- działki gruntu, nie spełniające powyższego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko czĉņci uzupełniające innych nieruchomoņci 
w celu utworzenia działki budowlanej lub uzu-
pełnienia sąsiedniej nieruchomoņci rolnej.  
§ 9. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku miejscowego planu symbolem 
42.10.RP: 
1) przeznaczenie: tereny rolniczej zabudowy produ-

kcyjnej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- budynki o wysokoņci do 15 m,  
- połacie dachowe o nachyleniu od 3% do 

100%,  
- wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 60%,  
b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  
- ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronĉ wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń zgodnych z przeznacze-
niem terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną us-
tala siĉ preferencje dla niewĉglowych czynni-
ków, w tym kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

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

- obowiązuje zachowanie standardów ņrodo-
wiska na granicy działki budowlanej, do której 
inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich 
dla przeznaczenia terenu okreņlonego dla dzia-
łek sąsiednich,  

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w 
myņl przepisów szczególnych,  
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- obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko,  

c) nie ustala siĉ zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej oraz szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoņci,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostĉpnoņć komunikacyjna z przylegających 

do obszaru dróg na warunkach właņciwego 
zarządcy drogi,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie dział-
ki budowlanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodĉ z projektowanego wo-
dociągu, do czasu realizacji sieci zaopatrzenie 
w wodĉ z lokalnego ujĉcia,  

- odprowadzenie ņcieków bytowych i produk-
cyjnych do zakładowej oczyszczalni ņcieków 
przy zachowaniu przepisów szczególnych lub 
do szczelnych zbiorników na nieczystoņci cie-
kłe, sytuowanych w obrĉbie działki budowla-
nej, a nastĉpnie wywożone na zlewniĉ oczy-
szczalni ņcieków,  

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

- doprowadzenie energii elektrycznej z istnieją-
cych linii niskiego napiĉcia lub ze stacji trans-
formatorowej realizowanej w obrĉbie terenu,  

- zaopatrzenie w energiĉ cieplną lokalne,  
- usuwanie odpadów na zasadach okreņlonych 

w obowiązujących przepisach porządkowych, 
w oparciu o niezbĉdne urządzenia służące gro-
madzeniu odpadów w celu ich przygotowania 
do transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania,  

f) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenu,  

g) na elewacjach budynków od strony dróg, do-
puszcza siĉ realizacjĉ noņników reklam:  

- płaskich przylegających do ņciany,  
- o powierzchni nie przekraczającej 10% powie-

rzchni całkowitej ņciany budynku,  
h) zasady podziału nieruchomoņci:  

- teren stanowi jedną działkĉ budowlaną,  
- wielkoņć działki pod stacjĉ transformatorową 

(która nie jest stacją abonencką) minimum 5 
m x 6 m z dostĉpem do drogi publicznej.  

§ 10. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograni-

czenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku miejscowego planu 
symbolem 42.11.Ws: 

1) przeznaczenie - tereny wód powierzchniowych w 
stawach;  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  
a) zakaz realizacji budynków,  
b) dopuszcza siĉ realizacjĉ nadwodnych lub na-

wodnych urządzeń służących do uprawiania 
sportów wĉdkarskich.  

§ 11. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku miejscowego planu symbolem 
42.12.Ws: 
1) przeznaczenie - tereny wód powierzchniowych w 

stawach;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) dopuszcza siĉ realizacjĉ nadwodnych lub na-

wodnych urządzeń służących do uprawiania 
sportów wĉdkarskich.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 
§ 12. Rozstrzyga siĉ o sposobie realizacji, za-

pisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania wg treņci załącznika 
Nr 2 do uchwały.  

§ 13. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
XI/78/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 
sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru gminy Biała 
Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Go-
łyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosła-
wowice, Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiew-
ska, Żurawia i Julianów Lesiewski (Dziennik Urzĉdo-
wy Województwa Łódzkiego Nr 291 poz. 2528, z 
późn. zm.) w zakresie terenu o symbolu 24.04.Wj,Z 
oraz fragmentu terenu o symbolu 42.07.RM, objĉ-
tych miejscowym planem.  

§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Wo-
jewództwa Łódzkiego.  

 
Przewodniczący Rady  

Miejskiej Biała Rawska: 
Adam Stępniewski 

  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 122 – 7459 – Poz. 963 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLVI/348/10 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 30 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLVI/348/10 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA  

 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bia-
ła Rawska, fragment obszaru wsi Stanisławów, zos-
taną wyznaczone tereny przeznaczone pod rolniczą 
zabudowĉ produkcyjną. Zostaną wyznaczone tereny 
pod poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej do za-
budowy zagrodowej. W konsekwencji powstanie ko-
niecznoņć realizacji zadań inwestycyjnych związa-
nych z przystosowaniem terenu do zabudowy.  

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy. W szczególnoņci zadania własne obej-
mują sprawy związane z problematyką gospodarki 
przestrzennej, a w tym miĉdzy innymi:  

- ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-
moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej,  

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów,  
- wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanaliza-

cji, usuwania i oczyszczania ņcieków komu-
nalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, zaopatrzenia w energiĉ elektryczną i 
cieplną oraz gaz,  

- zieleni gminnej i zadrzewień.  
Do zadań związanych z przystosowaniem te-

renu należy wyłącznie wykup gruntów pod poszerze-
nie drogi łączną powierzchniĉ 0,21 ha.  

3. Powyższe zadanie zostanie umieszczone w 
programach rozwoju poszczególnych elementów za-
gospodarowania a nastĉpnie w zadaniach rzeczo-
wych budżetu gminy na kolejne lata.  

4. Powyższe zadanie zostanie umieszczone w 
programach rozwoju poszczególnych elementów za-
gospodarowania a nastĉpnie w zadaniach rzeczo-
wych budżetu gminy na kolejne lata.  
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UCHWAŁA NR XL/220/10 RADY GMINY W GALEWICACH 

  
 z dnia 30 marca 2010 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/158/09 Rady Gminy w Galewicach z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Galewice 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 1 

pkt 1 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Nr 170, poz. 
1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 
80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 
2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 1,poz. 1), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz art. 5 ust. 5a 
ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty 
(t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: z 2003 r. 
Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, 
poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 
1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 
80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
181, poz. 1292), a także przepisami Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sty-
cznia 2005 r. w sprawie wysokoņci minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pra-
cĉ w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181), 


